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LAKIEHDOTUS
KANSALLISESTA TASA-ARVOISIUDESTA

Toverit!
Venäjän sosialidemokraattinen työväen duumaryhmä on 

päättänyt esittää IV Valtakunnanduumalle juutalaisten ja 
muiden „muukalaisten” oikeuksien rajoitusten kumoamista 
koskevan lakiehdotuksen, jonka löydätte alempaa.

Lakiehdotuksen tavoitteena on kaikkia kansallisuuksia: 
juutalaisia, puolalaisia y.m. vastaan suunnattujen kaikkien 
kansallisten rajoitusten kumoaminen. Mutta erikoisen 
seikkaperäisesti siinä käsitellään juutalaisia koskevia rajoi
tuksia. Syy on selvä: mikään muu kansallisuus Venäjällä 
ei ole niin sorretussa ja vainotussa asemassa kuin juutalai
set. Antisemitismi työntää juurensa yhä syvemmälle omis
tavien väestökerrosten keskuuteen. Juutalaiset työläiset 
vaikeroivat kaksinkertaisen sorron alaisuudessa: sekä työ
läisinä että juutalaisina. Juutalaisvainot ovat viime vuosina 
saaneet kerrassaan uskomattomat mittasuhteet. Riittää, kun 
muistetaan juutalaispogromit ja Beilisin juttu.

Näissä oloissa on järjestyneiden marxilaisten kiinnitet
tävä mitä vakavinta huomiota juutalaiskysymykseen.

On itsestään selvää, että juutalaiskysymys voidaan rat
kaista asiallisesti vain yhdessä niiden peruskysymysten 
kanssa, jotka ovat Venäjällä päiväjärjestyksessä. On luon
nostaan ymmärrettävää, että me emme odota kiihkokansalli
sen purishkevitshilaisen IV Duuman kumoavan rajoituksia, 
jotka on suunnattu juutalaisia ja muita „muukalaisia” vas
taan. Mutta työväenluokka on velvollinen korottamaan
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äänensä kuuluviin. Ja erikoisen voimakkaana tulee venäläi
sen työläisen äänen kaikua kansallisuussortoa vastaan.

Julkaisemme lakiehdotuksemme siinä toivossa, että juuta
laiset ja puolalaiset työläiset sekä muiden sorrettujen 
kansallisuuksien työläiset lausuvat siitä mielipiteensä ja 
esittävät omat korjauksensa, jos he pitävät sellaisia tar
peellisina.

Ja samalla toivomme, että venäläiset työläiset kannatta
vat erikoisen tarmokkaasti lakiehdotustamme esittämällä 
lausuntojaan y.m.s.

Liitämme lakiehdotuksen 4. pykälän mukaisesti erikoisen 
luettelon niistä säännöksistä ja lakimääräyksistä, jotka on 
kumottava. Tämä liite käsittää noin 100 sellaista lakimää
räystä, jotka koskevat yksinomaan juutalaisia.

LAKIEHDOTUS
JUUTALAISTEN OIKEUKSIEN KAIKKIEN RAJOITUSTEN 

JA YLEENSÄ KAIKKIEN SYNTYPERÄSTÄ TAI
JOHONKIN TIETTYYN KANSALLISUUTEEN KUULUMISESTA 

JOHTUVIEN RAJOITUSTEN KUMOAMISESTA

1. Kaikkiin Venäjällä asuviin kansallisuuksiin kuuluvat 
kansalaiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

2. Ainoankaan Venäjän kansalaisen poliittisia ja yleensä 
mitään oikeuksia, hänen sukupuolestaan ja uskontunnustuk
sestaan riippumatta, ei voida rajoittaa hänen syntyperänsä 
tahi johonkin tiettyyn kansallisuuteen kuulumisen perus
teella.

3. Kumotaan kaikki ne lait, väliaikaiset säännökset, lakei
hin liittyvät huomautukset y.m.s., jotka rajoittavat juutalai
sia missä yhteiskunnallisen ja valtiollisen elämän toimi- 
piirissä hyvänsä. Kumotaan IX osan 767. pykälä, joka 
kuuluu, että „juutalaiset ovat yleisten lakien alaisia kaikissa 
niissä tapauksissa, joista ei ole toisin säädetty heitä koske
vissa erikoissäädöksissä". Kumotaan ylipäänsä kaikki rajoi
tukset juutalaisten suhteen niillä aloilla, jotka koskevat 
asumis- ja muutto-oikeutta, oikeutta sivistykseen, oikeutta 
hoitaa valtiollista ja yhteiskunnallista virkaa, äänioikeutta, 
asevelvollisuutta, oikeutta hankkia ja vuokrata kiinteistöä 
kaupungeissa, maaseudulla j.n.e., kumotaan kaikki juutalais
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vastaiset vapaiden ammattien harjoittamista koskevat rajoi
tukset j.n.e. j.n.e.

4. Tähän lakiin liitetään luettelo niistä juutalaisten 
oikeuksien rajoittamiseen suunnatuista lakimääräyksistä, 
asetuksista, väliaikaisista säännöksistä y.m.s., jotka on 
kumottava.

„Putj Pravdy" M  48, 
maaliskuun 28 pnä 1914

Julkaistaan „Puli Pravdy” lehden 
tekstin mukaan


