
8 7 ?

TYÖLÄIS- JA TALONPOIKAISNAISTEN 
ENSIMMÄISEN EDUSTAJAKOKOUKSEN 
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Viisi vuotta sitten puolueemme Keskuskomitea 
kutsui Moskovaan koolle työläis- ja talonpoikaisnaisten 
ensimmäisen Yleisvenäläisen edustajakokouksen. Edus
tajakokoukseen saapui toista tuhatta edustajaa, jotka 
edustivat vähintään miljoonaa työtätekevää naista. 
Tämä edustajakokous oli merkkitapaus puolueemme 
työssä työtätekevien naisten keskuudessa. Tämän 
edustajakokouksen verraton ansio on siinä, että se 
laski perustan tasavaltamme työläis- ja talonpoikais
naisten poliittisen valistamisen järjestämiselle.

Eräät voivat luulla, että siinä ei ole mitään eri
koista, että puolue on aina tehnyt poliittista valistus
työtä joukkojen keskuudessa, myöskin naisten keskuu
dessa, että naisten poliittisella valistamisella ei voi 
olla vakavaa merkitystä, koska meillä on lujia kaade
reita työläisistä ja talonpojista. Sellainen mielipide on 
perinpohjin väärä. Työtätekevien naisten poliittisella 
valistamisella on nyt, jolloin valta on siirtynyt työ
läisten ja talonpoikain käsiin, ensiarvoinen merkitys.

Ja näin on seura avasta syystä.
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Meidän maassamme on väestöä noin 140 miljoonaa 
henkeä, joista vähintään puolet on naisia, pääasialli
sesti työläis- ja talonpoikaisnaisia, poljettuja, valveu- 
tumattomia, tietämättömiä. Kun meidän maamme on 
tarttunut vakavasti käsiksi uuden neuvostoelämän 
rakennustyöhön, niin eikö ole selvää, että tämän maan 
naiset, jotka muodostavat puolet sen väestöstä, olisi
vat kaikenlaisen eteenpäin kulkemisen aikana punnuk
sena jaloissa, jos he edelleenkin jäisivät poljetuiksi, 
valveutumattomiksi ja tietämättömiksi?

Työläisnainen on työmiehen rinnalla. Yhdessä työ
miehen kanssa hän osallistuu teollisuutemme yhteiseen 
rakennustyöhön. Hän voi auttaa yhteistä asiaa, jos 
hän on valveutunut, jos hän on poliittisesti valistu
nut. Mutta jos hän on poljettu ja tietämätön, niin 
hän voi saattaa yhteisen asian turmioon, ei tietenkään 
pahan tahtonsa, vaan tietämättömyytensä vuoksi.

Talonpoikaisnainen on talonpojan rinnalla. Yhdessä 
talonpojan kanssa hän vie eteenpäin maataloutemme 
kehittämisen, sen menestymisen, sen kukoistuksen 
yhteistä asiaa. Hän voi tuottaa tässä asiassa valtavan 
suurta hyötyä, jos hän vapautuu pimeydestä ja tietä
mättömyydestä. Ja päinvastoin: hän voi jarruttaa 
kaikkea työtä, jos hän jää edelleenkin tietämättömyy
den vangiksi.

Työläis- ja talonpoikaisnaiset ovat yhtä vapaita 
kansalaisia kuin työmiehet ja talonpojatkin. He osal
listuvat meidän neuvostojemme ja osuuskuntiemme 
vaaleihin, he voivat tulla valituksi neuvostoihimme 
ja  osuuskuntaelimiin. Työläis- ja talonpoikaisnaiset 
voivat parantaa neuvostojemme ja osuuskuntiemme 
työtä, lujittaa ja kehittää niitä, jos he ovat poliittisesti
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valistuneita. Työläis- ja talonpoikaisnaiset voivat hei
kentää ja horjuttaa niitä, jos he ovat sivistymättömiä 
ja tietämättömiä.

Ja lopuksi, työläis- ja talonpoikaisnaiset ovat äitejä, 
meidän nuorisomme — maamme tulevaisuuden — kas
vattajia. He voivat runnella lapsen sielun tai antaa 
meille tervehenkisen nuorison, joka pystyy viemään 
maatamme eteenpäin riippuen siitä, onko nainen, äiti, 
myötämielinen neuvostojärjestelmälle vai kulkeeko 
hän papin, kulakin ja porvariston perässä.

Juuri tämän vuoksi työläis- ja talonpoikaisnaisten 
poliittinen valistaminen on nykyään, jolloin työläiset 
ja  talonpojat ovat ryhtyneet rakentamaan uutta elä
mää, ensisijainen tehtävä, tärkein tehtävä porvariston 
voittamiseksi tosiasiassa.

Juuri tämän vuoksi työläis- ja talonpoikaisnaisten 
ensimmäisellä edustajakokouksella, joka pani alulle 
työtätekevien naisten poliittisen valistamisen järjestä
misen, on todella verraton merkitys.

Viisi vuotta sitten työläis- ja talonpoikaisnaisten 
ensimmäisessä edustajakokouksessa puolueen lähimpänä 
tehtävänä oli satojentuhansien työläisnaisten saami
nen mukaan uuden neuvostoelämän rakentamisen 
yleiseen työhön. Ensi riveissä olivat silloin teolli
suusalueiden työläisnaiset työtätekevien naisten 
toimeliaimpana ja valveutuneimpana osana. Täytyy 
tunnustaa, että viiden vuoden aikana on tässä suh
teessa saatu paljon aikaan, vaikka paljon on vielä 
tekemistäkin.

Nykyään puolueen lähimpänä tehtävänä on miljoo
nien talonpoikaisnaisten saaminen mukaan neuvosto- 
elämämme yleiseen järjestämistyöhön. Viisi työvuotta



3 . V.  S T A L I N

on jo ehtinyt nostaa talonpoikaisnaisten riveistä 
kokonaisen joukon naisjohtajia. Toivokaamme, että 
johtavien talonpoikaisnaisten rivit tulevat sankkene- 
maan uusilla valveutuneilla talonpoikaisnaisilla. Toivo
kaamme, että puolue suoriutuu tästäkin tehtävästä.
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