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EHDOTUS PUOLUEEN XI EDUSTAJAKOKOUKSEN 
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KIRJE N. OSINSKILLE

1. IV. 1922.
Tov. Osinski!
Harkitessani puolueen edustajakokouksen maaseututyö- jaoston toimintaa koskevaa keskusteluamme olen tullut johtopäätökseen, että ajankohtaisin on nykyään seuraava tehtävä:emme saa sitoa omia (puolueen ja Neuvostovallan) käsiämme millään määräyksillä, ohjeilla tai säännöksillä, ennen kuin saamme kerätyksi riittävästi paikallista talouselämää koskevia asiatietoja ja otamme selvän nykyisen talonpoikaistalouden tosiasiallisesta tilasta ja tarpeista;emme saa missään tapauksessa sallia sitä, mikä olisi nykyisenä aikana vaarallisinta ja vahingollisinta ja mihin paikalliset viranomaiset saattavat helposti hairahtua, nimittäin: liiallista ja sopimatonta, hätiköivää ja käytännöllisesti perustelematonta reglemen- tointia.
Neuvostojen viime edustajakokous on viitoittanut toimintalinjan. Nähdäkseni, puolueen edustajakokouksen tehtävä on käsitellä maaseututyöjaostossa käytännön ja paikkakunnilla saadun kokemuksen kannalta, miten tätä linjaa pitäisi toteuttaa; käskeä sekä VKP:n Keskuskomiteaa että Maatalouden kansankomissariaattia (yleensä Neuvostovallan elimiä) keräämään huolellisemmin ja täydellisemmin tarkastusaineistoa; antaa Yleisvenäläisen TpKK'.n kommunistiryhmälle määräys tai oikeamminkin ohje, että seuraavana istuntokautena Neuvostojen edustajakokouksen päätöstä detaljoitaessa, t.s. laadittaessa tätä päätöstä vastaavia uusia ja yksityiskohtaisempia lakeja,
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oltaisiin mahdollisimman varovaisia, ettei taitamattomalla asiaan puuttumisella vaikeutettaisi maataloustuotannon menestyksellistä kehitystä.Mielestäni nykyään on kartettava eniten nimenomaan sitä, ettei puututa taitamattomasti asioihin, koska emme ole vielä ottaneet perusteellisesti selvää paikallisen maatalous- elämän todellisista tarpeista ja paikallisten vallanelintem- me todellisista kyvyistä (kyvyistä olla aiheuttamatta pahaa hurskaan hyväntekeväisyyden nimessä).Siksi puolueen edustajakokouksen päätöslauselma saisi maaseututyöjaoston työn perusteella olla nähdäkseni o s a p u i l l e e n  seuraavanlainen:1. Puolueen edustajakokous merkitsee kuulluksi kertomuksen maaseututyöjaoston työstä ja toteaa, että paikallista työkokemusta koskevaa aineistoa on kerätty riittämättömästi, ja asettaa sekä puolueen että kaikkien neuvostovirastoissa olevien kommunistiryh- mien ensisijaiseksi tehtäväksi kerätä huolellisesti ja tutkia tarkasti tätä paikallisen käytännön kokemukseen perustuvaa aineistoa.2. Edustajakokous katsoo virheelliseksi maataloudellisten osuustoimintalaitosten hajottamiseen (tai hätäiseen uudelleenjärjestämiseen?) tähtäävät toimenpiteet ja kehottaa olemaan mahdollisimman varovaisia tässä suhteessa.3. Mitä tulee palkkatyön käyttöön maataloudessa ja maanvuokraukseen puolueen edustajakokous kehottaa kaikkia tällä alalla toimivia työntekijöitä olemaan rajoittamatta liiallisilla muodollisuuksilla kumpaakaan ja tyytymään Neuvostojen viime edustajakokouksen päätöksen toteuttamiseen käytännössä sekä tutkimaan, nimenomaan minkälaisin käytännön toimenpitein voitaisiin tarkoituksenmukaisesti estää äärimmäisyydet ja vahingollinen liioittelu tässä suhteessa.4. Talonpoikaisten keskuudessa suoritettavan puo- luetyön ensisijaiseksi ja tärkeimmäksi tarkoitusperäksi edustajakokous katsoo sen, että autetaan käytännöllisesti laajentamaan heti kylvöaloja, lisäämään kyntömaan ja maataloustuotteiden määrää ja lieventämään talonpoikaisten suurta hädänalaisuutta; samalla on kaikin voimin ja keinoin tuettava ja
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edistettävä talonpoikaisten köyhimmän osan auttamista ja pyrittävä tarmokkaasti kehittämään menetelmiä, jotka osoittautuvat tässä suhteessa sopiviksi jopa nykyisissäkin vaikeissa oloissa.
Kommunistisin tervehdyksin Lenin
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