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VENÄJÄN SOSIALIDEMOKRAATTINEN TYÖVÄENPUOLUE

K aikk ien  m aiden  proletaarit, liitty kä ä  yh teen !

KOLME PERUSTUSLAKIA ELI 
KOLME VALTARAKENTEEN MUOTOA

Mitä poliisi ja 
virkamiehet tahto

vat?

— Itsevaltiudellista 
monarkiaa.

Mitä kaikkein libe- 
raalisimmat porva
rit (osvobozhdeni- 
jelaiset eli perus- 

tuslaillis-demo- 
kraattinen puolue) 

tahtovat?

— Perustuslaillista 
monarkiaa.

Mitä tietoiset työ
läiset (sosialidemo
kraatit) tahtovat?

— Demokraattista 
tasavaltaa.

MITÄ OVAT NÄMÄ VALTARAKENTEEN MUODOT?

ITSEVALTIUDELLINEN , 
MONARKIA

1. Tsaari — yk
sinvaltias mo
narkki.

2 . Valtakunnan 
neuvosto (tsaarin 
nimittämät virka
miehet) .

PERUSTUSLAILLINEN
MONARKIA

1. Tsaari — pe
rustuslaillinen mo
narkki.

2. Kansanedus
tajien ylähuone 
(välilliset, ei täy
sin yhtäläiset eikä 
täysin yleiset vaa
lit).

DEMOKRAATTINEN
TASAVALTA

1. Ei mitään
tsaaria.

2. Ei mitään 
ylähuonetta.
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3. Valtakunnan- 
duuma eli kansan
edustajien neu- 
votteleva kamari 
(välilliset, ei-yhtä- 
läiset ja rajoitetut 
vaalit).

3. Alahuone (ylei
set, välittömät ja 
yhtäläiset vaalit 
salaisella äänes
tyksellä) .

3. Yksi tasaval
lan kamari (ylei
set, välittömät ja 
yhtäläiset vaalit 
salaisella äänes
tyksellä).

MIKÄ MERKITYS ON NÄILLÄ VALTARAKENTEEN 
MUODOILLA?

ITSEVALTIUDELLINEN
MONARKIA

1 ja 2. Poliisilla 
ja virkamiehillä 
täysi valta kansan 
suhteen.

3. Neuvotteleva 
äänioikeus suurpor- 
varistolle ja rikkail
le tilanherroille.

— Ei mitään val
taa kansalle.

PERUSTUSLAILLINEN
MONARKIA

1. Kolmasosa val
lasta poliisille ja 
virkamiehille, joi
den johdossa on 
tsaari.

2. Kolmasosa val
lasta suurporvaris- 
tolle ja rikkaille 
tilanherroille.

3. Kolmasosa val
lasta koko kansalle.

DEMOKRAATTINEN
TASAVALTA

1. Ei mitään itse
näistä valtaa polii
sille eikä virkamie
hille; niiden täy
dellinen alistami
nen kansan val
taan.

2. Ei mitään etu
oikeuksia kapitalis
teille eikä tilan
herroille.

3. Kaikki valta, 
yhtenäinen, täydel
linen ja jakamaton 
valta koko kan
salle.
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MIKÄ TARKOITUS ON NÄILLÄ VALTARAKENTEEN 
MUODOILLA?

ITSEVALTIUDELLEEN
MONARKIA

Se, että parhai
ten eläisivät hovi- 
väki, poliisi ja 
virkamiehet;

— että rikkaat 
voisivat mielensä 
mukaan rosvota 
työläisiä ja talon
poikia;

— että kansa jäi
si ikuisesti oikeu
dettomaksi, tietä
mättömäksi ja si
vistymättömäksi.

PERUSTUSLAILLINEN
MONARKIA

Se, että poliisi 
ja virkamiehet oli
sivat riippuvaisia 
kapitalisteista ja 
tilanherroista;

— että kapitalis
tit, tilanherrat ja 
rikkaat talonpojat 
voisivat vapaasti 
ja rauhassa, lailli
sesti eikä mielival
taisesti, rosvota 
kaupungin ja maa
seudun työläisiä.

DEMOKRAATTINEN
TASAVALTA

Se, että vapaa 
valistunut kansa 
oppisi itse hoita
maan kaikki asian
sa,— ja mikä tär
keintä, se, että työ
väenluokka voisi 
vapaasti taistella 
sosialismin puoles
ta, sellaisen järjes
telmän puolesta, 
jonka vallitessa ei 
tule olemaan rik
kaita eikä köyhiä, 
jolloin koko maa 
ja kaikki tehtaat 
tulevat kuulumaan 
kaikille työtäteke
ville.

I lm e s ty n y t kesä —h ein ä ku u ssa  1905 
erillisenä len to leh tisenä

Ju lka is taan  len to leh tisen  
teks tin  m ukaan


