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EDUSTAJAKOKOUKSEN KONSTITUOIMISESTA “*

Lisäyksenä tähän päätöslauselmaan, joka hyväksyttiin 
edustajakokouksen alussa, Keskuskomitea katsoo tarpeelli
seksi lisätä, myöhäisempien tietojen perusteella, seuraavaa. 
Edustajakokous määritteli puolueemme täysoikeuksisten 
äänten koko määrän lopullisesti 71:ksi, s.o. 62 ääntä 31:llä 
täysoikeuksisella järjestöllä ja 9 ääntä puolueen keskuseli
millä. Krementshugin, Kasaanin ja Kubanin komiteoita 
edustajakokous ei tunnustanut täysoikeuksisiksi. Edus
tajakokouksessa olivat läsnä päätösvaltaisin äänioikeuksin 
seuraavien komiteoiden edustajat: Pietarin, Moskovan, 
Tverin (edustajakokouksen loppuvaiheessa), Riian, Pohjoi
sen, Tulan, Nizhni Novgorodin, Uralin, Samaran, Saratovin, 
Kaukasian liiton (8 ääntä, s.o. yhtä monta kuin neljällä 
komitealla), Voronezhin, Nikolajevin, Odessan, Polesjen, 
Luoteisen, Kurskin ja Orelin-Brjanskin komiteain edustajat. 
Yhteensä 21 järjestöä, joilla 42 ääntä, sitten KK:n edustajat 
ja Neuvostoon kuuluvat KK:n edustajat, joilla yhteensä 
4 ääntä. Kaikkiaan 46 ääntä 71:stä. Neuvottelevin ääni
oikeuksin olivat läsnä Arkangelin komitean, Uralin liiton 
(toinen edustaja, joka saapui edustajakokouksen loppuvai
heessa), Kasaanin komitean, Odessan komitean edustajat; 
Jekaterinoslavin, Harkovin ja Minskin puolueryhmän, 
„Vperjod” lehden toimituksen ja Ulkomaisen järjestön komi
tean edustajat. Krementshugin komitean edustaja oli 
ilmoittanut olevansa halukas osallistumaan edustajakokouk
sen työhön, mutta myöhästyi tulossaan. Edelleen, kolmannen 
edustajakokouksen edustajat saivat kokouksen istuntoaikana 
asiapaperin, josta ilmeni, että puolueen yleisen edustajako
kouksen koollekutsumiseen tähtäävien Organisaatiokomitean
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ponnistusten ansiosta ulkomaille olivat saapuneet seuraa- 
vien järjestöjen edustajat: KK:n Pietarin ryhmän, KK:n 
Odessan ryhmän, Nikolajevin komitean, Harkovin komi-' 
tean, Kievin komitean, Jekaterinoslavin komitean, Kubanin 
komitean, Donin komitean, Donetsin liiton, Siperian liiton, 
Moskovan komitean periferian, Sormovon periferian, 
Smolenskin komitean, Krimin liiton ja Ukrainan sosiali
demokraattisen liiton edustajat. Tämä asiapaperi on kirje 
»Tovereille, jotka ovat kokoontuneet edustajakokoukseen 
Organisaatiokomitean kutsusta”, kirje, jonka ovat allekir
joittaneet kaikkien mainittujen järjestöjen edustajat. Tästä 
näkyy, että Organisäatiokomitea todellakin onnistui turvaa
maan sen, että voitiin pitää puolueen yleinen edustaja
kokous sanan täydessä mielessä.

Edustajakokous piti kaikkiaan 26 istuntoa. Päiväjärjes
tyksessä olivat taktilliset kysymykset: 1) Aseellinen 
kapina. 2) Suhde hallituksen politiikkaan kumouksen aat
tona ja sen aikana. 3) Suhde talonpoikaisliikkeeseen. Sitten 
organisatoriset kysymykset. 4) Työläisten ja intelligenttien 
suhde puoluejärjestöissä. 5) Puoluesäännöt. Edelleen 
kysymykset suhteesta muihin puolueisiin ja järjestöi
hin, nimittäin: 6) — VSDTP:n erkaantuneeseen
osaan. 7) — kansallisiin sosialidemokraattisiin puolueisiin. 
8 ) — »sosialivallankumouksellisiin”. 9) — liberaaleihin. 
Edelleen, 10) Propaganda- ja agitaatiotyön parantaminen. 
11) KK:n toimintaselostus. 12) Paikalliskomitean edustajien 
toimintaselostukset. 13) Vaalit. 14) Edustajakokouksen 
pöytäkirjojen ja päätösten julkaisemisjärjestys ja puolue- 
toimitsij ain toimeenastumisj ärjestys.

Edustajakokouksen pöytäkirjojen julkaiseminen on 
jätetty edustajakokouksen valitsemalle erikoisvaliokunnalle, 
joka jo on ryhtynyt toimeen.
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