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1. §. Euroopan ja koko maailman sota on luonteeltaan 
aivan selvästi porvarillista, imperialistista, dynastista 
sotaa. Sodan ainoana todellisena sisältönä ja tarkoitus
peränä on taistelu markkinoista ja vieraiden maiden ros- 
vous, pyrkimys pettää, eristää toisistaan ja lyödä hajalle 
kaikkien maiden proletaarit usuttamalla toisen kansakun
nan palkkaorjat toisen kansakunnan palkkaorjien kimp
puun porvariston hyödyksi.

2. §. II Internationaleen (1889—1914) kuuluvan Saksan 
sosialidemokraattisen puolueen johtajien menettely, kun 
he äänestivät sotabudjetin puolesta ja hokevat Preussin 
junkkerien ja porvariston porvarillis-shovinistisia fraaseja, 
on suoranaista sosialismin kavaltamista. Saksan sosiali
demokraattisen puolueen johtajien menettely ei ole puolus
tettavissa missään tapauksessa, ei edes siinä tapauksessa, 
että oletetaan tuon puolueen olevan perin heikko ja että 
sen on pakko alistua kansakunnan porvarillisen enemmis
tön tahtoon. Todellisuudessa tämä puolue on nykyään alka
nut harjoittaa kansallisliberaalista politiikkaa.

3. §. Yhtä tuomittavaa on Belgian ja Ranskan sosiali
demokraattisten puolueiden johtajien menettely, kun he 
ovat kavaltaneet sosialismin menemällä porvarillisiin hal
lituksiin.

4. §. Sosialismin kavaltaminen, johon II Internationalen 
(1889—1914) johtajien enemmistö on syyllistynyt, merkitsee 
tuon Internationalen aatteellista vararikkoa. Tämän vara
rikon perussyynä on se, että II Internationalessa on tosi
asiallisesti vallalla pikkuporvarillinen opportunismi, jonka 
porvarillisuutta ja vaarallisuutta kaikkien maiden prole
tariaatin parhaat edustajat ovat jo kauan tähdentäneet. 
Opportunistit ovat jo kauan valmistelleet II Internatio
nalen vararikkoa kieltämällä sosialistisen vallankumouk
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sen ja vaihtamalla sen vaivihkaa porvarilliseen reformis- 
miin, kieltämällä luokkataistelun ja sen välttämättömän 
kehittymisen tiettyinä ajankohtina kansalaissodaksi, saar
naamalla luokkien yhteistoimintaa, saarnaamalla isän
maallisuuden ja isänmaan puolustuksen varjolla porvaril
lista shovinismia sekä hylkäämällä tai kieltämällä sen jo 
„Kommunistisessa manifestissa” esitetyn sosialismin 
perustotuuden, että työläisillä ei ole isänmaata; rajoittu
malla militarisminvastaisessa taistelussa sentimentaali
seen poroporvarilliseen kantaan, sen sijaan että tunnustai
sivat välttämättömäksi kaikkien maiden proletaarien val
lankumouksellisen sodan kaikkien maiden porvaristoa 
vastaan; muuttamalla porvarillisen parlamentarismin ja 
porvarillisen legaalisuuden välttämättömän hyväksikäytön 
tämän legaalisuuden palvonnaksi samalla unohtaen, että 
kriisikausina tarvitaan välttämättä illegaalisia järjestö- ja 
agitaatiomuotoja. Eräs kansainvälisen opportunismin 
äänenkannattaja, „Sosialistinen Kuukausijulkaisu”, joka 
on jo aikoja sitten asettunut kansallisliberaaliselle kan
nalle, juhlii täydellä syyllä Euroopan sosialismista saavut
tamaansa voittoa. Saksan sosialidemokratian ja muiden 
sosialidemokraattisten puolueiden niin sanottu keskusta on 
tosiasiassa alistunut pelkurimaisesti opportunistien tah
toon. Uuden internationalen tehtävänä tulee olemaan 
lopullinen ja päättäväinen vapautuminen tästä sosialis
missa esiintyvästä porvarillisesta virtauksesta.

