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PUOLUEEMME TEHTÄVÄT INTERNATIONALESSA
(ZIHHERMALDIN I II  KONFERENSSIN JOHDOSTA55)

„Rabotshi Putj” lehden 22. numerossa syyskuun 28 päi
vänä julkaistiin Zimmerwaldin III konferenssin manifesti. 
Ellemme erehdy, niin sitä paitsi se on julkaistu ainoastaan 
internationalisti-menshevikkien „Iskra” lehdessä 56 (1. nu
merossa syyskuun 26 pnä), jossa siihen on lisätty hyvin 
lyhyet tiedot Zimmerwaldin III konferenssin kokoonpa
nosta ja päivämäärästä (elokuun 20—27 pnä uutta lukua); 
muissa lehdissä ei ole ollut manifestia eikä vähänkään 
seikkaperäisiä tietoja konferenssista.

Meillä on nyt käytettävissämme eräänlaista aineistoa 
tästä konferenssista. On Ruotsin vasemmisto-sosialidemo
kraattien „Politiken” lehdessä ilmestynyt artikkeli (tämä 
artikkeli julkaistiin suomennettuna Suomen sosialidemo
kraattisen puolueen äänenkannattajassa „Työmiehessä”) 57 
sekä kaksi kirjallista tiedotusta eräiltä konferenssiin 
osallistuneilta tovereilta, puolalaiselta ja venäläiseltä. Ker
romme aluksi näiden tietojen perusteella konferenssista 
yleensä ja sen jälkeen siirrymme konferenssin arviointiin 
ja puolueemme tehtävien arviointiin.

I

Konferenssissa olivat edustettuina seuraavat puolueet 
ja ryhmät: 1) Saksan ..riippumaton” sosialidemokraattinen 
puolue (..käutskylaiset”); 2) Sveitsin puolue; 3) Ruotsin 
vasemmistolainen puolue (joka, kuten tunnettua, on sanou
tunut kokonaan irti Brantingin opportunistisesta puo
lueesta); 4) norjalaiset ja 5) tanskalaiset (aineistossamme 
ei ole sanottu, onko kysymys Tanskan virallisesta.
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opportunistisesta puolueesta, jonka johdossa on ministeri 
Stauning); 6) Suomen sosialidemokraattinen puolue; 7) ro
manialaiset; 8) bolshevikkien VSDTP; 9) menshevikkien 
VSDTP (Panin ilmoitti kirjallisesti kieltäytyvänsä osallis
tumasta, koska konferenssi ei ollut täydellinen; Axelrod 
kävi aika ajoittain istunnoissa, mutta ei allekirjoit
tanut manifestia); 10) internationalisti-menshevikit; 
11) amerikkalainen »kristillisten internationalisti-sosialis
tien” ryhmä (?); 12) amerikkalainen »sosialidemokraattinen 
propagandaryhmä” (kaikesta päätellen se on sama ryhmä, 
joka on mainittu kirjasessani »Proletariaatin tehtävät 
vallankumouksessamme (Proletaarisen puolueen ohjelma- 
luonnos)”, s. 24*, sillä juuri tämä ryhmä ryhtyi tammi
kuussa 1917 julkaisemaan sanomalehteä »Internationa
listi”); 13) Puolan sosialidemokraatit, joita yhdistää 
»Maakuntahallinto”; 14) itävaltalainen oppositio (»Karl 
Marxin klubi”, jonka Itävallan hallitus sulki sen jälkeen, 
kun Friedrich Adler oli teloituttanut Sturgkhin; tästä klu
bista on mainittu samassa kirjasessani, s. 25**); 15) Bul
garian »riippumattomat ammattiliitot” (jotka eivät 
kuulu, kuten saamani kirjeen kirjoittaja lisää, »tesnjakei- 
hin”, t.s. Bulgarian vasemmistolaiseen, internationalisti
seen puolueeseen, vaan »shirokeihin”, t.s. Bulgarian oppor
tunistiseen puolueeseen); tämä edustaja saapui vasta 
konferenssin päätyttyä niin kuin 16) Serbiankin puolueen 
edustajat.

Siihen »kolmanteen” virtaukseen, josta puhutaan meidän 
huhtikuun 24—29 pnä 1917 pidetyn konferenssimme pää
töslauselmassa (samoin kuin minun kirjasessanikin, 
s. 23 ***, missä tätä virtausta on nimitetty »todellisten 
internationalistien” virtaukseksi), kuuluvat näistä 16 puo
lueesta ja ryhmästä numerot 3, 8, 12, 13 ja 14; sitten 
lähinnä tätä »vasemmistolaista” virtausta tai sen ja kauts- 
kylaisten »keskustan” välissä ovat ryhmät 4 ja 16, vaikka 
niiden asennetta on vaikea määritellä tarkasti,— ne saat
tanevat kuulua »keskustaankin”. Edelleen ryhmä 1, luulta
vasti 2, 6 ja 7, ryhmä 10 ja luultavasti 15 kuuluvat kauts- 
kylaiseen »keskustaan”. Ryhmät 5 (jos se on Stauningin

•  Ks. Teokset, 24. osa, s. 63. Toim.
•* Ks. sam aa. Toim.

*** Ks. Teokset, 24. osa, ss. 61—64. Toim.
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puolue) ja 9 ovat puolustuskantalaisia, ministerisosialis- 
teja, sosialishovinisteja. Vihdoin ryhmä 11 on ilmeisesti 
aivan satunnainen.

Tästä näkyy, että konferenssin kokoonpano oli tavatto
man kirjava, vieläpä tolkuton, sillä siihen kokoontuneet 
ovat eri mieltä tärkeimmässä eivätkä sen vuoksi kykene 
toimimaan todella yksimielisesti, todella yhteisvoimin; 
politiikkansa perussuuntauksessa he eroavat kiertämättä 
toisistaan. On luonnollista, että tällaisten ihmisten „yhteis- 
toiminnan” ..hedelmänä” on joko keskinäinen tora ja 
„rettelöinti” tai kumiset, sovitteluhenkiset, totuuden peit
tämiseksi kirjoitetut päätöslauselmat. Esimerkkejä ja 
todistuksia siitä me näemme heti paikalla...*

Kirjoitettu lokakuussa 1917
Julkaistu ensi kerran v. 1928 Julkaistaan

VII Lenin-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

* Tähän käsikirjoitus katkeaa. Toirn.


