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TOIMENPITEISTÄ
HANKINNAN JA JAON MUUTTAMISEKSI 

PORYARILLIS-OSUUSTOIMINNALLISESTA 
PROLETAARIS-KOMMUNISTISEKSI158

Kansankomissaarien Neuvoston hiljattain käsittelemä 
osuuskuntia ja kulutuskommuuneja koskeva kysymys (ks. 
helmikuun 2 pn „Izvestijaa”) asettaa päiväjärjestykseen 
m itä  tä rkeim pän ä  tehtävänä toimenpiteet, joiden tarkoituk
sena on siir tym in en  porvarillisesta osuustoiminnasta koko 
väestön kommunistiseen kulutuksellis-tuotannolliseen yh
distämiseen.

Olettakaamme, että osuuskuntaan on liittynyt 98% väes
töstä. Maaseudulla sellaista on.

Muuttaako jo tämä osuuskunnan kommuuniksi?
Ei muuta, jo s  tämä osuuskunta (1) tuottaa etua (osuus

maksun mukaiset voitto-osingot j.n.e.) tietylle jäsenryh- 
mälle; (2) pysyy toimihenkilöstöltään erikoisena, vetämättä 
siihen yleensä väestöä, ennen kaikkea proletaareja ja puoli- 
proletaareja; (3) ei aseta tuotteiden jaossa etutilalle puoli- 
proletaareja verrattuna keskivarakkaisiin ja keskivarakkaita 
verrattuna rikkaisiin; (4) tuotteita hankkiessaan ei ota yli
jäämiä ensin rikkailta ja sitten keskivarakkailta eikä nojaa 
tässä asiassa proletaareihin ja puoliproletaareihin. J.n.e. 
j.n.e.

Tehtävän koko vaikeus (ja nykyisen, ratkaistavaksemme 
välittömästi tulevan tehtävän koko olem u s) on siinä, että 
on saatava kehitellyksi systemaattiset k ä y t ä n n ö l l i 
s e t  toimenpiteet, joiden avulla entisestä osuuskunnasta 
(joka on pakostakin porvarillinen, koska väestön vä h em 
m istön ä  oleva osuuskunnan jä se n is tö  asetetaan etuoikeutet
tuun asemaan, sekä myös muista syistä) s i i r r y t ä ä n  
uudenlaiseen ja todelliseen kom m uuniin  — toimenpiteet, 
joiden avulla siirrytään porvarillis-osuustoiminnallisesta
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hankinnasta ja jaosta proletaaris-kommunistiseen hankin
taan ja jakoon.

On välttämättä
(1) asetettava tämä kysymys esille lehdistössä;
(2) haastettava kaikki Neuvostovallan (varsinkin Kor

keimman kansantalousneuvoston ja kansantalousneuvosto- 
jen, Elintarvikeasiain komissariaatin ja elintarvikevarus- 
teluelinten, Tilastollisen keskushallinnon ja Maatalouden 
kansankomissariaatin) keskus- ja paikallislaitokset ratkai
semaan kilvan tätä tehtävää;

(3) annettava Korkeimman kansantalousneuvoston osuus- 
toimintaosaston sekä kaikkien 2. kohdassa mainittujen 
laitosten tehtäväksi laatia oh je lm a  näistä toimenpiteistä ja 
kaavake tietojen keräämiseksi samantapaisista toimen
piteistä ja tosiasioista, jotka tekevät mahdolliseksi laajen
taa näitä toimenpiteitä;

(4) säädettävä palkinto parhaasta sellaisia toimenpiteitä 
koskevasta ohjelmasta, käytännöllisimmästä ohjelmasta, 
sopivimmasta ja käyttökelpoisimmasta kaavakkeesta ja 
tavasta koota tätä koskevia tietoja.
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