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Toverit, minulla on hyvin vähän lisättävää siihen, mitä 
tov. Osinski sanoi, koska teillä oleva alkuperäinen Evästys- 
luonnos96 ja tämän lakiluonnoksen perusajatus on jo esi
tetty. Juuri sen vuoksi, että tässä kysymyksessä on yksityis
kohtia, joiden määrittelystä oikeastaan riippuu koko asian 
ydin, päätettiin, ettei rajoituta käsittelemään sitä Työ- ja 
Puolustusneuvostossa sekä Kansankomissaarien Neuvos
tossa, ja esitettiin kysymys käsiteltäväksi puoluekonferens
sille, joka hyväksyi Evästyksen periaatteessa, sekä kor
keimmalle lainsäädäntöelimelle — Yleisvenäläiselle Toi
meenpanevalle Keskuskomitealle. Paikallisten työntekijäin 
tulee tarkistaa huolellisesti lain täytäntöönpanomenetelmät, 
ja alussa ehkä joudutaan säätämään joukko lisäohjeita.

Pitää huolehtia siitä, ettei tämä toimenpide voisi missään 
tapauksessa muodostua vielä erääksi byrokratian voimistu
misen lähteeksi. Sitä ei voitane pitää täysin mahdottomana, 
jos meille alkaisi saapua ylenpalttisesti selostuksia tai jos 
niiden laadintatapa ei takaisi tarkastusmahdollisuutta. 
Toverit, täällä pitäisi harkita selostusten laadintatapoja 
ja jos pidätte tarkoituksenmukaisena, valita erikoinen valio
kunta, joka käsittelisi kysymyksen lopullisesti täällä esitet
tävien huomautusten ja antamienne neuvojen ja ohjeiden 
mukaisesti. Tähän mennessä on tästä asiasta kertynyt 
melkoinen määrä aineistoa. On luonnollista, että selostuk
sia eivät esitä vain talouselimet, vaan niitä vaaditaan myös 
kansankomissariaateilta, t.s. niiltä kansankomissariaateilta, 
jotka eivät suoranaisesti johda talousalaa, mutta ovat silti 
läheisessä yhteydessä taloudelliseen työhön. Eräs selostus
ten painattamisen perustavoitteita on niiden saattaminen
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puolueettomien joukkojen, yleensä väestön luettaviksi. Em
me voi tehdä sitä massatuotannon tietä, julkaisemalla selos
tuksia suurina painoksina, vaan ainoastaan keskittämällä 
ne kirjastoihin. Näin ollen työ on järjestettävä siten, että 
julkaistaan välttämättä selostusten lyhyt sisältö, se ydin
asia, mikä eniten kiinnostaa väestöä. Teknilliset mahdolli
suudet siihen ovat olemassa. Vähää ennen puheenvuoroani 
tiedustelin asiaa paperiteollisuuden päähallinnon edusta
jalta. Hän antoi tarkan selonteon 339 ujestikeskuksen 
osalta, josta selviää, että jokaisessa ujestikeskuksessa on 
painatusmahdollisuudet olemassa ja on myös tarvittava 
määrä paperia aivan suppean selostuksen painattamiseksi. 
Hän laski tällöin siten, että pienimmätkin ujestikeskukset 
painattavat yhden painoarkin ja tietysti joka kuukausi. 
Joka kuukausi on ylen usein. Määräättekö te sen tehtäväksi 
kerran kahdessa tai kerran neljässä kuukaudessa tai vielä
kin pitemmin väliajoin, se tulee nähtävästi tapahtumaan 
paikallisten viitteiden perusteella. Hän edellyttää painos- 
määrän tuhanneksi ja arvioi täten, että tarvittava määrä 
paperia on nyt käytettävissä. Tuhannen kappaleen painos 
turvaisi näiden selostusten saannin ainakin jokaiseen ujes- 
tin kirjastoon, ja siten kaikki niistä kiinnostuneet, muun 
muassa puolueettomat joukot saisivat mahdollisuuden 
tutustua niihin. Asiaan on aluksi tietysti käytävä käsiksi 
kokeilumielessä; eikä tietenkään voida mennä takuuseen, 
että se onnistuu heti ja ettei ilmene mitään epäkohtia.

