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1. Kaiken talouselämän täydellinen häiriintyminen on 
mennyt Venäjällä niin pitkälle, että ennenkuulumattoman 
laaja romahdus, joka keskeyttää täydellisesti tuotannon 
varsin lukuisilla perin tärkeillä aloilla, riistää maamiehiltä 
mahdollisuuden harjoittaa tarpeellisen laajasti talouden
hoitoa, katkaisee rautatieyhteyksiä ja keskeyttää viljan 
tuonnin monimiljoonaista teollisuusväestöä ja kaupunkeja 
varten,— sellainen romahdus on käynyt väistämättömäksi. 
Enemmänkin, rappiotila on jo alkanut, useat alat ovat jo 
rappiolla. Rappiotilaa vastaan voidaan taistella menestyk
sellisesti vain siten, että kansan voimat jännitetään äärim
milleen ja ryhdytään useihin pikaisiin vallankumoukselli
siin toimenpiteisiin niin paikkakunnilla kuin valtiovallan 
keskuksessakin.

2. Romahdukselta ei voida'löytää pelastusta virkaval
taista tietä, t.s. muodostamalla virastoja, joissa kapitalistit 
ja virkamiehet ovat vallitsevina, eikä liioin silläkään 
ehdolla, että varjellaan kapitalistien liikevoittoja, heidän 
kaikkivaltaansa tuotannossa, heidän herruuttaan finanssi- 
pääoman suhteen, heidän pankki-, kauppa- ja teollisuus- 
asioitaan koskevia liikesalaisuuksia. Sen on osoittanut 
kiistattoman selvästi kokemus — koko joukko erillisiä 
pulailmiöitä eri tuotannonaloilla.

3. Ainoana romahdukselta pelastumisen tienä on todel
lisen työväenvalvonnan voimaansaattaminen tuotteiden 
tuotannossa ja jakelussa. Tällaisen valvonnan ehtona on 
ensinnäkin, että kaikissa päätösvaltaisissa laitoksissa työ
läisille turvataan enemmistö, vähintään 3A kaikista äänistä,
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ja samanaikaisesti vedetään ehdottomasti mukaan työhön 
sekä ne yrittäjät, jotka eivät ole syrjäytyneet liikkeenhar- 
joittamisesta, että teknillisen ja tieteellisen koulutuksen 
saanut henkilökunta; toiseksi, että tehdaskomiteat, työläis
ten, sotilaiden ja talonpoikien edustajain keskus- ja 
paikallisneuvostot ja samoin myös ammattiliitot saavat 
oikeuden osallistua valvontatyöhön, että kaikki kauppa- ja 
pankkikirjat ovat niiden tarkastettavissa ja että niille 
ilmoitetaan ehdottomasti kaikki tiedot; kolmanneksi, että 
kaikkien suurten demokraattisten ja sosialististen puoluei
den edustajat saavat saman oikeuden.

4. Työväenvalvonta, jonka kapitalistit ovat jo tunnusta
neet useiden selkkausten yhteydessä, on viipymättä kehitet
tävä useiden perusteellisesti harkittujen ja asteittaisesta 
mutta ilman pienintäkään vitkutusta toteutettavien toimen
piteiden avulla sellaiseksi, että työläiset säännöstelisivät 
täydellisesti tuotteiden tuotantoa ja jakelua.

5. Samalla tavalla ja samoilla oikeuksilla tulee työväen
valvonta ulottaa kaikkiin finanssi- ja pankkioperaatioihin 
siten, että selvitetään koko finanssiasiaintila ja että val
vontaan osallistuvat viipymättä järjestettävät pankkien, 
syndikaattien y.m.s. toimihenkilöiden Neuvostot ja kokouk
set. :

6. Maan pelastamiseksi romahdukselta on välttämätöntä 
ennen kaikkea saada työläis- ja talonpoikaisväestö, ei sano
jen, vaan tekojen avulla, luottamaan mitä täydellisimmin 
ja ehdottomimmin siihen, että niin paikalliset kuin valtion 
keskuksessakin olevat johtavat ja täysivaltaiset elimet ovat 
valmiit antamaan kansan hitostaan suurimman osan kapi
talistisen talouden suurimpien ja suurten pankki-, finanssi-, 
kauppa- ja teollisuusmagnaattien liikevoitoista, tuloista ja 
omaisuudesta. Ellei tätä toimenpidettä todella toteuteta 
elämässä, ei voida vaatia eikä liioin odottaa todella vallan
kumouksellisten toimenpiteiden toteuttamista käytännössä 
ja väestön työläis- ja talonpoikaisjoukkojen voimain 
todella vallankumouksellista jännittämistä.

7. Koska koko finanssijärjestelmä ja koko rahatalous on 
aivan hunningolla ja koska sitä ei voida tervehdyttää niin 
kauan kuin sota jatkuu, yleisvaltiollisen organisaation 
tehtävänä on järjestää laajassa, alueen ja sitten myös koko 
valtion mitassa maatalouskaluston, vaatteiden, jalkinei
den y.m. tuotteiden vaihto viljaan ynnä muihin maatalous
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tuotteisiin. Tähän työhön on vedettävä laajasti mukaan 
kaupunkien ja kylien osuuskunnat.

8. Vasta yllämainittujen toimenpiteiden toteuttamisen 
jälkeen käy mahdolliseksi ja tarpeelliseksi yleisen työvel
vollisuuden voimaansaattaminen. Tämä toimenpide vuoros
taan edellyttää sellaisen työväenmiliisin luomista, jossa 
työläiset palvelevat maksuttomasti 8-tuntisen työpäivänsä 
jälkeen ja jesta siirrytään yleiseen kansanmiliisiin, jolloin 
kapitalistit maksavat työläisille ja toimenhaltijoille palkan. 
Vain sellainen työväenmiliisi ja siitä kehittyvä kansan- 
miliisi voivat toteuttaa yleisen työvelvollisuuden, ja niiden 
tulee toteuttaa se, mutta ei virkavaltaisesti eikä kapitalis
tien eduksi, vaan pelastaakseen kansan todella perikadolta. 
Ja vain sellainen miliisi voi ja sen tulee pystyttää ja yllä
pitää todella vallankumouksellista kuria ja saada koko 
kansa jännittämään voimansa äärimmilleen perikadolta 
pelastumiseksi. Ainoastaan yleisellä työvelvollisuudella 
voidaan säästää maksimaalisesti kansan työvoimaa.

9. Eräänä tärkeimpänä tehtävänä niiden toimenpiteiden 
joukossa, joiden avulla maa pelastetaan romahdukselta, 
tulee olla suuren työvoimamäärän siirtäminen hiilen ja 
raaka-aineiden tuotantoon sekä liikenteeseen. Yhtä välttä
mätöntä on siirtää vähitellen työvoimaa sotavarusteiden 
tuotannosta tuottamaan niitä tuotteita, jotka ovat tarpeelli
sia talouden kuntoonpalauttamiseksi.

10. Kaikkien yllämainittujen toimenpiteiden suunnitel
manmukainen ja menestyksellinen toteuttaminen on mah
dollista vain sillä ehdolla, että koko valtiovalta siirtyy 
proletaarien ja puoliproletaarien haltuun.
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