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S. G. SHAUMJANILLE

19. V. 1914.
Hyvä Suren! Olen saanut 17. IV päivätyn kirjeenne. Toi

von, että vastaatte minulle luettuanne „Prosveshtsheni- 
jesta” kansakuntien itsemääräämisoikeutta koskevan artik
kelin loppuosan (kirjoitan sitä nyt)149.

Kirjasestanne Ania vastaan lähettäkää ehdottomasti 
Selbstanzeige * tahi selostus „Prosveshtshenijeen” 15°.

Ehdotan Teille vielä seuraavaa suunnitelmaa. Taistelulle 
„kansallisten kulttuuriautonomistien” typeryyttä vastaan 
on tarpeen, että Venäjän työväen sosialidemokraattinen 
edustajaryhmä esittäisi Valtakunnanduumassa ehdotuksen 
laiksi kansakuntien tasa-arvoisuudesta ja vähemmistökan- 
sallisuuksien oikeuksien suojelusta.

Ottakaamme ja kirjoittakaamme tuollainen ehdotus 151. 
Yleinen määritelmä tasa-arvoisuudesta,— maan jakaminen 
autonomisiin ja itsehallinnollisiin alueellisiin yksikköihin 
kansallisen, huomatkaa, tuntomerkin perusteella (paikalli
nen väestö hahmottelee rajat, yleisvaltakunnallinen parla
mentti vahvistaa) — autonomisten alueiden ja  aluepiirien 
samoin kuin paikallisten itsehallinnollisten yksikköjen 
toimivallan puitteet;— kaikenlaisten kansakuntien tasa- 
arvoisuusperiaatteesta poikkeavien päätösten laittomuus 
autonomisten alueiden, zemstvojen j.n.e. toiminnassa; 
yleiset, demokraattisesti valitut kouluneuvostot y.m.; 
kielten vapaus ja tasaveroisuus — kielten valinta kunnal- 
lislaitosten taholta j.n.e. — vähemmistökansallisuuksien 
suojelu: oikeus suhteelliseen osaan määrärahoista, koulu- 
huoneustoihin (ilmaiseksi) „vierasheimoisille” oppilaille, 
oikeus saada „vierasheimoisia” opettajiksi, perustaa „vie
rasheimoisten” osastoja museoissa ja kirjastoissa, teatte-
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reissä y.m.; — jokaisen kansalaisen oikeus hakea muutosta 
(oikeuden kautta) jokaiseen tasa-arvoisuusperiaatteesta 
poikkeavaan päätökseen respective * vähemmistökansalli- 
suuksien oikeuksien „kaventamiseen” (viisivuotiset väen- 
laskennat kirjavilla alueilla, kymmenvuotiset valtakun
nassa) j.n.e.

Minusta tuntuu, että tällä keinoin voitaisiin populääristi 
selittää, että kansallinen kulttuuriautonomia on typeryys, 
ja t e i l a t a  lopullisesti kyseisen typeryyden kannattajat.

Lakiehdotuksen voisivat laatia Venäjän k a i k k i e n  
tai ainakin hyvin monien kansakuntien marxilaiset.

Kirjoittakaa heti, suostutteko avustamaan. Yleensä kir
joitelkaa useammin, ainakin kerran viikossa. On anteeksi
antamatonta olla kauan vastaamatta, pitäkää se mielessä, 
eritoten nykyhetkellä!!

Puristan kättänne. Teidän V. I.

Lähetetty Poronlnista Bakuun
Julkaistu ensi kerran V. 1930 Julkaistaan

käsikirjoituksen mukaan
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