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NUORISOLIITTOAKTIIYISTA
MAASEUDULLA

Puhe VKP(b):n Keskuskomitean Orgbyroon istunnossa
huhtikuun 6 pnä 1925

Toverit! Ensimmäisenä tehtävänä on turvata nuo
risoliitolle sille kuuluva proletaarinen kantajoukko
ytimenä, joka johtaa koko Liittoa. Alustaja ei puhu
nut tästä kysymyksestä mitään. Eikä ihmekään, sillä
kysymyshän on kommunistisen nuorisoliiton työstä
maaseudulla eikä sen proletaarisesta ydinjoukosta.
Mutta tämä ei estä sitä, etteikö proletaarisen ydin
joukon turvaaminen pysyisi kommunistisen nuoriso
liiton päätehtävänä. Mielestäni työ tähän suuntaan
kommunistisessa nuorisoliitossa onkin käynnissä
enemmän tai vähemmän hyvällä menestyksellä. Liioitte
lematta voidaan sanoa, että työläisnuorison mukaansaa
minen kommunistiseen nuorisoliittoon edistyy hyvin,
eikä ole enää kaukana se aika, jolloin, nuorisoliitto
tulee käsittämään vähintään yhdeksän kymmenesosaa
koko työläisnuorisosta.
Toisena tehtävänä on sijoitella oikein proletaarisen
ydinjoukon voimat Liiton kaikkiin solmukohtiin ja
tärkeimmille seuduille siinä tarkoituksessa, että tämän
ydinjoukon voimilla voidaan turvata realisesti nuori
son talonpoikaisen osan johtaminen. Otan tässä lähtö
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kohdaksi sen, että nuorison talonpoikainen osa on
lukumäärällisesti suurempi kuin sen proletaarinen
osa. Pidän lähtökohtana sitä, ettei proletaarisia nuo
risotoimia ole riittävästi, jotta ne voitaisiin jaotella
tasaisesti Neuvostoliiton kaikkien kihlakuntien ja
kuntien kesken. Siksi nämä voimat on sijoiteltava
siten ja sellaisille paikoille, mistä käsin voitaisiin
helpoimmin turvata talonpoikaisnuorison johtaminen.
En usko, että kommunistinen nuorisoliitto täyttäisi
tätä tehtävää yhtä hyvällä menestyksellä kuin ensim
mäistä tehtävää. Mutta kuitenkin on syytä olettaa,
että nuorisoliitto tekee työtä tämänkin tehtävän täyt
tämiseksi täydellä tarmolla, eikä tarvitse kauan
odottaa, kun se antaa jo lähiaikoina tuloksia.
Kolmantena tehtävänä on turvata kommunistiselle
nuorisoliitolle lukuisa talonpoikaisnuorison aktiivijoukko maaseudulla, kasvattaa poliittisesti tämä
aktiivi, saada se proletaarisen politiikan toteuttajaksi
maaseudulla, tehdä siitä sementti, joka yhdistää prole
tariaatin työtätekevien talonpoikaisjoukkojen kanssa.
Se on vaikea ja mitä mutkallisin tehtävä. Tätä teh
tävää on kerrassaan mahdoton täyttää lyhyessä
ajassa. Kommunistisen nuorisoliiton proletaariselta
ydinjoukolta vaaditaan suunnatonta ponnistelua ja sen
voimat on jännitettävä äärimmilleen, jotta tämä teh
tävä saataisiin täytetyksi. Mutta se on ratkaistava
hinnalla millä hyvänsä. Sillä ilman sitä ei ole mah
dollista kommunistisen nuorisoliiton lujittaminen eikä
liittoyhteyden turvaaminen työläisten ja talonpoikien
välillä.
Mutta millä lailla voidaan kommunistiselle nuoriso
liitolle turvata talonpoikainen aktiivijoukko, miten
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tämä aktiivi on kasvatettava ja miten voidaan päästä
siihen, että se voisi olla proletaarisen politiikan
toteuttajana maaseudulla?
Nuorisoliitolla sanotaan olevan yksistään maaseutusolujen sihteereitä vähintään 27 tuhatta henkeä.
Sanotaan, että solujen sihteerien lisäksi on aktiivisia
nuorisoliittolaistyöntekijöitä osuuskunnissa, Neuvos
toissa, tulonpoikaiskomiteoissa, kulttuurilaitoksissa y.m.
