
164

PUOLUEEN III EDUSTAJAKOKOUKSEN 
KOOLLEKUTSUMISESTA

Venäjän byroon aloitteen johdosta „Vperjod” lehden toi
mitus voi vain sanoa, että se kannattaa sitä innokkaasti. 
Vihdoinkin on otettu tarmokas askel puoluekantaiseen ulos
pääsyyn tilanteesta, jonka ulkomaiset bonapartelaiset47 ovat 
luoneet! ..Puolueesta” osastossa me julkaisemme tietoja 
siitä, kuinka nopeasti komiteat reagoivat byroon kehoituk- 
seen. Seuratkoot niiden esimerkkiä kaikki ja kaikenlaiset 
ryhmät ja järjestöt sekä myöskin eri henkilöt, jotka lukevat 
itsensä VSDTPiseen kuuluviksi tai ovat ainakin katsomus- 
tensa ja myötämielisyytensä puolesta sitä lähellä. Kolmas 
edustajakokous kutsutaan koolle ensi kerran sellaisissa 
oloissa, jolloin etukäteen on tunnettua sekä sen kokoonpano 
(puolueen sääntöjen perusteella), sen työn kulku että kenen 
hyvänsä osallistumisoikeus. Käyttäkööt kaikki toverit mitä 
laajimmin hyväkseen näitä oloja! Älkööt unohtako, että 
puolueemme säännöt takaavat jokaiselle mahdollisuuden 
kääntyä edustajakokouksen puoleen (sääntöjen 10. §: 
..Jokaisella puolueen jäsenellä ja jokaisella henkilöllä, joka 
on jossain suhteessa puolueeseen, on oikeus vaatia, että 
hänen ilmoituksensa toimitetaan alkuperäisenä Keskusko
mitealle, Pää-äänenkannattajan toimitukselle tai puolueen 
edustajakokoukselle"). Käytettäköön tätä mahdollisuutta 
heti hyväksi. „Vperjod” lehden toimitus ottaa tehtäväkseen 
sellaisten ilmoitusten toimittamisen Venäjän byroolle, joka 
on nyt konstituoitunut edustajakokouksen Organisaatiokomi- 
teaksi. Osallistuminen edustajakokoukseen päätösvaltaisella 
äänioikeudella on mahdollista vain komiteoiden ja muiden, 
sääntöjen perusteella täysoikeuksisten puoluejärjestöjen 
edustajille. Mutta osallistuminen neuvottelevalla äänioikeu
della on mahdollista itsensä edustajakokouksen luvalla 
kenelle hyvänsä ja Organisaatiokomitean luvalla — vajaa-
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oikeuksisten puoluejärjestöjen edustajille (puolueen sään
töjen 3. §, 2. huomautus: „Keskuskomitean annetaan kutsua 
edustajakokoukseen neuvottelevalla äänioikeudella niiden 
järjestöjen edustajia, jotka eivät vastaa 1. huomautuksessa 
mainittuja ehtoja”, s.o. joita ei ole vahvistettu täysoikeuksi- 
seen asemaan vuotta ennen edustajakokousta.— On itses
tään selvää, että kutsuessaan edustajakokouksen koolle 
komiteoiden enemmistön toimeksiannosta vastoin bonapar* 
telaisen Keskuskomitean ja Neuvoston tahtoa Organisaa- 
tiokomitea ottaa itselleen kaikki Keskuskomitealle kuuluvat 
edustajakokouksen koollekutsumisoikeudet).

Omasta puolestaan »Vperjod” lehden toimitus ehdottaa 
edustajakokoukselle seuraavaa likimääräistä päiväjärjes
tystä: 1. Edustajakokouksen konstituoiminen (työjärjestys, 
Organisaatiokomitean selostus, mandaattien tarkastus). 
2. Edustajain selostukset. 3. Puoluekriisi *. 4. Organisaatio- 
kysymys. 5. Suhtautuminen kapinaan. 6. Sopimus 
vallankumouksellisen demokratian kanssa kapinaa silmällä
pitäen. 7. Suhtautuminen liberaaleihin. 8. Työ talonpoikaisten 
keskuudessa ja vallankumouksellisen talonpoikaisliikkeen 
tukeminen. 9. Työ sotaväen keskuudessa. 10. Propaganda- 
ja agitaatiotyön parantaminen. 11. Toimihenkilöiden vaalit.

