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PUHE VKP(b):n MOSKOVAN 
KUVERNEMENTTIKONFERENSSISSA 
MOSKOVAN KOMITEAN VAALEISTA 

MARRASKUUN 21 pnä 1920

Toverit, olen joutunut hyvin usein, ehkä liiankin usein, 
osallistumaan vaaleihin: sekä sellaisiin puolue-elinten vaa
leihin, joita on toimitettu eri ryhmien ja virtausten ja jopa 
ryhmäkuntienkin välisen taistelun jälkeen, että sellaisiin 
vaaleihin, joita on toimitettu oloissa, jolloin taistelu on ollut 
mitä ankarinta ja jolloin molemminpuolinen valvonta on 
ollut niin tiukkaa, ettei yhdessäkään puoluesolussa ole 
pidetty laillisena mitään äänestystä, ellei ole ollut läsnä 
kummankin puolueryhmän edustajia paperilippuineen ja 
elleivät he ole laskeneet ääniä, mutta johtavien elinten — 
Pietarin tai Moskovan komitean tai Keskuskomitean — 
vaaleissa ei ole milloinkaan noudatettu suhteellisuusperi
aatetta. Suhteellinen edustus on välttämätön puoluekonfe
renssin, päätösvaltaisen elimen, tai puolueen edustaja
kokouksen koollekutsumiseksi silloin, kun vaaleissa taiste
lee keskenään kaksi ryhmää, virtausta tai ryhmäkuntaa. 
Mutta käytännöllistä toimintaa harjoittavan toimeenpane
van elimen muodostamisessa ei ole koskaan noudatettu 
suhteellista edustusta ja tokkopa tätä voitanee pitää 
oikeanakaan. Minusta tuntuu, että edellinen puhuja luopui 
jo itsekin tässä suhteessa suhteellisuusperiaatteesta, kun 
hän yhdessä Ignatovin kanssa ilmoitti, että heidän esittä
mänsä listan hyvänä puolena on se, että viedään läpi yksi
toista, kuten hän sanoi. Minulla ei ole mahdollisuutta 
tarkastaa yhtätoista 38:sta, mielestäni myönnytyksen olisi 
pitänyt olla suremman kuin sitä olisi halunnut kokouksen 
välitön enemmistö tai ryhmä, joka pitää itseään Moskovan 
komitean kannattajana. Olen jo perustellut tätä mielipidet
täni, ja nyt on tärkeintä oikea henkilöiden valinta. Suurin
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osa listaan merkityistä tovereista on minulle tuntematto
mia, mutta te, joilla on päätösvaltainen äänioikeus tässä 
konferenssissa, tunnette tietenkin kaikki toverit, ja arvelen, 
että pidätte epäilemättä ohjeenanne sitä, että valitsemalla 
mieskohtaisesti tuntemianne tovereita muodostatte ryhmän, 
joka kykenee toimimaan yksimielisesti ja edustaa kaikkea, 
mikä suinkin on tervettä puoluevirtauksissa, niin muotoutu
neissa kuin muotoutumattomissakin tai eräissä suhteissa 
epämääräisiksi jääneissä virtauksissa, mutta kokonaisuu
dessaan sen pitää olla käytännöllistä politiikkaa johtava 
ryhmä, joka ei edusta suhteellisesti tämän kokouksen 
suuntavivahteita, vaan suorittaa taistelutehtävää — taiste
lee sisäisiä ja ulkoisia vihollisiamme vastaan konferenssin 
päätösten hengessä ja siten, ettei jäisi jalansijaa epäsovulle 
eikä puuttuisi yksimielisyyttä. Juuri siksi toimeenpanevan 
elimen vaaleissa onkin pidettävä ratkaisevana seikkana 
sitä, että te, konferenssin edustajat, tunnette henkilökohtai
sesti jokaisen ehdokkaan ja annatte etusijan ryhmälle, 
jonka suhteen voidaan olla varmoja, että se tulee toimimaan 
yksimielisesti, eikä sitä suhteellisuusperiaatetta, jota ei ole 
koskaan noudatettu, ja tuskinpa sen noudattaminen nyt
kään olisi paikallaan.

Julkaistaan ensi kerran, 
pikakirjoituspoyfäkirfan mukaan


