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ITSEPINTAISTA KEHNON ASIAN PUOLUSTELUA

Herrat likvidaattorit puolustavat itsepintaisesti vapauk
sia koskevaan lakiehdotukseensa „joutunutta” lokakuu- 
laista pykälää. Se on 5. pykälä, joka koukkuilun avulla 
rajoittaa yhdistymisvapautta sillä maininnalla, että työläis
ten teot eivät ole rangaistavia, „mikäli ne eivät yleensä ole 
rikoslain mukaan rangaistavia tekoja”.

Tämän pykälän taantumuksellisuus on ilmeinen. On sel
vää, että jos todelliset sosialidemokraatit joutuisivat puhu
maan tästä koukkuilusta, niin he sanoisivat aivan päinvas
taista, t.s. he sanoisivat joko niin, että lakon yhteydessä, sor
rettujen tovereiden auttamiseksi suoritetut teot eivät ole 
rangaistavia, tahi ainakin niin, että niistä langetettavaa ran
gaistusta täytyy lieventää.

On selvää, että likvidaattorien pitää pyyhkiä lakiesitykses
tään pois tämä taantumuksellinen pykälä: työläiset pakotta
vat likvidaattorit tekemään sen.

Ja nyt, sen sijaan että tunnustaisivat suoraan virheensä, 
likvidaattorit (Bureninin-Gamman 122 johtamat likvidaatto
rit) kieräilevät, kiemurtelevat ja keksivät pikkuvalheita. Hra 
Gorski uskottelee „Uudessa Likvidaattorien Lehdessä” 123, 
että ulkomailla pidetyissä neuvottelukokouksissa (noin 3—4 
vuotta sitten)124, joihin ,,N. Lenin otti mitä läheisimmin 
osaa”, hyväksyttiin muka samanlaisia pykäliä lakkoja koske
vaan lakiehdotukseen.

K a i k k i  t u o  o n  s i l k k a a  v a l h e t t a .
Ulkomailla pidetyissä neuvottelukokouksissa työ oli jaettu 

siten, että alivaliokunnissa laadittiin ehdotukset ja yleinen 
valiokunta käsitteli eräitä peruskysymyksiä. Lenin ei osallis
tunut lainkaan lakkoasiain alivaliokunnan työhön (hän oli
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8-tuntista työpäivää käsitelleessä alivaliokunnassa). Ja 
yleisessä valiokunnassa Lenin puhui kaikkia sellaisia pykä
liä vastaan, joiden mukaan sallitaan tai tunnustetaan rikos
oikeudellinen rangaistavuus!!

Hra Gorski haluaa panna jonkun hra F. D:n (lakkokysy- 
myksiä käsitelleen alivaliokunnan entisen jäsenen!) ehdo
tuksen Leninin tilille. Mutta siinä te ette onnistu, herrat.

Hra Burenin-Gamma käytti ruman asian puolustami
sessa vielä erästä huonoa perustetta.

„Heidän (sosialidemokraattien) täytyy käydä luokkataisteluaan tie
tyissä puitteissa", kirjoitti hän, „kunnioittaen ei „porvarillista lailli
suutta”, vaan suurten kansanjoukkojen siveys- ja oikeustajua’’.

Siinä poroporvarin arvolle sopiva peruste!
Tietyissä puitteissa, herra likvidaattori, me käymme luok

kataisteluamme pitäen silmällä tarkoituksenmukaisuutta, 
sallimatta sitä, mikä voi (tietyissä oloissa) aiheuttaa 
hajaannusta riveissämme taikka helpottaa vihollisen hyök
käämistä kimppuumme sellaisena aikana, jolloin se on edul
lista vain toiselle osapuolelle j.n.e. Likvidaattori ei ymmärrä 
näitä todellisia syitä ja pakkaa opportunismin suohon. Mitä 
ovat laajat kansanjoukot? Ne ovat kehittymättömiä proletaa
reja ja pikkuporvareita, jotka ovat täynnä poroporvarillisia, 
nationalistisia, taantumuksellisia, klerikaalisia ynnä muita 
ynnä muita ennakkoluuloja.

Kuinka me voimme „kunnioittaa” esimerkiksi juutalais
vihaa henkivää „siveys- ja oikeustajua”, vaikka juutalais
viha, kuten tunnettua, on sangen usein osoittautunut esimer
kiksi Wienin (monia Venäjän kaupunkeja kulttuurisemman 
kaupungin) „laajojenkin kansanjoukkojen” tietoisuuden 
vallitsevaksi piirteeksi?

Laajojen poroporvarillisten joukkojen „siveys- ja oikeus
taju” saattaa esimerkiksi tuomita iskun, joka annetaan 
lakonrikkurille silloin, kun tuimasti puolustetaan nälkä- 
palkkojen korottamisen puolesta käytyä lakkoa. Me emme 
käy propagoimaan väkivallan käyttämistä tuollaisissa 
tapauksissa, koska meidän taistelumme kannalta se ei ole 
tarkoituksenmukaista. Mutta me emme tule „kunnioitta
maan” tuollaista poroporvarien tajua, vaan me tulemme 
järkkymättä taistelemaan kaikin vaikutus-, propaganda- ja 
agitaatiokeinoin tuollaista „tajuntaa” vastaan.



ITSEPINTAISTA KEHNON ASIAN PUOLUSTELUA 523

Hra Bureninin-Gamman kehotus, että tulee „kunnioittaa” 
laajojen kansanjoukkojen siveys- ja oikeustajua, on poropor
varin kehotus, että tulee kunnioittaa poroporvarillisia 
ennakkoluuloja.

Tämä todistaa uudemman kerran (tuhansien muiden 
todisteiden lisäksi) herrojen likvidaattorien olevan poropor- 
vareita.

..Proletarskaja Pravda" M I, 
joulukuun 7 pnä 1918

Julkaistaan „Proletarskaja Pravda” 
lehden tekstin mukaan