Sanotaan, että kaikki he yhteensä otettuna tekevät
vähintään 100 tuhatta henkeä nuorisoliiton maaseutuaktiivia. On vaikea sanoa, pitääkö tämä kaikki paik
kansa. Mutta jos kaikki se on totta, niin minun on
sanottava, että taitavasti käytettynä tämä aktiivijoukko voi olla mitä valtavin voima, joka voi saada
ihmeitä aikaan. Tämä seikka on sitäkin tärkeämpi,
kun puolueella on maaseudulla tätä nykyä paljon vähä
lukuisempi aktiivijoukko.
Ratkaistavana siis on: kuinka tämä suurilukuinen
aktiivijoukko voidaan kasvattaa, miten se voidaan
saada ei vain sanoissa, vaau teoissa proletaarisen
politiikan toteuttajaksi maaseudulla.
Aikomukseni ei ole antaa tässä tyhjentävää vas
tausta. Sen tekeminen lyhyessä puheessa ei ole miten
kään mahdollista. Mutta lyhyessäkin puheessa voidaan
hyvin viitoittaa eräitä perusehtoja, jotka ovat välttä
mättömiä ryhtyäksemme oikein tämän tehtävän rat
kaisemiseen. Mitä nämä ehdot ovat? Näitä ehtoja on
ainakin kahdeksan.
Ensiksikin. Maaseutuaktiivi on välttämättä varus
tettava helppotajuisilla kirjasilla ja käsikirjoilla, joissa
selitetään Neuvostovallan maalaisköyhälistön hyväksi
antamia asetuksia. On tarpeellista, että aktiivi tuntisi
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nämä asetukset hyvin, osaisi selittää niitä köyhälis
tölle ja osaisi näiden asetusten nojalla puolustaa köy
hälistön etuja kulakkien sortoa vastaan. Mielestäni
se, ettei näitä asetuksia tunneta kylliksi ja että
»vallanpitäjät1* maalla järjestelmällisesti niitä rikko
vat, on yksi suurimpia paheita maaseudun nykyisissä
oloissa. Maaseudun nuorisoliittoaktiivin pitää olla val
lankumouksellisen laillisuuden «vartiossa. Sen pitää
puolustaa miehuullisesti köyhälistöä maaseudulla.
Tämä tehtävä on tietysti yksinkertainen ja tavalli
nen. Epäilemätöntä on, että paljon helpompaa
on lörpötellä maailman vallankumouksesta kuin
toteuttaa elämässä tätä yksinkertaista ja arkista teh
tävää, joka koskee Neuvostovallan asetuksia. Mutta
kieltämätöntä on myöskin se, että ilman sitä ei mikään
liittoyhteys ole mahdollista.
Toiseksi. Maaseudun nuorisoaktiivi on välttämättä
varustettava helppotajuisilla kirjasilla agronomian
alkeistiedoista. Tämän aktiivin pitää välttämättä pereh
tyä maatalouteen, tutkia sen parantamiskeinoja ja
sen on osattava antaa talonpojalle tarvittavia ohjeita
tältä alalta. Talonpoika suhtautuu nuorisoliittolaiseen
usein epävakavasti, pilkallisesti. Tämä johtuu siitä,
että talonpoika pitää häntä taloudenhoidosta irtautu
neena, tyhmyrinä ja laiskurina. Tästä johtuukin
tehtävä —lähentää ja liittää nuorisoliittolainen lähem
mäksi taloutta. Nuorisoliittolaisaktivisti voi hankkia
talonpojan kunnioituksen ja luottamuksen vain siinä
tapauksessa, jos hän käy käsiicsi maatalouteen, jos
hän oppii antamaan hyödyllisiä neuvoja talonpoikaistalouden kohottamiseksi, sen parantamiseksi ja lujit
tamiseksi. Se ei kylläkään ole helppo asia ja se voi
6*
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ehkä olla ikävääkin. Mutta siitä huolimatta se on
välttämätöntä talonpoikaisten luottamuksen hankkimi
seksi.
