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EHDOTUS YLEISVENÄLÄISEN TpKK:n PÄÄTÖKSEKSI 
GENOVAN KONFERENSSIIN OSALLISTUNEEN 

VALTUUSTON TOIMINTASELOSTUKSEN JOHDOSTA
Ehdotus Yleisvenäläisen TpKK:n päätökseksi Joffen selostuksen johdosta pitäisi laatia likipitäen seuraavasti:
1. Yleisvenäläisen TpKK:n valtuusto on täyttänyt oikealla tavalla tehtävänsä puolustaessaan VSFNT:n täydellistä suvereenisuutta — vastustaessaan orjuuttamis- ja yksityisomistuksen palauttamisyrityksiä —solmimalla sopimuksen Saksan kanssa.
2. Kansainvälistä poliittista ja taloudellista tilannetta luonnehtivat seuraavat piirteet:— poliittista: rauhan puuttuminen ja uusien imperialististen sotien uhka [Irlanti; Intia; Kiina y.m.; suhteiden kärjistyminen Englannin ja Ranskan välillä, Japanin ja Yhdysvaltojen välillä j.n .e . y.m. s. ((seikkaperäisemmin))].
3. — taloudellista: maailmanmahtaviksi kehittyneet ja sodasta ( =  rosvouksella) rikastuneet „voittaja”-maat eivät ole pystyneet 3V2 vuoteen sodan päätyttyä järjestämään ennalleen edes entisiä kapitalistisia suhteita [valuutta- kaaos; Versaillesin sopimuksen jääminen täyttämättä ja sen täyttämisen mahdottomuus; Yhdysvaltojen antamien velkojen jättäminen maksamatta j. n. e. y. m. s. — (se  i k- k a p e r ä i s e m m i  n)\.
4. Siksipä Cannes’in päätöslauselmien 1. §:ssä, jossa tunnustetaan kahden omistusjärjestelmän (kapitalistisen eli yksityisomistuksen ja kommunistisen omistuksen, joka on toistaiseksi otettu käytäntöön vain VSFNT:ssa) tasa- arvoisuus, on näin muodoin täytynyt tunnustaa, vaikkakin
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välillisesti, että ensin mainittu omistusjärjestelmä on romahtanut, kärsinyt vararikon ja pakotettu sopimaan viimeksi mainitun omistusjärjestelmän kanssa, kuten ver- taisensa kanssa.
5. Muut Cannes’in ehtojen §§, samoin kuin Genovan konferenssivaltojen muistiotkin y.m.s., käyvät ristiin tämän kanssa ja muodostuvat siten tehottomiksi.
6. Kahden omistusjärjestelmän todellinen tasa-arvoi- suus, vaikkapa tilapäisenä ilmiönä, kunnes koko maailma on siirtynyt yksityisomistuksesta ja sen synnyttämistä taloudellisista kaaoksista ja sodista korkeampaan omistusjärjestelmään,— on tuotu esiin vain Rapallon sopimuksessa 101. Sen tähden Yleisvenäläinen TpKK
pitää Rapallon sopimusta tervehdittävänä, koska se on ainoa oikea pääsy vaikeuksista, kaaostilasta ja sodanvaa- rasta (niin kauan kuin on olemassa kaksi omistusjärjestelmää, m.m. niin vanhentunut järjestelmä kuin on kapitalistinen omistus);
katsoo normaaleiksi VSFNT:n suhteissa kapitalistisiin valtioihin v a i n  tämäntyyppiset sopimukset;
— antaa Kansankomissaarien Neuvoston ja Ulkoasiain kansankomissariaatin tehtäväksi noudattaa tämänhenkistä politiikkaa;
— antaa Yleisvenäläisen TpKK:n Puhemiehistön tehtäväksi vahvistaa tämä sopimalla asiasta kaikkien tasavaltojen kanssa, jotka ovat liittoyhteydessä VSFNT:aan;
— kehottaa Ulkoasiain kansankomissariaattia ja Kansankomissaarien Neuvostoa menettelemään toisin, t.s. poikkeamaan Rapallon tyyppisistä sopimuksista, vain poikkeustapauksissa, jotka tuottavat aivan erikoista hyötyä VSFNT:n työtätekeville joukoille j.n.e.
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