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UKRAINAN NEUVOSTOVALTAA KOSKEVA
VKP(b):n KESKUSKOMITEAN PÄÄTÖSEHDOTUS 46

1) Käsiteltyään kysymyksen suhteista denikiniläisjouk- 
kioiden väliaikaisesta miehityksestä vapautuvaan Ukrai
nan työkansaan VKP:n KK. noudattaen horjumatta kansa
kuntien itsemääräämisoikeuden periaatetta, katsoo tarpeel
liseksi vielä kerran vahvistaa, että VKP on horjumatta 
Ukrainan SNT:n itsenäisyyden tunnustamisen kannalla.

2) VKP pyrkii rakentamaan federatiiviset yhdyssiteet 
VSFNTm ja USNT:n välille Yleisvenäläisen TpKKm kesä
kuun 1 pnä 1919 ja Ukrainan TpKK:n toukokuun 18 pnä 
1919 tekemien päätösten pohjalla47 (päätöslauselma seuraa 
liitteenä).

3) Koska Venäjän tsarismi ja riistäjäluokat ovat vuosi
satoja tukahduttaneet ukrainalaista kulttuuria (kieltä, 
koululaitosta j.n.e.), VKP:n Keskuskomitea velvoittaa kaik
kia puolueen jäseniä myötävaikuttamaan kaikin keinoin 
kaikkien esteiden raivaamiseen ukrainan kielen ja ukraina
laisen kulttuurin vapaan kehityksen tieltä. Koska Ukrainan 
kansanjoukkojen takapajuisten ainesten keskuudessa esiin
tyy vuosisatoja jatkuneen sorron synnyttämiä nationalisti
sia tendenssejä, VKPm jäsenet ovat velvollisia suhtautu
maan niihin mitä hellävaraisimmin ja selittämään niiden 
vastapainoksi toverillisesti Ukrainan ja Venäjän työtäteke
vien kansanjoukkojen etujen yhteisyyttä. Ukrainan alueella 
VKP:n jäsenten on toteutettava käytännössä työtätekevien 
joukkojen oikeutta opiskella ja asioida kaikissa neuvosto- 
virastoissa äidinkielellään, vastustettava kaikin keinoin 
sellaisia venäläistämiseen tähtääviä yrityksiä kuin ukrainan 
kielen syrjäyttämistä taka-alalle ja tehtävä ukrainan kie
lestä työtätekevien kansanjoukkojen kommunistisen valis
tustyön välikappale. On ryhdyttävä viipymättä toimenpitei
siin. jotta kaikissa neuvostovirastoissa olisi riittävä määrä
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ukrainan kieltä taitavia toimihenkilöitä ja että tulevai
suudessa kaikki toimihenkilöt osaisivat puhua ukrainaa.

4) On turvattava neuvostovirastojen mitä kiintein yhteys 
maan talonpoikaiseen kantaväestöön, jonka vuoksi pidettä
köön sääntönä, että jopa ensi aikoinakin, jo vallankumous
komiteoita ja Neuvostoja perustettaessa niissä olisi varma 
enemmistö työtätekevällä talonpoikaistolla ja ratkaiseva 
vaikutusvalta talonpoikaisköyhälistöllä.

5) Ottaen huomioon, että Ukrainassa talonpoikaisto muo
dostaa vielä suuremmassa määrässä kuin Venäjällä valta
osan väestöstä, Neuvostovallan tehtävänä Ukrainassa on 
voittaa puolelleen ei ainoastaan talonpoikaisköyhälistön, 
vaan myös keskivarakkaan talonpoikaisten laajojen ker
rosten luottamus, koska keskivarakkaan talonpoikaisten 
todelliset edut liittyvät mitä kiinteimmin Neuvostovaltaan. 
Muun muassa on muutettava elintarvikepolitiikan toteutta- 
mismenetelmiä, samalla kun säilytetään sen periaate (val
tion viljanhankinnat kiinteisiin hintoihin).

