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Ehdoton pidättäytyminen politiikasta on mahdotonta; kaikkien 
pidättäytymisen kannattajien sanomalehdet harjoittavat myös po
litiikkaa. Kysymys on vain siitä, millaista politiikkaa noudatetaan. 
Meille pidättäytyminen on sitä paitsi mahdotonta. Poliittisena puo
lueena työväenpuolue on olemassa jo suurimmassa osassa maita. 
Meidän tehtävänämme ei ole sen rikkominen propagoimalla pidättäy
tymistä politiikasta. Nykyinen käytäntö ja poliittinen sorto, johon 
olemassaolevat hallitukset ovat alistaneet työläiset — niin poliitti
sessa kuin sosiaalisessakin tarkoituksessa — pakottavat työläisiä 
harjoittamaan tahtomattaankin politiikkaa. Kun heitä kehotettai
siin pidättäytymään politiikasta, merkitsisi se, että heidät sysätään 
porvarillisen politiikan syliin. Politiikasta pidättäytyminen on ker
rassaan mahdotonta varsinkin Pariisin Kommuunin jälkeen, joka 
asetti päiväjärjestykseen proletariaatin poliittisen toiminnan.

Me tahdomme hävittää luokat. Mikä on tuon tavoitteen saavutta
misen keino? — Proletariaatin poliittinen herruus. Ja nyt kun tämä 
on käynyt päivän selväksi, meiltä vaaditaan politiikkaan puuttu
mattomuutta! Kaikki ne, jotka julistavat politiikasta pidättäytymis
tä, nimittävät itseään vallankumousmiehiksi ja jopa pääasiallisesti 
vallankumousmiehiksi. Vallankumous on kuitenkin korkein poliitti
nen toiminto; sen joka pyrkii siihen, on tunnustettava myös keinot, 
poliittiset toiminnot, jotka valmistelevat vallankumousta, jotka kas
vattavat työläisiä vallankumousta varten ja joita ilman työläiset 
joutuvat aina seuraavana vallankumouksen jälkeisenä päivänä Fav- 
rein ja Pyatien petkutuksen uhreiksi. Politiikka, jota on noudatetta
va, on työväen politiikkaa; työväenpuolue ei saa laahustaa minkään 
porvarillisen puolueen perässä, vaan sen on julistauduttava itsenäi
seksi puolueeksi, jolla on oma päämääränsä ja oma politiikkansa.

Poliittiset vapaudet, kokoontumis- ja liittoutumisoikeus ja sa
nanvapaus ovat aseemme; voisimmeko ristiä kädet ja pidättäytyä
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politiikasta, kun meiltä halutaan riistää tuo ase? Sanotaan, että jo
kainen poliittinen toiminto on yhtä kuin olemassaolevan järjestelmän 
tunnustaminen. Koska tämä järjestelmä antaa kuitenkin käsiimme 
keinot taisteluksemme sitä vastaan, niin noiden keinojen hyväksi
käyttö ei merkitse olemassaolevan järjestelmän tunnustamista.
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