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PIETARIN TYÖVÄEN EDUSTAJAIN NEUVOSTON 
TOIMEENPANEVAN KOMITEAN PÄÄTÖS 
MARRASKUUN 14 (27) PÄIVÄLTÄ 1905 

TAISTELUTOIMENPITEISTÄ TYÖNSULKUA 
VASTAAN14

Kansalaiset! Enemmän kuin satatuhatta työläistä on 
heitetty kadulle Pietarissa ja muissa kaupungeissa.

Itsevaltiudelleen hallitus on julistanut sodan vallan
kumoukselliselle proletariaatille. Taantumuksellinen por
varisto liittyy yhteen itsevaltiuden kanssa yrittäen pakoittaa 
nälän voimalla työläiset nöyrtymään ja murtaa vapaus
taistelun.

Työväen edustajain Neuvosto julistaa, että tämä ennen
kuulumattoman suuri työläisten joukoittainen erottaminen 
työstä on hallituksen provokaatiota. Hallitus tahtoo yllyttää 
Pietarin proletariaattia erillisiin levottomuuksiin; hallitus 
haluaa käyttää hyväkseen sitä, että muiden kaupunkien 
työläiset eivät ole vielä kyllin tiiviisti yhtyneet pietarilai
siin, ja tahtoo nujertaa niin toiset kuin toisetkin erikseen.

Työväen edustajain Neuvosto julistaa, että vapauden asia 
on vaarassa. Mutta työväki ei antaudu tähän hallituksen 
provokaatioon. Työläiset eivät ota vastaan taisteluhaastetta 
niissä epäedullisissa oloissa, joissa hallitus haluaa saada 
heidät taisteluun. Meidän on ponnistettava ja me ponnis
tamme kaikki voimat liittääksemme yhteen koko taistelun, 
sekä yleisvenäläisen proletariaatin että vallankumouksellisen 
talonpoikaisten, sekä armeijan että laivaston taistelun, näi
den jo noustessa sankarillisesti vapauden puolesta.
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Sen vuoksi työväen edustajain Neuvosto päättää:
1) Kaikki suljetut tehtaat on avattava heti ja kaikki 

työstä erotetut toverit on otettava takaisin paikkoihinsa. 
Kaikkia kansankerroksia, jotka eivät ainoastaan sanoissa, 
vaan tositeoissa pitävät arvossa vapautta, kehoitetaan tuke
maan tätä vaatimusta.

2) Tämän vaatimuksen tukemiseksi työväen edustajain 
Neuvosto pitää välttämättömänä vedota koko Venäjän 
proletariaatin solidaarisuuteen, ja siinä tapauksessa, jos 
vaatimusta kieltäydytään täyttämästä, kehoittaa proleta
riaattia poliittiseen yleislakkoon ja muihin jyrkkiin taistelu- 
muotoihin.

3) Tämän taisteluesiintymisen valmistelemiseksi työväen 
edustajain Neuvosto on antanut Toimeenpanevan komitean 
tehtäväksi ottaa heti yhteys muiden kaupunkien työläisten, 
rautatieläisten liiton, posti- ja lennätintyöntekijäin liiton, 
talonpoikaisliiton ja muiden liittojen sekä armeijan ja lai
vaston kanssa lähettämällä edustajia ja muilla keinoilla.

4) Suoritettuaan tämän ennakkotyön Toimeenpaneva 
komitea kutsuu koolle työväen edustajain Neuvoston yli
määräisen kokouksen lopullisen päätöksen tekemiseksi 
lakon suhteen.

5) Pietarin proletariaatti on kehoittanut kaikkia työläisiä 
sekä yhteiskunnan ja kansan kaikkia kerroksia tukemaan 
työstä erotettuja työläisiä kaikin tavoin, aineellisin, moraa
lisin ja poliittisin keinoin.
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