Kolmanneksi. On välttämätöntä, että nuorisoliittoaktiivi maaseudulla olisi varustettu helppotajuisilla
kirjasilla maatalousverosta, paikallisbudjetista, maan
raha-asiain tilasta. Verot ja paikallis!)udjetti ovat
nykyään tärkein asia maaseudulla. Tällä alalla tapahtuu
nykyään lukemattoman paljon väärinkäytöksiä. Miten
verotus on toimitettava niin, ettei köyhälle tehtäisi vää
ryyttä ja ettei kulakki pääsisi vapaaksi verorasituk
sista; miten on käytettävä paikallisbudjetin varoja ja
minkälaisiin tarpeisiin nimenomaan; miten voidaan
päästä siihen, että väärinkäytökset tässä suhteessa saa
taisiin ilmi ja poistetuksi—kaikki nämä ovat kysymyk
siä, joita nuorisoliittolaisaktivisti ei voi huomiotta
sivuuttaa. Tehtävänä on puuttua kaikkiin näihin asioi
hin ja rientää auttamaan työtätekevää talonpoikaa.
Tämäkään ei ole helppo asia eikä kovinkaan kiinnos
tava. Mutta ilman sitä ei ole eikä voi olla minkäänlaista
neuvostorakennustyötä maaseudulla.
Neljänneksi. Nuorisoliittoaktiivi maaseudulla on
välttämättä varustettava helppotajuisilla käsikirjoilla
neuvostorakennustyön kysymyksistä, Neuvostojen
aktivisoimisesta ja talonpoikaisten saamisesta mukaan
hoitamaan kylän, kunnan, piirin, kihlakunnan j.n.e.
hallintoasioita. Nuorisoliittolaisaktivistin on tunnet
tava hyvin asetukset paikallisten Neuvostojen oikeuk
sista ja velvollisuuksista, talonpoikain oikeuksista ja
•velvollisuuksista Neuvostojen suhteen, vaalijärjestel
mästä, vaalien suoritustavasta j.n.e. Tehtävänä on
selittää talonpoikaistolle puolueen ja Neuvostovallan
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politiikkaa maaseudulla, saada aikaan, että tätä
politiikkaa toteutettaisiin käytännössä rehellisesti ja
tunnollisesti. Ilman sitä ei ole ajattelemistakaan
luottamuksen voittamisesta talonpoikain keskuudessa,
talonpoikaisaktiivin laajentamisesta, proletaarisen
demokratian juurruttamisesta maaseudulle.
Viidenneksi. Kommunistisen nuorisoliiton maaseutuaktiivi on varustettava helppotajuisilla kirjasilla
maatalous-, luotto- ja kulutusosuuskunnista, artteleista
ja yleensä kollektiivitalouksista. Nuorisoliiton aktiivijäsenen on osattava saada talonpoikaistoa mukaan
osuustoiminnallisen yhteistyön kehittämiseen maaseu
dulla. Se on sangen vaikeata ja mutkallista, mutta se
on ehdottoman välttämätöntä maaseudun saamiseksi
mukaan sosialistiseen rakennustyöhön. Maatalous- ja
luotto-osuuskunnat ovat nyt talonpojalle ensiarvoisen
tärkeitä. On päästävä siihen, että osuustoiminta muo
dostuisi talonpoikaistolle omaksi ja läheiseksi asiaksi,
sellainen on nyt tehtävä. Tällöin on otettava huomioon,
että se seikka, ettei talonpoikaiston köyhälistökerroksilla ole maatalouskalustoa, muodostaa maaseudulla
erikoisluontoisen tilanteen, joka on eduksi arttelien ja
kollektiivitalouksien muodostamiselle valtion luottolai
tosten antaessa niille vissiä apua. Tehtävänä on huo
lehtia, että talonpoikaiston köyhälistökerroksilla olisi
tällöin mahdollisuus saada vastaavasti luottoa helpoilla
ehdoilla. Nuorisoliittolaisaktivisti ei saa sivuuttaa
näitä elintärkeitä kysymyksiä.
Kuudenneksi. Nuorisoliittoaktiivi maaseudulla pitää
olla varustettu tarpeellisilla ohjeilla ja aineistoilla
kulttuuritoiminnasta maaseudulla —lukutupien työn
kehittämisestä, lukutaidottomuuden poistamisesta

8«

J. V. S T A L I N

y.m.s. Nuorisoliittolaisaktivistin luominen, joka toimii
Neuvostojen ja yleensä maaseudun kulttuurivoimien
luonnollisena apulaisena neuvostokulttuurin kehittä
miseksi,— sellainen on tehtävä.
Seitsemänneksi. Nuorisoliittoaktiivilla maaseudulla
pitää olla tarkat ohjeet nuorisoliittolaisten oikeuksista
ja velvollisuuksista, nuorisoliiton ja puolueen välisistä
suhteista, Neuvostojen ja nuorisoliiton välisistä suh
teista. Nuorisoliittolaisaktivistin on pidettävä itseään
puolueen ja Neuvostovallan auttajana maaseudulla.
