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KADETTILAINEN LAKIEHDOTUS 
KOKOONTUMISVAPAUDESTA

Niiden vapauksia koskevien lakiehdotusten joukossa, joita 
kadetit ovat Valtakunnanduumalle esittäneet, on myös laki
ehdotus kokoontumisvapaudesta.

Kadetit pitävät itseään demokraattisena puolueena. He 
eivät voi olla ymmärtämättä sitä, että IV Valtakunnanduu
malle esitettävä kokoontumisvapautta koskeva lakiehdotus 
on luonteeltaan yksinomaan propagandalleen, t.s. että sen 
esittämisen tarkoituksena on propagoida, tehdä tunnetuksi 
ja selittää kokoontumisvapauden periaatteita.

Juuri tältä kannalta onkin kadettien lakiehdotusta arvioi
tava: auttaako se tekemään Venäjän väestölle selväksi 
kokoontumisvapauden merkityksen, tämän vapauden tärkey
den ja sen saavuttamisen edellytykset?

Ei. Lakiehdotuksen ovat laatineet liberaaliset virkamiehet 
eivätkä demokraatit. Siinä on paljon pinttyneitä ja järjettö
miä byrokraattisia sääntöjä, siinä ei ole sitä, mikä demokra
tian kannalta on aivan välttämätöntä.

Kielletään kokoontuminen radalla (§ 3), kokoontuminen 
yhden virstan etäisyydessä Valtakunnanduuman istunto- 
paikalta j.n.e. (§ 4); kaupungeissa vaaditaan ennakkoilmoi
tusta, mutta maaseudulla ei vaadita (§§ 6 ja 7) ja niin 
edelleen,— mitä tämä on? Mihin kaikkea tätä surkeata, nau
rettavaa, viheliäistä, byrokraattista törkyä tarvitaan?

Kaikki tämä on jäljennetty eurooppalaisista vastavallan
kumouksellisista laeista, kaikki tämä haiskahtaa läpeensä 
niiltä aikakausilta, jolloin vallitsi epäusko demokratiaa 
kohtaan ja jolloin sitä tukahdutettiin, kaikki tämä on hirveän 
vanhentunutta. Juuri kaupungeissahan esimerkiksi julkisista 
kokouksista ilmoitetaan sanomalehdissä,— mitä varten
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sitten tarvitaan idioottimaista ,,ilmoittamis”-vitkutusta?? 
Vain sitä varten, yksinomaan sitä varten, että halutaan 
todistaa vallanpitäjille, että me, kadetit, olemme muka 
„valtakunnallisella” katsantokannalla, että me olemme 
muka „järjestyksen kannattajia” (s.o. demokratian viholli
sia), että me „myös osaamme pitää arvossa” virkavaltaista 
koukkuilua.

Sen sijaan ehdotuksessa ei ole sitä, joka on tärkeää ja 
vakavaa nykyajan demokratialle. Joukoille on tärkeää, että 
niillä on huoneistot kokousten pitämistä varten. Tarvitaan 
sellainen laki, että sanokaamme tietyn, vähäisen kansalais- 
joukon vaatimuksesta kaikki julkiset rakennukset, koulut 
y.m.s. pitää iltaisin ja yleensä vapaina tunteina luovuttaa 
ilmaiseksi ja esteettömästi kansan käytettäväksi kokousten 
pitämistä varten. Ranskassa tehdään niin, eikä tämän 
demokraattisen tavan käyttöönoton esteenä voi olla mikään 
muu kuin Purishkevitshien sivistymättömyys.

Ja siinähän se kysymyksen olemus onkin, että kadettien 
esittämän vapauksia koskevan lakiehdotuksen koko henki, 
sen koko sisältö ei ole demokraattinen, vaan liberaalis-virka- 
valtainen.
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