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IV VALTAKUNNANDUUMAN 
BOLSHE VIKKIEDU STAJILLE

Hyvät ystävät. Mielestämme teitte virheen sitoessanne 
itsenne Feodoriin 119. Siitä ei luultavastikaan koidu mitään 
muuta kuin riitaa. Teidän olisi pitänyt julkaista oma toi
mintakertomuksenne. Nyt on kuitenkin lähdettävä siitä, 
mitä on jo tehty. Kyseisessä tilanteessa on ennen kaikkea 
pidettävä kiinni täydestä tasa-arvoisuudesta ja esitettävä 
ensi tilassa suunnilleen seuraava virallinen päätöslau
selma: „Osuuskunta 120 päättää, että toimintakertomusta 
laadittaessa ei sallita kummankaan suuntauksen enem- 
mistövaltaisuutta toiseen nähden ja että molemmat suun
taukset (6:kko ja 7:kko) nauttivat täydellistä tasa-arvoi- 
suutta kaikissa suhteissa, s.o. valiokunta muodostetaan 
puoliksi kummankin edustajista, kiistanalaiset kohdat toi
mitetaan yhteisestä sopimuksesta eikä enemmistövaltai- 
sesti. Mikäli kertomuksen lopussa julkaistaan edustajien 
puheita, niiden valinnan tulee myös tapahtua yhteisestä 
sopimuksesta.” Tällainen päätöslauselma on välttämätön. 
Muussa tapauksessa valiokunta saatetaan muodostaa puo
liksi, mutta sitten osuuskunta voi yhden äänen enemmis
töllä vahvistaa sen, mitä likvidaattori esittää. Jos Feodora 
hylkäisi tuollaisen päätöslauselman, suosittelemme ilmoit
tamaan virallisesti, että huomioiden toisen puolen halutto
muuden tasa-arvoisuuden myöntämiseen te varaatte itsel
lenne täyden toimintavapauden. Samanaikaisesti te kuiten
kin voitte nimetä ehdokkaanne.

Oheistamme aivan alustavan teesiluonnostelman:
1) Vaalikamppailu. Tilanne, jossa se tapahtui. Tulokset 

sosialidemokraattien osalta. Sosialidemokraattien vaali
ohjelma, 8-tuntinen päivä, maiden konfiskointi, täydellinen 
demokratisointi.



IV VALTAKUNNANDUUMAN BOLSHEVIKKIEDUSTAJILLE 77

2) Sosialidemokraattisen edustajaryhmän kokoonpano. 
Konstituoituminen. Jagiellon asia. (Sekä 6 että 7 näkökan
tojen selostus. Maininta vastalauseista.)

3) Edustajaryhmän poliittinen ohjelma ja sen ensimmäi
set esiintymiset. Julkilausuma. Maininta, että 6:kko hylkää 
kansallisen kulttuuriautonomian. Maininta, että laajat työ- 
väenkerrokset ovat hyväksyneet nimenomaan... julkilausu
man tunnukset. Sosialidemokraattien poliittisen aseman 
luonnehdinta.

Päätunnuksiksi ovat jääneet: 8-tuntinen päivä, maiden 
siirtyminen, täydellinen demokratisointi.

4) Edustajaryhmän välikysymykset.
5) Edustajaryhmä ja budjetti.
6) Duuman porvarilliset ryhmät ja niiden sekä liberaa

lien terävä arvostelu (Maklakovin, lokakuulaisten ja 
mustasotnialaisten puheet).

7) Työläiset ja edustajaryhmä. Evästykset, vetoomuk
set, vastakaiku, aineisto välikyselyihin, rahallinen keski- 
näisapu j.n.e.

8) Duumaedustajan koskemattomuus (Petrovskin ta
paus) m .

Sisäiset erimielisyydet; kumpikin taho esittää itse kan
tansa, ja niiden käyttöön annetaan yhtäläinen määrä 
sivuja. Molempien tahojen esiintymiset julkaistaan leh
dissä. Työläisten päätöslauselmien luettelo, niin paljon 
kuin on. Liite. Tärkeimmät tehtävät.

Odotamme tietoja. Huvilat on vuokrattu.
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