Tämän lyhyen iisäykseni lopuksi haluan tähdentää vielä 
yhtä seikkaa. Eräs kaikkein tärkeimpiä tehtäviämme on nyt 
saada laajasti mukaan työhön puolueeseen kuulumattomia 
ja päästä siihen, että puolueen jäsenten lisäksi ja joka 
tapauksessa oman hallinnonalan edustajain lisäksi mah
dollisimman laajat puolueettomat joukot olisivat todella 
kiinnostuneita työstä ja osallistuisivat siihen. Meistä tuntui 
siltä, ettei sitä voida tehdä muuten kuin julkaisemalla 
selostukset tai ainakin oleellisin osa niistä. On virastoja, 
jotka lähettävät erittäin täydellisiä selostuksia. Kaikki, mitä 
tähän saakka tiedämme tästä kysymyksestä, osoittaa, että 
on olemassa erinomaisesti järjestettyjä paikallisia viras
toja. Joka tapauksessa paikallisten elimien työ antaa ja t
kuvasti paljon aineistoa, joka on omiaan ylläpitämään 
varsin reipasta mielialaa. Se mitä meiltä todellakin puut
tuu, on taito käyttää laajasti hyväksi parhaita esikuvia — 28
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niitä on meillä niukasti—, jotta asetettaisiin ne kaikkia 
velvoittavaksi esimerkiksi. Lehdistömme ei nosta esille 
paikallisia virastoja, jotka ovat käytännöllisen kokemuksen 
kannalta todella mallikelpoisia. Kun puolueettomia kon
ferensseja järjestetään oikein, on selostusten julkaisemi
sesta, niiden saattamisesta laajojen väestökerrosten käytet
täviksi ja niiden keskittämisestä jokaiseen ujestinkirjas- 
toonkin oleva hyötyä siinä mielessä, että entistä laajemmat 
joukot saadaan mukaan taloudelliseen rakennustyöhön. 
Päätöslauselmia tästä asiasta on tehty paljonkin. Yhtä ja 
toista on siellä täällä tehty. Koko Venäjän mitassa tehdään 
ilmeisesti aivan liian vähän. Ja kuitenkin me ryhdistämme 
tällä tavoin virastoja ja saamme aikaan sen, että jokaisella 
vähänkin vastuunalaista rakennustyön tehtävää hoitavalla 
paikallisella työntekijällä on mahdollisuus saattaa omalla 
allekirjoituksellaan varustetut tarkat ja täsmälliset tiedot 
kokemuksestaan keskuksen tietoon ja esittää muille esimer
kiksi. Sitä meiltä luullakseni puuttuu nyt eniten.

Se taasen, millä tavoin järjestämme edelleen yhteenveto
jen laadinnan selostuksista ja niiden tutkimuksen, niiden 
hyväksikäytön konferensseissa, edustajakokouksissa ja 
virastojen työssä, riippuu käytännön antamista viitteistä. 
Tällä haavaa on tärkeintä paikallisten työntekijäin koke
mukseen nojaten vahvistaa tämä dekreetti ja antaa mah
dollisuus kokeilla sitä käytännössä niin, että lähimpään 
yleisvenäläiseen edustajakokoukseen (suunnilleen tämän 
vuoden joulukuuhun) mennessä meillä olisi välttämättä joi
takin tuloksia, jotka näyttäisivät, miten tätä toimenpidettä 
pitäisi kokemuksen perusteella kehittää, parantaa, muuttaa 
ja täydentää.

Tähän lyhyeen lisäykseen haluaisinkin toistaiseksi rajoit
tua.

Julkaistu ensi kerran kokonaisuudessaan 
v. 1922 kirjassa t, Yleisvenäläisen
Toimeenpanevan Keskuskomitean Julkaistaan
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