
VSDTPm PIETARIN KOMITEAN 
PÄÄTÖSLAUSELMA (II) SUHTAUTUMISESTA 

VALTAKUNNANDUUMAAN137

Itsevaltiudellinen hallitus mitä karkeimmalla tavalla 
herjaa ja tekee pilkkaa niistä, joita Venäjän väestö on lähet
tänyt edustajikseen Valtakunnanduumaan. Hallitus evää 
kaikki Duuman anomukset, joissa vähänkin tuodaan julki 
kansan tarpeita ja vaatimuksia, ja jatkaa herkeämättä 
murha- ja väkivaltapolitiikkaa.

Duuma on voimaton. Se ei ole voimaton ainoastaan siksi, 
että sillä ei ole käytettävänään pistimiä ja konekiväärejä, 
joita hallituksella on, vaan myöskin siksi, että kokonaisuu
tena se ei ole vallankumouksellinen eikä kykene päättä
väiseen taisteluun. Duuman liberaaliset puolueet vain 
vajavaisesti ja arasti tukevat kansan pyrkimyksiä, ne pitävät 
suurempaa huolta käynnissä olevan vallankumoustaistelun 
lieventämisestä ja heikentämisestä kuin kansan vihollisen 
tuhoamisesta. Työläisedustajain lisäksi vain Työryhmä on 
taipuvainen tuomaan avoimesti ja rohkeasti julki kansan 
vaatimukset, mutta sitäkin on tähän saakka haitannut siinä 
samojen liberaalisten puolueiden vaikutus ja itsenäisyyden 
puute suhteessa niihin.

Me kehotamme Työryhmää harjoittamaan päättäväisem- 
pää ja johdonmukaisempaa politiikkaa. Me kehotamme sitä 
vaatimaan Duumalta suoraa ja avointa kääntymistä kansan 
puoleen, ja jos Duuman enemmistö kieltäytyy suorittamasta 
sellaista kääntymistä itsenäisesti, niin Työryhmän on 
sanottava kansalle niin kuin asiat ovat: että Duuma on
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voimaton, ettei siltä voida odottaa maata eikä vapautta, 
että nähtävästi kaikki se on kansan itsensä otettava, että 
kuljemme kohti päättäväistä taistelua Duuman ulkopuolella.

Työryhmän on lausuttava julki, että vain työläisten ja 
talonpoikien yhteinen taistelutoiminta voi kukistaa vanhan 
vallan, että tähän toimintaan on valmistauduttava ja sitä 
varten on järjestäydyttävä, ennen kuin vallankumoukselli
sen esiintymisen ratkaiseva hetki koittaa. Sitä hetkeä 
varten on koottava ja vaalittava kansan voimia tuhlaamatta 
niitä tuloksettomaan pikkutaisteluun, antautumatta halli
tuksen provokaatioihin.

Jos Työryhmä tekee kaiken tämän, niin se täyttää vel
vollisuutensa kansaa kohtaan, ja silloin vasta se voi astua 
proletariaatin vallankumouksellisen järjestön rinnalle 
johtamaan sitä suurta kansanliikettä, joka tekee lopun 
yhteiskunnan kehitystä kytkevistä vanhoista kahleista.
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