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A. M. KOLLONTAILLE

Hyvä toveri! Kysymys „vasemmistolaisten” konferens
sista edistyy. Pidettiin jo 1. Vorkonferenz 198 ja tulossa on 
2., ratkaiseva. On äärimmäisen tärkeää vetää mukaan 
vasemmistolaiset ruotsalaiset ( H ö g l u n d )  ja norjalaiset.

Tehkää hyvin ja kirjoittakaa (1) olemmeko me Teidän 
kanssanne (tai Te KK:n kanssa) yhtä mieltä asioista, ja 
jollei, niin mistä emme ole, ja (2) otatteko tehtäväksenne 
vetää mukaan „vasemmistolaiset” skandinaavit.

Ad. 1. Meidän asenteemme tiedätte „Sotsial-Demokra- 
tista”. Venäjän asioissa me e m m e  kannata yhtenäisyyttä 
Tshheidzen edustajaryhmän kanssa 199 (kuten haluavat 
sekä Trotski, Organisaatiokomitea että Plehanov ja 
kumpp.: ks. „Sota”), sillä se merkitsee „Nashe Delon” 
peittelyä ja puolustelua. Kansainvälisissä asioissa me 
e m m e  kannata lähestymistä Haase-Bernstein-Kautskyyn 
(sillä i t s e  a s i a s s a  he haluavat yhtenäisyyttä Siide- 
kumien kanssa ja koettavat peitellä heitä, he tahtovat 
päästä pälkähästä vasemmistolaisten fraasien avulla ja 
olla muuttamatta mitään vanhassa mädässä puolueessa). 
Me emme voi kannattaa rauhan t u n n u s t a ,  sillä pidäm
me sitä äärimmäisen sotkuisena, pasifistisena, poroporva
rillisena, hallituksia auttavana (voidakseen selviytyä he 
haluavat nyt „kannattaa rauhaa” toisella kädellä) ja val
lankumouksellista taistelua jarruttavana.

Meidän mielestämme vasemmistolaisten on esitettävä 
yhteinen aatteellinen julistus, jossa (1) tuomitaan ehdotto
masti sosialishovinistit ja opportunistit; (2) esitetään val
lankumouksellisten toimintojen ohjelma (ei ole niinkään 
tärkeää, sanotaanko kansalaissota vai vallankumoukselli
set joukkotoiminnot) — (3) vastustetaan „isänmaan puo
lustamisen” tunnusta j.n.e. Useampien maiden „vasem
mistolaisten” nimissä esitetyllä aatteellisella julistuksella
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olisi tavattoman suuri merkitys (ei tietenkään Zetkinin 
typeryyden hengessä, minkä hän ajoi lävitse Bernissä 
pidetyssä naisten konferenssissa: Zetkin k i e r s i  kysy
myksen sosialishovinismin tuomitsemisesta!! haluten „rau
haa” Siidekumien +  Kautskyn kanssa?? 200).

Jollette kannata tätä taktiikkaa, kirjoittakaa pari sanaa.
Jos kannatatte, ottakaa kääntääksenne (1) KK:n mani

festi („Sotsial-Demokrat” n:o 33)201 ja (2) Bernin päätös
lauselmat („Sotsial-Demokrat” n:o 40)202 ruotsin ja norjan 
kielelle ja neuvotelkaa Höglundin kanssa, ovatko he valmiit 
tällaiselta pohjalta (yksityiskohdista meillä ei tietysti tule 
riitaa) laatimaan y h t e i s e n  julistuksen (tai päätöslau
selman). Tällä asialla olisi erittäin kiire.

Siis odotan vastausta.
Paljon terveisiä.

Teidän Lenin

K irjoitettu  h e in äku u ssa  1915 
L ähetetty  S ören b erg istä  (S veitsi) 

K ristian iaan

Ju lka is tu  ensi k erran  v. 1924 Ju lka is taan
käs ik ir jo itu ksen  m ukaan


