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Sosialidemokraattisten edustajain on muodostet
tava Valtakunnanduumassa erikoinen ryhmä, jonka 
yhtenä puolueen järjestöistä täytyy olla mitä kiin- 
teimmässä yhteydessä puolueen kanssa ja  alistua sen 
johtoon sekä noudattaa puolueen Keskuskomitean 
ohjeita.

Sosialidemokraattisen ryhmän perustehtävänä Val
takunnanduumassa on myötävaikuttaa proletariaatin 
luokkakasvatukseen ja luokkataisteluun niin työtä
tekevien vapauttamiseksi kapitalistisesta riistosta kuin 
myöskin sitä varten, että proletariaatti täyttäisi poliit
tisen johtajan tehtävän, mikä on sen kutsumuksena 
nykyisessä porvarillis-demokraattisessa vallankumouk
sessa Venäjällä.

Tässä tarkoituksessa ryhmän on kaikissa tapauk
sissa ajettava omaa luokkakantaista proletaarista poli
tiikkaansa, joka eroittaa sosialidemokratian kaikista 
muista järjestöistä ja vallankumouksellisista puolueista 
kadeteista eserriin saakka. Tätä tehtävää se ei saa mis
sään tapauksessa uhrata oppositio tekojen yhteisyyden 
säilyttämiseksi minkäänlaisten poliittisten puolueiden 
ja ryhmien kanssa. Duumassa.
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Meidän edustajaimme on Duumassa paljastettava 
horjumattomasti niin tilanherra-mustasotnialaisten 
puolueiden kuin myöskin kadettien petturimaisen 
liberaalis-monarkistisen porvarillisen puolueen koko 
vastavallankumouksellinen olemus. Toisaalta heidän on 
pyrittävä irroittamaan liberaaleista ja työntämään joh
donmukaisen demokraattis-vallankumouksellisen poli
tiikan tielle pikkuporvarilliset talonpoikaispuolueet 
(eserrät, kansansosialistit ja trudovikit), vieden ne 
mukaansa taistelussaan sekä mustaa sotniaa että kadet- 
tilaista porvaristoa vastaan. Samalla sosialidemokraat
tisen ryhmän on käytävä taistelua taantumuksellisia 
vale-sosialistisia utopioita vastaan, joihin eserrät, kan
sansosialistit ja muut pukevat itse asiassa pikkupor
varilliset vaatimuksensa ja joilla he himmentävät työ
väenluokan puhtaasti luokkakantaista proletaarista 
sosialistista tietoisuutta. Meidän ryhmämme on Duu
man puhujalavalta selitettävä koko kansalle täysi 
totuus nykyisestä vallankumouksesta. Sen on sanottava 
kansalle kaikkien kuullen, että Venäjällä ei ole mah
dollisuutta saavuttaa kansan vapautumista rauhallisin 
keinoin, että ainoa tie vapauteen on koko kansan 
taistelu tsaarinvaltaa vastaan.

Sosialidemokratian tunnuksena, jonka nimessä sen 
on kutsuttava joukkoja uuteen avoimeen taisteluun, 
on Perustava kokous, jonka koko kansa valitsee vapaasti 
yleisen, välittömän, yhtäläisen ja salaisen äänioikeuden 
pohjalla ja joka, tehtyään täydellisesti lopun tsaarin 
itsevaltiudesta, vahvistaa Venäjällä demokraattisen 
tasavallan. Sosialidemokraattinen ryhmä ei saa hyväk
syä eikä kannattaa minkäänlaisia muita tunnuksia, 
kuten tunnuksia vastuunalaisesta ministeristöstä y.m..
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joita liberaalinen porvaristo esittää proletaaristen tun
nusten vastapainoksi.

Osallistuessaan Valtakunnanduumassa jokapäiväi
seen lainsäädäntö- y.m. toimintaan sosialidemokraatti
sen ryhmän on tavoiteltava vakinaisia kritiikin ja 
agitation tehtäviään eikä välittömän lainsäädännön 
tarkoituksia ja selitettävä kansalle viimemainitun täy
dellinen kestämättömyys ja tuloksettomuus, niin kauan 
kun realinen valta on kokonaisuudessaan itsevaltaisen 
hallituksen käsissä.

Toimimalla III Valtakunnanduumassa tällä tavalla 
sosialidemokraattinen ryhmä auttaa sitä vallankumouk
sellista taistelua, jota proletariaatti ja talonpoikaisto 
yhdessä sen kanssa käyvät nykyään Duuman ulko
puolella tsaarin itsevaltiutta vastaan.

Julkaistu erillisenä lento
lehtisenä syyskuussa 1907

Julkaistaan lentolehtisen tekstin 
mukaan