Komentelu maaseudulla, omavaltaisuudet Neuvostojen
vaalien aikana, yritykset asettua puolue-, osuustoi
minta- ja neuvosto.]'ärjestöjen tilalle, huligaanimaiset
edesottamukset niinsanotun uskonnonvastaisen propa
gandan yhteydessä,—kaikki se on hylättävä ja teh
tävä siitä pikainen loppu kommunistisen nuorisoliiton
lippua häpäisevänä ja kerrassaan sopimattomana
nuorisoliittolaisen nimeä kantavalle. Tehtävänä on
käydä armotonta taistelua noita säädyttömyyksiä vas
taan ja saada aikaan oikeat keskinäissuhteet kommu
nistisen nuorisoliiton sekä neuvosto- ja puolue-elinten
välillä.
Kahdeksanneksi. Nuorisoliittoaktiivi maaseudulla
pitää olla varustettu helppotajuisilla kirjasilla työläis
ten ja talonpoikien liitosta, tämän liiton sisällöstä ja
merkityksestä, proletariaatin diktatuurista, kommu
nismin perusteista sekä vihdoin Lokakuun vallan
kumouksen historiasta sekä siitä, miten talonpojat
elivät ennen, tsaarin ja tilanherran aikana, miten he
nykyään elävät ja miten he tulevat elämään liittoyhteyden lujittuessa ja sosialismin juurtuessa. NuorisoliittolaisakliYisti ei suinkaan saa antaa perään
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talonpojan ennakkoluuloille. Näiden ennakkoluulojen
huomioon ottaminen ja niihin mukautuminen ovat
kaksi eri asiaa. Hänen pitää osata keskustella talon
pojan kanssa kommunistin kielellä. Hänen pitää osata
vakuuttaa talonpojalle konkreettisilla esimerkeillä,
ettei talonpojalla ole muuta pelastusta kuin sosialismi.
Tällaisia ovat ne ehdot, joiden täyttäminen on
välttämätöntä sitä varten, jotta nuorisoliiton maaseutuaktiivi voidaan kasvattaa poliittisesti ja tehdä
siitä proletaarisen politiikan toteuttaja maaseudulla.
Kommunistisen nuorisoliiton Keskuskomitean teh
tävänä on edistää ja vaivoa näiden ehtojen toteutta
mista.
Puhutaan nuorisoliiton valtavan kasvun vaarasta
maaseudulla. Puhutaan talonpoikaisnuorison tulvasta
nuorisoliittoon. Epäilemätöntä on, että siinä on erään
lainen vaara. Mutta epäilemätöntä on myöskin se,
ettei kommunistisen nuorisoliiton tarvitse tuota vaa
raa pelätä, jos se pystyy kunnialla täyttämään edellä
asetetut tehtävät. 100-tuhantinen nuorisoliittoaktiivi
maaseudulla—se* on voima, jolle ei minkäänlainen
talonpoikaisnuorison tulva voi olla vaarallista. Koko
kysymys on siinä, että tehdään tarmolla työtä tämän
aktiivin kasvattamiseksi poliittisesti. Koko kysymys
on siinä, että ohjataan taitavasti tämän aktiivin työ
työläisten ja talonpoikien liiton lujittamiseksi. Koko
kysymys on siinä, että tätä aktiivia käytetään talon
poikaisten saamiseksi mukaan uuteen neuvostorakennustyöhön.
Siis: a) proletaarisen ydinjoukon turvaaminen
kommunistisessa nuorisoliitossa sen johtavana perus
voimana; b) tämän ydinjoukon aktiivisten voimien
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sijoittaminen Neuvostoliiton tärkeimmille seuduille
tämän johtamisen näkökannalta; c) maaseudun nuorisoaktiivin kasvattaminen proletaarisen politiikan
turvaamisen hengessä maaseudulla, — sellaiset ovat
yleensä koko kommunistisen nuorisoliiton ja erikoi
sesti nuorisoliiton Keskuskomitean lähimmät tehtävät.
Tällaiset tehtävät edessään ja täyttäessään niitä
jokapäiväisessä työssään ei tarvitse pelätä vaikeuksia,
joita kommunistisella nuorisoliitolla on maaseudulla.
„Pravda“ M se,
huhtikuun is pnä loas