Puolueen kaikkien jäsenten aktiivinen osallistuminen 
selostusten ja päätöslauselmien laatimiseen ja valmistelemi
seen näistä ja muista suurista kysymyksistä (ja myöskin 
aineiston keräämiseen selostuksia varten) on edustajako
kouksen onnistumiselle ehdottoman välttämätöntä. Me kut
summe kaikkia puoluekantaisuuden kannattajia ryhtymään 
tähän työhön viipymättä. Jokainen, joka tavalla tai toisella 
on osallistunut puoluekriisin käänteisiin, voi auttaa edustaja
kokousta lyhyellä tiedotuksella kokemuksestaan ja mieli
piteestään ulospääsyn keinoista. Jokainen, joka on työs
kennellyt missä puolueen tai puoluetta lähellä olevassa 
järjestössä hyvänsä, voi antaa hänen omaan kokemukseensa 
perustuvaa mitä hyödyllisintä aineistoa organisaatiokysy
myksen eri puolien ratkaisemiseksi. (Noiden tiedoitusten 
jäsennys voisi olla esimerkiksi seuraava: työskentelyaika

* Bebel lähetti Leninille kirieen ehdottaen Itseään ..Iskran** kannattanen ja
..Vperjodin” kannattajien väliseksi sovintotuomariksi. Lenin vastasi, ettei hänellä 
enempää kuin kellään muullakaan hänen tuntemistaan ..Vperjodin** kannattajista 
ole oikeutta sitoa teoillaan koko puoluetta ja että sen vuoksi Bebelin ehdotus pitää 
antaa Venäjän byronn toimesta koollekutsuttavan puolueen edustajakokouksen 
käsiteltäväksi. Mielestämme edustajakokous voisi liittää tuon ehdotuksen ..puolue* 
kriisi” 'kohtaan.
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ja -paikka; järjestön jäsenluku, työläisiä ja intelligenttejä; 
heidän väliset suhteet; tarvitaanko kirjoitettuja sääntöjä ja 
minkälaisia; tarvitaanko normitusta, ja minkälaista, autono
mian puitteista, työnjaosta, ryhmistä, jotka kuuluvat puo
lueeseen tai läheisesti liittyvät siihen, jäsenten kooptoin- 
nista ja erottamisesta; valinnallisuusperiaate; komiteoiden 
suhde propagandisti-, agitaattori- ja organisaattoriryhmiin, 
piiri- ja tehdaskerhoihin, kirjallisuus- ja teknillisiin komis
sioihin j.n.e. j.n.e.)

„Vperjodin” toimitukselle on jo toimitettu eräitä aineis
toja työstä talonpoikain ja sotamiesten keskuudessa. Tie
dossamme on eräs ryhmä, joka laatii järjestelmällisesti 
yhteenvetoa jäsentensä kokemuksesta propagandan, agitaa
tion ja järjestötyön alalla ja valmistaa selostusta edustaja
kokoukselle. Meille on luvattu erään sellaisen toverin 
selostus, joka on osallistunut satojen työläisten aseellisen 
vastarinnan järjestämiseen juutalaispogromin varalta 
eräässä suuressa kaupungissa, sekä myös erään sotataitoa 
tutkineen toverin selostus katutaistelukysymyksestä. On 
mitä tärkeintä, että sellaiseen työhön ryhtyisi heti mahdol
lisimman suuri määrä tovereita.

Puoluekriisiä on selitetty kirjallisuudessa pienimpiäkin 
ilmauksia myöten. Sen käsittely ei voi eikä saa ottaa paljon 
aikaa. Edustajakokouksen työn keskiönä täytyy olla organi
saation ja taktiikan uudet kysymykset, joita nostaa esiin 
vallankumouksellisen liikkeemme uusi valtava nousu. 
Kaikkien niiden sosialidemokraattien kollektiivisella koke
muksella, jotka ovat edes jossain määrin osallistuneet liik
keeseen, on näiden kysymysten ratkaisemisessa arvaamat
toman tärkeä merkitys. On vain pikemmin koottava tuo 
kokemus ja saatettava se sellaiseen muotoon, että edustaja
kokous voi sitä käsitellä.

Toimeen siis, toverit! Jokainen, jolle sosialidemokraatti
nen työväenliike on kallis, ryhtyköön viipymättä auttamaan 
aktiivisesti edustajakokouksen asiaa. Silloin puolue pääsee 
pian pois tilapäisen alennustilan ja heikontumisen kaudesta 
Venäjän suureen vallankumoukseen mitä aktiivisimman 
osallistumisen tielle, tielle, joka johtaa voittoon Venäjän 
kansan kirotusta vihollisesta!
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