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VSDTP:n PIETARIN-JÄRJESTÖN PÄÄTÖSLAUSELMA 
BOIKOTTITA ETIIKASTA42

Ottaen huomioon, että:
1) elokuun 6 ja joulukuun 11 päivän lakien perusteella 

koollekutsuttava Valtakunnanduuma on mitä karkeinta 
kansanedustuksen väärentämistä, sillä proletariaatin ja 
talonpoikaisten valtava enemmistö on tosiasiallisesti syr
jäytetty Duumaan osallistumisesta, koska vaalioikeus ei ole 
yleinen ja koska työläisten ja talonpoikain joukosta valit
tavat valitsijamiehet seulotaan kolmen ja neljän seulan 
läpi;

2) valikoimalla keinotekoisesti valitsijamiesten kokoon
panon ja suomalla rikkaille tilanherroille ja suurkapitalis
teille useita etuoikeuksia hallitus koettaa turvata Duumassa 
täyden enemmistön ei ainoastaan yleensä riistäjäluokkien 
edustajille, vaan nimenomaan mustasotnialaisille näiden 
luokkien aineksille;

3) hallitus väärentää mitä julkeimmalla tavalla yksinpä 
tällaisiakin suppeita, säätyrajoituksin typistettyjä vaaleja, 
sallimatta minkäänlaista agitaatiovapautta, saattaen kaik
kialla voimaan sotatilan ja täydellisen poliisimielivallan, 
vainoten vastoin kaikkia lakeja ja ilman mitään oikeuden
käyntiä ei ainoastaan vallankumouksellisten ja sosialististen 
puolueiden, vaan jopa monarkistisenkin liberaaliporvariston 
puolueen edustajia (konstitutsionalisti-demokraatteja y.m.);

4) hallitus kumoaa nyt oman lakinsakin vaalien suoritta
misesta samanaikaisesti, määrätäkseen keinotekoisesti eri 
paikkakunnilla sille itselleen sopivimmat suoritusajat ja 
ajaakseen itse vaalit läpi niin nopeasti, ettei olisi
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mahdollista minkäänlainen valittujen kanssakäyminen väes
tön kanssa;

5) itsevaltiudelleen hallitus aikoo Duuman koollekutsu
misen välityksellä vaikuttaa Venäjän ja etenkin ulkomaiden 
yleiseen mielipiteeseen lykätäkseen kiertämätöntä peri- 
katoaan ja saadakseen uusia miljoonalainoja vallanku
mouksen kukistamiseksi sekä jatkuvaa kansan sortamista 
varten;

6) helmikuun 20 päivän laki43, jolla Valtakunnan
neuvosto tehdään yläkamariksi, huonontaa yhä asetusta 
Duumasta, pyrkien painamaan Duuman lopullisesti itse- 
valtiudellisen virkavallan voimattomaksi neuvotelevaksi 
lisäkkeeksi;

7) kaikkien kansakuntien sosialidemokraattisten puoluei
den ja järjestöjen valtava enemmistö koko maassa katsoo 
tuollaiseen Duumaan osallistumisen tällaisissa poliittisissa 
olosuhteissa mahdottomaksi;

8) sosialidemokraattien osallistuminen Valtakunnanduu- 
man vaaleihin yhdessä tai toisessa vaiheessa saattaisi pitää 
kansassa yllä väärää käsitystä jossain määrin oikeiden 
vaalien mahdollisuudesta niille puolueille, jotka puolusta
vat kansan suurten joukkojen etuja;

9) vaaleihin osallistuminen voisi siirtää proletariaatin 
huomion painopisteen Duuman sivuitse menevistä työväen, 
talonpoikien, sotilaiden y.m. vallankumouksellisista liikeh- 
timisistä pseudolegaalisen, valeperustuslaillisen vaalikam
panjan osaseen ja alentaa entisestään jo muutenkin väli
aikaisesti masentunutta työväenluokan mielialaa luomalla 
sellaisen vaikutelman, ikään kuin taistelun vallankumouk
sellinen kausi olisi päättynyt, kapinakysymys olisi pantu 
pois päiväjärjestyksestä ja puolue asettuisi perustuslailli
suuden raiteille;

10) Valtakunnanduuman vaalit edellyttävät sellaisia 
ehtoja, jotka vaativat puolueelta legaalisuuden ja rauhalli
suuden säilyttämistä, ja niin muodoin meidän osanottomme 
näihin vaaleihin vaikuttaisi vahingollisesti päivänpoltta
vaan vallankumoukselliseen tehtävään — vahingoittaisi hal
litusta vastaan tähdättyjen aktiivisten toimintojen voimista
mista juuri vaalien ja Duuman koollekutsumisen aikana;

11) sosialidemokraattien puolue, kun sen tarkoituksena 
on heikoimmin kehittyneiden joukkojen käytännöllinen kas
vattaminen, ei voi mennä niiden kanssa vaaleihin, koska
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tällaiset heikosti kehittyneet joukot tahtovat mennä ihan 
Duumaan saakka ja mennä laillista tietä, mutta puolue, kun 
se ei alistu lakeihin, herättäisi vain luonnollista epäluuloa 
näissä joukoissa ja estäisi niitä ottamasta täydestä sydä
mestä ja johdonmukaisesti opiksi duumakamppailun anta
mat opetukset;

