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Tov. Avilovin päätöslauselmaehdotus osoittaa täydellistä 
luokka-asenteen unohtamista. Päätöslauselmaehdotukses
saan B. V. Avilov näyttää ottaneen tehtäväkseen koota ja 
keskittää kaikki ne puutteellisuudet, jotka ovat ominaisia 
kaikille pikkuporvarillisten puolueiden päätöslauselmille.

Päätöslauselmaehdotuksensa alussa Avilov määrittelee 
sen nykyisin jokaiselle sosialistille eittämättömän totea
muksen, että kapitalistien rosvomainen isännöiminen on 
saattanut Venäjän talouden ja teollisuuden täydellisen 
romahduksen partaalle, mutta sitten hän esittää epämääräi
sen ponnen teollisuuden valvonnasta, jota »valtiovalta” 
suorittaisi laajojen kansankerrosten osanotolla.

Nykyään kaikki puhuvat paljon valvonnasta, ja sellaiset
kin henkilöt, jotka aikaisemmin »valvonta” sanan kuulles
saan olivat valmiit päästämään hätähuudon, myöntävät 
nyt, että valvonta on välttämätöntä.

Mutta tuon ylimalkaisen »valvonta” sanan avulla se tah
dotaan tosiasiallisesti supistaa olemattomiin.

Kokoomushallitus, johon nyt kuuluu »sosialisteja”, ei ole 
vielä tehnyt mitään tuon valvonnan toteuttamisen mielessä, 
ja sen vuoksi on täysin ymmärrettävää, että tehdaskomiteat 
tahtovat todellista työväenvalvontaa eivätkä paperilla ole
vaa valvontaa.

Ryhdyttäessä selvittämään »valvonta” käsitettä sekä 
kysymystä siitä, milloin ja kuka tulee toteuttamaan tuota 
valvontaa, ei saa hetkeksikään unohtaa nykyajan valtion 
luokkaluonnetta, valtion, joka on vain luokkaherruuden 
organisaatiomuoto. Samanlaista luokka-analyysia on sovel
lettava myös »vallankumouksellinen demokratia” käsittee
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seen. Tässä analyysissa on otettava lähtökohdaksi yhteis
kunnallisten voimien reaalinen keskinäissuhde.

Avilovin päätöslauselmaehdotus, joka alkoi siitä, että 
lupasi antaa kaikkea, päättyi siihen, että itseasiassa ehdotti 
jätettäväksi kaikki ennalleen. Koko hänen päätöslauselmas
saan ei ole vallankumouksellisuuden häivääkään.

Vallankumouksellisena aikana jos koskaan on välttämä
töntä analysoida tarkkaan kysymys itse valtion olemuk
sesta, kenen etuja tuo valtio tulee puolustamaan ja miten 
se on rakennettava, jotta se puolustaisi todella työtäteke
vien etuja. Mutta Avilovin päätöslauselmaehdotuksessa 
tätä ei ole selitetty lainkaan.

Miksi meidän uusi kokoomushallituksemme, johon kuuluu 
nyt myös ..sosialisteja”, ei ole kolmeen kuukauteen toteut
tanut valvontaa, eikä se ole ainoastaan jättänyt sitä 
toteuttamatta, vaan Etelä-Venäjän vuoriteollisuuden har
joittajani ja työläisten välisessä selkkauksessa hallitus on 
lisäksi asettunut avoimesti kapitalistien puolelle.

Jotta teollisuuden valvontaa todella toteutettaisiin, täy
tyy sen olla työväenvalvontaa, siis että kaikissa tärkeim
missä elimissä olisi enemmistö työläisiä ja että johtajisto 
tekisi tiliä toiminnastaan kaikille arvovaltaisimmille työ
väenjärjestöille.

Työläistoverit, pyrkikää saamaan aikaan todellinen val
vonta eikä näennäistä valvontaa, ja lakaiskaa mitä päät- 
täväisimmin pois kaikki tuollaista näennäistä paperilla 
olevaa valvontaa koskevat päätöslauselmat ja ehdotukset.
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