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VENÄLÄISTEN SOSIALIDEMOKRAATTIEN 
ULKOMAISELLE LIITOLLE

Venäl. sos.-dem. Uitolle
Vastaukseksi kirjeeseen, jonka Venäl. sos.-dem. liitto 

lähetti Venäjän vallankumouksellisen sosialidemokratian 
liigalle ja jonka saimme 4.11.03, kiiruhdamme ilmoitta
maan Venäl. sos.-dem. liitolle olevamme täysin samaa 
mieltä siitä, että olisi muodostettava Venäjällä toimivan 
Organisaatiokomitean ulkomainen osasto. Tosin emme voi 
mitenkään yhtyä siihen „Venäl. sos.-dem. liiton” mielipitee
seen, että OK „on väärässä tai epätarkka selittäessään 
muodostuneensa yksityisaloitteesta”, sillä OK viittaa suo
ranaisesti konferenssin päätökseen (jota vastaavasti OK 
sitten muodostetuinkin). Ja sitä paitsi OK:n muodostivat 
konferenssiin osallistuneet järjestöt. Kun OK ei ole heti ja 
muiden puoluejärjestöjen mieltä kysymättä julistautunut 
viralliseksi puolue-elimeksi, niin vakaan käsityksemme mu
kaan tämä todistaa sitä, että Organisaatiokomitea käsittää 
oikein tehtävänsä, toimii tahdikkaasti ja varovaisesti, mikä 
on niin tuiki tärkeää, kun on kysymyksessä vakava puolue- 
asia.

Huomautamme kuitenkin heti, että emme suinkaan anna 
vakavaa merkitystä tälle meidän ja Venäl. sos.-dem. liiton 
väliselle erimielisyydelle; päinvastoin luotamme täydelleen 
siihen, että tämä erimielisyys hälvenee helposti, kun Orga
nisaatiokomitea saa työnsä käyntiin.

Edelleen. Emme pitäisi tarkoituksenmukaisena „ryhtyä 
viipymättä konstituoimaan OK:n ulkomaista osastoa”, em
mekä pitäisi sitä meidän taholtamme täysin oikeutettuna- 
kaan, ennen kuin Venäjältä on saatu siihen OK:n suoranai
nen kehotus. Meille tiedotetaan, että OK on jo kirjoittanut 
siitä sekä Venäjän Bundille että Venäl. sos.-dem. ulkomai-
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selle liitolle. Meillä ei ole kummankaan kirjeen tekstiä. 
Mutta tästä tosiasiasta on joka tapauksessa tehtävä se 
johtopäätös, että Venäjällä OK on jo ryhtynyt mainitun 
suuntaisiin toimenpiteisiin. Tuskinpa meidän olisi järkevää 
ryhtyä toimimaan odottamatta, mihin tuloksiin nuo Orga- 
nisaatiokomitean toimenpiteet johtavat.

Katsomme velvollisuudeksemme saattaa heti Venäjän 
OK:n tietoon Venäl. sos.-dem. liitolta saamamme kirjeen 
sekä samalla tiedotamme Organisaatiokomitealle mielipi
teemme sen toivottavuudesta, että Venäjän Organisaatio- 
komitea muodostaa heti itselleen ulkomaisen osaston. 
Kehottaisimme odottamaan Venäjän OK:n vastausta. 
Mutta jos toverit Bundin ulkomaisesta komiteasta ja 
Venäl. sos.-dem. liitosta katsovat hyödylliseksi järjestää 
ennen tämän vastauksen saamista Bundin ulkomaisen 
komitean, Venäl. sos.-dem. liiton ja Venäjän vallankumouk
sellisen sosialidemokratian liigan edustajain yksityisluon
toisen neuvottelun, niin emme tietenkään kieltäytyisi osal
listumasta siihen.
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