5. §. Niistä porvarillisista ja kiihkoisänmaallisista so rs
ineista, joilla mannermaan kahden keskenään kilpailevan 
tärkeimmän kansakunnan — Saksan ja Ranskan — por
varilliset puolueet ja hallitukset erikoisesti pettävät jouk
koja ja joita porvariston perässä laahustavat sosialistiset 
opportunistit, niin avomieliset kuin salamyhkäisetkin, 
orjallisesti toistelevat, on pantava merkille ja tuomittava 
varsinkin seuraavat: kun Saksan porvarit vetoavat syn
nyinmaansa puolustamiseen, taisteluun tsarismia vastaan, 
kulttuurillisen ja kansallisen kehityksen vapauden varjele
miseen, niin he valehtelevat, sillä Preussin junkkerit 
Vilhelm II etunenässään sekä Saksan suurporvaristo ovat 
aina harjoittaneet tsaristisen monarkian puolustamisen 
politiikkaa, ja päättyipä sota miten tahansa, he eivät tule 
lyömään laimin tilaisuutta suunnata ponnistuksensa tuon 
monarkian pystyssä pitämiseen, he valehtelevat, sillä
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todellisuudessa Itävallan porvaristo on aloittanut ryöstö
retken Serbiaa vastaan, Saksan porvaristo sortaa tanska
laisia, puolalaisia ja ranskalaisia (Elsass-Lothringenissa) 
käyden hyökkäyssotaa Belgiaa ja Ranskaa vastaan pääs
täkseen rosvoamaan rikkaampia ja vapaampia maita, sovit
taen hyökkäyksen ajankohtaan, jonka se on nähnyt sopi
vammaksi sotatekniikan alalla aikaansaamiensa uusimpien 
parannusten hyväksikäytölle, ja Venäjän valmistellessa 
niin sanotun suuren sotaohjelman täytäntöönpanoa. Kun 
Ranskan porvarit vetoavat aivan samoin synnyinmaansa 
puolustukseen ynnä muuhun, he samaten valehtelevat, sillä 
todellisuudessa he puolustavat hitaammin kehittyviä, kapi
talistisen tekniikan alalla jälkeenjääneitä maita ja pestaa- 
vat miljardeillaan Venäjän tsarismin mustasotnialaisjouk- 
kioita hyökkäyssotaan tarkoituksenaan rosvota Itävallan ja 
Saksan maita. Kumpikaan sotiva kansakuntien ryhmä ei 
jää jälkeen toisesta sodankäynnin julmuudessa ja raaka- 
laismaisuudessa.

6. §. Venäjän sosialidemokratian erikoisena ja ensivuo- 
roisena tehtävänä on taistella armottomasti ja ehdottomasti 
isovenäläistä ja tsaristis-monarkistista shovinismia vas
taan sekä sitä sofistiikkaa vastaan, jolla Venäjän liberaalit, 
kadetit y.m. ja narodnikkien eräs osa puolustelevat tuota 
shovinismia. Venäjän työväenluokan ja Venäjän kaikkien 
kansojen työtätekevien joukkojen kannalta pienimpänä pa
hana olisi tsaarin monarkian ja sen sotajoukkojen tappio, 
monarkian, joka sortaa Puolaa, Ukrainaa ja hyvin useita 
Venäjän kansoja sekä lietsoo kansallisuusvihaa voimis
taakseen isovenäläisten harjoittamaa muiden kansallisuuk
sien sortoa ja lujittaakseen taantumusta ja raakalaismaista 
tsaristisen monarkian hallitusta.

7. §. Sosialidemokratian tunnuksien tulee nykyään olla 
seuraavat: ensinnäkin kaikinpuolinen, sotajoukkojen kes
kuudessa ja sotanäyttämöllä harjoitettava propaganda 
sosialistisen vallankumouksen puolesta sekä sen puolesta, 
että aseet on suunnattava kaikkien maiden taantumukselli
sia porvarillisia hallituksia ja puolueita vastaan eikä omia 
veljiä, muiden maiden palkkaorjia vastaan. Ehdottoman 
välttämätöntä on muodostaa illegaalisia soluja ja ryhmiä 
kaikkien kansakuntien sotaväen keskuudessa tällaisen pro
pagandan harjoittamiseksi kaikilla kielillä. Armoton tais
telu poikkeuksetta kaikkien maiden pikkuporvarien ja por-
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värien shovinismia ja „isänmaallisuutta” vastaan. Taiste
lussa sosialismin kavaltaneita nykyisen Internationalen 
johtajia vastaan on ehdottomasti vedottava työväenjoukko- 
jen vallankumoukselliseen tietoisuuteen, sillä työväenjou- 
kot kantavat koko sodan taakan ja vihaavat shovinismia 
ja opportunismia; toiseksi on propagoitava eräänä lähim
pänä tunnuksena Saksan, Puolan, Venäjän y.m. tasavallan 
perustamista ja samalla Euroopan kaikkien erillisten val
tioiden muuttamista Tasavaltaisiksi Yhdysvalloiksi.
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