Elintarvikepolitiikan lähimmäksi tehtäväksi Ukrainassa 
on asetettava viljaylijäämien hankkiminen vain tiukasti 
rajoitetussa määrässä, sikäli kuin se on tarpeellista Ukrai
nan köyhälistön, työväen ja Punaisen Armeijan varustami
seksi. Viljaylijäämien otossa on pidettävä silmällä erikoi
sesti keskivarakkaan talonpoikaisten etuja ja tehtävä 
tarkka ero sen ja kulakkiainesten välillä. Ukrainan talon- 
poikaistolle on paljastettava käytännössä ne vastavallan
kumoukselliset demagogiset puheet, että Neuvosto-Venäjän 
tehtävänä muka on viljan ja muiden elintarvikkeiden 
pumppuaminen Ukrainasta Venäjälle.

Keskusvallan asiamiehet, kaikki puoluetyöntekijät, neu
vojat y.m. on velvoitettava vetämään köyhä ja keskivarakas 
talonpoikaisto mitä laajimmin mukaan hallintotyöhön.

Samassa työtätekevien todellisen vallan pystyttämisen 
tarkoituksessa on ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin, 
ettei neuvostovirastoihin pääsisi liian paljon kaupunkien 
ukrainalaisia pikkuporvarillisia aineksia, jotka eivät 
ymmärrä laajojen talonpoikaisjoukkojen elämänoloja ja 
käyttävät useasti verhonaan kommunistin nimeä.

Ehtona sellaisten ainesten pääsylle niin puolueen riveihin 
kuin neuvostovirastoihinkin on pidettävä sitä, että tarkas
tetaan ennakolta käytännössä ja ennen kaikkea rintamalla, 
armeijan riveissä, heidän työkykynsä ja uskollisuutensa
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työtätekevien eduille. Moiset ainekset on asetettava kaik
kialla ja kaikissa olosuhteissa proletariaatin tiukan luokka- 
valvonnan alaisiksi.

Koska suuret määrät aseita, joita on Ukrainan maalais- 
väestön hallussa, keskittyy väistämättömästi köyhälistön 
ollessa järjestymätöntä, kuten kokemus on osoittanut, 
kulakkien ja vastavallankumouksellisten ainesten käsiin, 
mikä työtätekevien diktatuurin asemesta johtaa rosvoilevan 
kulakiston tosiasialliseen herruuteen, on Ukrainan neu- 
vostorakennustyön ensivuoroisena tehtävänä kaikkien asei
den kokoaminen ja niiden keskittäminen työläisten ja talon
poikien Punaisen Armeijan käsiin.

6) Samaten on maapolitiikkaa toteutettava ottamalla 
erityisesti huomioon köyhän ja keskivarakkaan talonpoi
kaisten maatalouden edut.

Maapolitiikan tehtävänä Ukrainassa on:
1) Denikinin palauttaman tilanherrojen maanomistuksen 

täydellinen lakkauttaminen ja tilanherrojen maiden luovu
tus maattomille sekä niille, joilla on vähän maata.

2) Neuvostotiloja on perustettava vain tiukasti rajoitettu 
määrä ja niiden suuruutta määriteltäessä on jokaisessa 
erillisessä tapauksessa otettava tarkoin huomioon ympä
ristön talonpoikaisten edut.

3) Talonpoikien yhdistämisessä kommuuneihin, arttelei- 
hin j.n.e. on noudatettava tiukasti puolueen politiikkaa, joka 
ei salli tässä suhteessa minkäänlaista pakotusta, asia on 
jätettävä yksinomaan talonpoikien itsensä vapaasti pää
tettäväksi ja on rangaistava ankarasti niitä, jotka yrittävät 
soveltaa tässä pakotuskeinoja.

* **
2. Katsoen, että jokaiselle kommunistille ja jokaiselle 

valveutuneelle työläiselle on ehdottoman selvää kaikkien 
neuvostotasavaltojen mitä läheisimmän liiton tarpeellisuus 
niiden taistelussa maailman imperialismin uhkaavia voi
mia vastaan, VKP on sillä kannalla, että Ukrainan työläi
set ja työtätekevät talonpojat tulevat itse päättämään 
lopullisesti tämän liiton muotojen määrittelemisestä.
Kirjoitettu marraskuussa 1919 Julkaistaan

konekirjoitus jäljennöksen mukaan; 
numerolla 2 merkitty Usäpykälä 

käsikirjoituksen mukaan


