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KANSALLINEN TASA-ARYOISUUS

Venäjän sosialidemokraattinen työväen duumaryhmä jul
kaisi „Putj Pravdyn” 48. numerossa (maaliskuun 28 pnä) 
lakiehdotuksen kansallisesta tasa-arvoisuudesta eli, kuten 
sen virallinen nimi kuuluu, „Lakiehdotuksen juutalaisten 
oikeuksien kaikkien rajoitusten ja yleensä kaikkien synty
perästä tai johonkin tiettyyn kansallisuuteen kuulumisesta 
johtuvien rajoitusten kumoamisesta” *.

Niiden huolien ja levottomuuksien keskellä, joita taistelu 
olemassaolosta, taistelu leipäpalasta tuo mukanaan, Venä
jän työläiset eivät voi eivätkä saa unohtaa sitä kansallisuus- 
sortoa, jonka ikeessä monet kymmenet miljoonat Venäjällä 
asuvat „muukalaiset” joutuvat olemaan. Hallitsevassa ase
massa oleva kansallisuus — isovenäläiset — muodostaa 
noin 45 prosenttia koko valtakunnan väestöstä. Jokaisesta 
100 asukkaasta yli 50 kuuluu „muukalaisiin”.

Ja koko tuo suunnaton väestömäärä on saatettu vieläkin 
epäinhimillisempiin elämänoloihin kuin ovat venäläisten 
ihmisten olot.

Kansallisuuksien sortamisen politiikka on kansakuntien 
hajottamisen politiikkaa. Samalla se on kansan tietoisuuden 
järjestelmällisen turmelemisen politiikkaa. Mustasotnialai- 
set perustavat kaikki laskelmansa eri kansakuntien intres
sien vastakkain asettamiseen, valistumattomien ja sorrettu
jen joukkojen tietoisuuden myrkyttämiseen. Katsokaa mitä 
mustasotnialaista lehtipahasta tahansa, niin huomaatte, että 
„muukalaisten” vainoaminen, keskinäisen epäluottamuksen 
lietsominen venäläisen talonpojan, venäläisen kaupunkilais- 
asukkaan, venäläisen käsityöläisen ja toisaalta juutalaisen, 
suomalaisen, puolalaisen, gruusialaisen ja ukrainalaisen
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talonpojan, kaupunkilaisasukkaan ja käsityöläisen välille on 
sitä leipää, jolla koko mustasotnialaisjoukkio itseään 
ravitsee.

Mutta työväenluokka ei tarvitse hajottamista, vaan 
yhteenliittymistä. Sillä ei ole pahempaa vihollista kuin ne 
villit ennakkoluulot ja taikausko, joita työväenluokan 
viholliset kylvävät valistumattomien joukkojen keskuuteen. 
„Muukalaisten” sortaminen on kaksiteräinen miekka. Toinen 
terä iskee „muukalaisia”, toinen Venäjän kansaa.

Senpä vuoksi työväenluokan on mitä päättävimmin esiin
nyttävä kaikkinaista kansallisuuksien sortoa vastaan.

Kun mustasotnialaiset yrittävät agitaatiollaan vetää työ
väenluokan huomion muukalaisten vainoamiseen, niin työ
väenluokan on asetettava sille vastapainoksi se vakaumuk
sensa, että täydellinen tasa-arvoisuus on välttämätön, että 
on täydellisesti ja lopullisesti luovuttava kaikista millä 
kansakunnalla tahansa olevista erioikeuksista.

Erikoisen vihamielistä agitaatiota mustasotnialaiset har
joittavat juutalaisia vastaan. Purishkevitshit yrittävät tehdä 
juutalaiskansasta syntipukin, joka saa vastata kaikista 
Purishkevitshien synneistä.

Sen vuoksi Venäjän sosialidemokraattinen työväen 
duumaryhmä on aivan oikein antanut lakiehdotuksessaan 
tärkeimmän sijan /Muta/a/sterr-Qikeudettomuudelle.

Kaikkea, sekä koulua että lehdistöä kuin myös parlamen
tin puhujalavaa, kaikkea käytetään silmittömän, villin ja 
vimmatun vihan lietsomiseen juutalaisia vastaan.

Tähän mustaan, katalaan työhön ovat ryhtyneet muutkin 
kuin mustasotnialaiset hylkiöt, siihen ovat ryhtyneet myös 
taantumukselliset professorit, tiedemiehet, sanomalehtimie- 
het ja duumaedustajat. Kansan tietoisuuden turmelemiseen 
kulutetaan miljoonia ja miljardeja ruplia.

Venäläisten työläisten kunniavelvollisuutena on varmis
taa Venäjän sosialidemokraattisen työväen-duumaryhmän 
lakiehdotus kansallisuussortoa vastaan kymmenin tuhansin 
proletaarisin allekirjoituksin ja lausunnoin... Se lujittaa 
parhaiten täydellistä yhtenäisyyttä, yhteensulautumista 
Venäjän kaikkien työläisten kesken riippumatta kansallisista 
eroavaisuuksista.
„Putj Pravdy” M 62, 
huhtikuun 16 pnä 1914

Julkaistaan „Putj Pravdy” lehden 
tekstin mukaan


