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Valtakunnanduuman lainsäädäntötoimintakomedia sekä 
Duuman hajottaminen ovat täydellisesti vahvistaneet oikeu
tetuksi Valtakunnanduuman boikotoimisen taktiikkana, joka 
auttoi kansanjoukkoja arvioimaan oikein tuon laitoksen 
voimattomuuden ja epäitsenäisen osuuden.

Mutta porvariston vastavallankumouksellinen esiintymi
nen ja Venäjän liberalismin sovittelutaktiikka estivät 
boikotin välitöntä menestymistä ja pakoittivat proletariaatin 
ryhtymään taisteluun tilanherrojen ja porvariston vasta
vallankumousta vastaan myös duumakamppailun pohjalla.

Sekä Duuman ulkopuolella että itse Duumassa sosiali
demokratian on käytävä tätä taistelua pitäen silmällä 
proletariaatin luokkatietoisuuden edelleen kehittämistä, 
perustuslaki-illuusioiden paljastamista koko kansalle ja 
vallankumouksen kehittämistä.

Tällaisen asiaintilan ja mainitun tarkoitusperän vuoksi 
Venäjän sosialidemokraattisen työväenpuolueen on osallis
tuttava mitä tarmokkaimmin nykyiseen duumakamppailuun.

Sosialidemokraattien vaali- ja duumakamppailun perus
tehtäviä on ensiksikin tehdä kansalle selväksi, että Duuma 
ei lainkaan kelpaa proletariaatin ja vallankumouksellisen 
pikkuporvariston, varsinkaan talonpoikaisten vaatimusten 
toteuttamiskeinoksi. Toiseksi, on tehtävä kansalle selväksi 
se, että poliittisen vapauden saavuttaminen parlamentaarista 
tietä on mahdotonta niin kauan, kun todellinen valta 
on tsaarihallituksen käsissä, tehtävä selväksi aseellisen 
kapinan, väliaikaisen vallankumoushallituksen sekä ylei
seen, välittömään, yhtäläiseen äänioikeuteen ja salaiseen 
äänestykseen pohjautuvan perustavan kokouksen välttä
mättömyys. Kolmanneksi on arvosteltava ensimmäistä
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Duumaa ja selitettävä venäläisen liberalismin vararikko, 
selitettävä erikoisesti, miten vaarallista ja tuhoisaa vallan
kumouksen asialle olisi kadettien liberaalismonarkistisen 
puolueen ensisijainen ja johtava osuus vapausliikkeessä.

Proletariaatin luokkapuolueena sosialidemokratian on 
pysyttävä koko vaali- ja duumakamppailussa ehdottomasti 
itsenäisenä liittämättä nytkään missään tapauksessa omia 
tunnuksiaan ja omaa taktiikkaansa yhteen minkään muun 
oppositio- tai vallankumouspuolueen kanssa.

Tämän vuoksi sen on vaalikamppailun ensimmäisessä 
vaiheessa, s.o. joukkojen keskuudessa, esiinnyttävä, kuten 
yleensä, ehdottomasti itsenäisenä ja asetettava vain puo
luetta edustavia ehdokkaita.

Tästä säännöstä voidaan poiketa vain äärimmäisen 
pakoiltavissa tapauksissa ja vain sellaisten puolueiden suh
teen, jotka täydellisesti hyväksyvät välittömän poliittisen 
taistelumme perustunnukset, s.o. tunnustavat aseellisen 
kapinan välttämättömäksi ja taistelevat demokraattisen 
tasavallan puolesta. Sitä paitsi tällaiset sopimukset voivat 
koskea vain yhteisen ehdokaslistan asettamista rajoitta
matta mitenkään sosialidemokratian poliittisen agitaation 
itsenäisyyttä.

Työväenkuuriassa sosialidemokraattinen puolue esiintyy 
ehdottomasti itsenäisenä menemättä sopimuksiin minkään 
muun puolueen kanssa.

Vaalien myöhäisimmissä vaiheissa, s.o. valitsijamiesten 
kokouksissa kaupungeissa, valtuusmiesten ja valitsijamies
ten kokouksissa maaseudulla, voivat tulla kysymykseen 
osittaiset sopimukset yksinomaan paikkojen suhteellista, 
sopimukseen osallistuvien puolueiden äänimäärän mukaista 
jakamista varten. Tällöin sosialidemokratia jakaa porva
rilliset puolueet niiden demokraattista johdonmukaisuutta 
ja päättäväisyyttä silmällä pitäen seuraaviin perustyyppei- 
hin: a) sosialistivallankumoukselliset, PPS ja niihin verrat
tavat tasavaltalaispuolueet *; b) kansansosialistit ja saman 
tyyppiset trudovikit **; c) kadetit.
Kirjoitettu marraskuun 4 (17) pnä 1906
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* Tähän kuuluvat ehkä myös s.-s:t (sionisti-sosialistit) ®®.
** Tähän kuuluvat ehkä eräät juutalaiset demokraatit. Näistä kysymyksistä 

me emme ole päteviä päättelem ään ilman juutalaisia sosialidemokraatteja.