12) työväen taholta valitut valtuutetut ja valitsijamiehet 
eivät voisi antaa mitään hyötyä työväenluokan laajojen 
kerrosten todella vallankumouksellisen järjestämisen 
hyväksi, koska heidän valitsijakuntansa olisi poliisitietä 
keinotekoisesti valikoitu, koska heidän valtuutensa olisivat 
lyhytaikaiset ja suppeata laatua ja koska vaalit tapahtuvat 
edellä osoitetussa tilanteessa;

13) Duumaa ei saataisi menemään myttyyn sillä, että 
se osa valitsijamiehistä, minkä sosialidemokratia parhaim
massa tapauksessa voisi saada mukaansa, poistuisi läänien 
vaalikokouksista;

14) Venäjän eniten sorrettujen kansallisuuksien prole
tariaatin tietoiset edustajat (puolalainen, juutalainen, lat
vialainen ja liettualainen sosialidemokratia) torjuvat 
jyrkästi kaikkinaisen osallistumisen vaali-ilveilyyn ja tais
televat täydellä tarmolla sen toimeenpanijoita vastaan;

15) porvarillisen demokratian ja talonpoikaisten kaikkien 
taistelevien ainesten (Talonpoikaisliitto, opettajain liitto, 
Liittojen liitto, sosialistivallankumouksellisten puolue, 
Puolan sosialistinen puolue, Puolan edistyspuolue j.n.e.) 
yleinen mielipide hylkää sekä Duuman että sen vaalit.

Ottaen kaiken tämän huomioon me, VSDTP:hen kuulu
vien pietarilaisten työläisten edustajain kokous, pidämme 
tarpeellisena:

1) kieltäytyä ehdottomasti kaikesta osallistumisesta 
Valtakunnanduumaan;

2) kieltäytyä ehdottomasti osallistumasta mihinkään 
Valtakunnanduuman vaaleihin missään vaiheessa;

3) kehittää mahdollisimman laajaksi agitaatiota kansan 
keskuudessa selittäen Duuman todellista luonnetta, hälven
täen sitä petosta, millä Venäjän ja Euroopan yleistä mieli
pidettä johdetaan harhaan, ja osoittaen, että se osa talon
pojista, joka odottaa Duumalta jotain hyvää, tulee kiertä
mättä pettymään toiveissaan;

4) käyttää kaikin tavoin, legaalisesti sekä illegaalisesti, 
hyväksi kaikkia vaalien yhteydessä pidettäviä kokouksia
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sosialidemokraattien katsantokantojen selittämiseksi 
yleensä, muun muassa Duuman arvostelua varten ja eri- 
koisestikin kehoittaen taisteluun yleiskansallisen perusta
van kokouksen koollekutsumiseksi vallankumouksellista 
tietä;

5) asettaen Duuman avulla käytävän taistelun vastakoh
daksi vallankumoukselliset vapaustaistelun menetelmät, 
kiinnittää tämän agitaation yhteydessä mitä suurinta huo
miota joulukuun kapinan kokemusten tunnetuksitekemiseen 
työläisille ja koko kansalle, kapinan, joka merkitsee kor
keimman vaiheen alkamista vallankumoustaistelussa 
todellisen vapauden hankkimiseksi kansalle;

6) kiinnittää tässä Duuman johdosta harjoitettavassa 
agitaatiossa mitä suurinta huomiota syvälliseen talous- ja 
finanssipulaan, siihen, että taantumukselliset kapitalistit 
ovat kiristäneet äärimmilleen työläisten riistoa, työttömyy
den kärjistymiseen kaupungeissa ja nälänhädän suurene
miseen maaseudulla, keväällä edessä olevaan talonpoikais
liikkeeseen, tosiasioihin, jotka puhuvat kuohunnasta sota
väessä, — sellaisina seikkoina, jotka tekevät sangen 
todennäköiseksi sen, että lähitulevaisuudessa puhkeaa kan
sassa uusi purkaus, joka lakaisee pois Valtakunnanduuman 
joko ennen sen koollekutsumista tahi sen jälkeen, jolloin 
väestö on lopullisesti pettynyt toiveissaan Duumaan nähden;

7) käyttää tätä agitaatiota muun muassa siinäkin tarkoi
tuksessa, että leimataan häpeällä ne pelkurimaiset libe- 
raalis-monarkistisen porvariston edustajat (sellaiset kuin 
kadetit), jotka turmelevat väestön kansalaistietoisuutta 
levittämällä perustuslaillisia illuusioita ajankohdalla, 
jolloin on käynnissä kärjistynyt kansalaissota, suosittele
malla Duumaa ja siihen osallistumista, kieltämällä käyttä
mästä väkivaltaa kansan suunnattoman suuren enemmistön 
vapauden ja oikeuksien puolustamiseksi tällaisena aikana, 
jolloin hallitukseksi itseään nimittävät aseelliset koplat 
pysyvät pystyssä vain julman väkivallan avulla.

Kirjoitettu helmikuun lopulla — 
maaliskuun alussa 1906

Julkaistu maaliskuussa 1906 Julkaistaan
VSDTP:n Yhdistetyn Pietarin-komitean lentolehtisen tekstin mukaan

erillisenä lentolehtisenä


