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Toveri Sinovjevin astuessa puhujalavalle tervehtii 
vasemistö häntä huutamalla: Eläköön maailman
vallankumous! -V.

Toverit ja  toverittaret. Syvän sisäisen liikutuk
sen tuntein, astun tanääh tälle puhujalavalle; Sak ' 
san luokkatietoisen proletariaatin eteen, jolta me 
niin paljon olemme oppineet ja  vielä tulemme op
pimaan. Niin, en ole tullut tänne vain tuomaan 
tietoja proletaarisen vallankumouksemme koke
muksista, Vaan myös ottamaan oppia Saksan prole
tariaatilta, (sen suurista taisteluista. E i voi hetkek
sikään» unohtaa, että Saksan proletariaatti on elä
mänsä kahden vallankumousvuoden kuluessa koon
nut kokemuksia, niin ettei ̂ Saksassa ole ainoata
kaan kaupunkia, jossa ei proletariaatin veri olisi 
vuotanut. Emme unohda, että Saksan proletari
aatin riveissä ovat taistelleet ̂ taistelijat sellaiset 
kuin August BebeJ ja  Wilhelm Liebknecht y. m. , 
Emme unohda, että Saksan työväenluokka kärsi-- 
myskamppailussaan voi viitata maailmanvallanku
mouksen tösisänkarien, sellaisten kui n Karl Lieb- 
knechtin ja Rosa Luxemburgin nimiinv Täällä pm 
huttiin, ,,dikteeraamisesta‘‘. Luuletteko mfeidäm ole
van niin pystynokkaisia, ettemme tahtoisi ottaa 
oppia toisilta.' ptoletaafeiltä? Suuresti erehtjty; 
joka sellaista luulee. Paljon ja  kaikenlaista öii 
Venäjän neuvostotasavallan johtajilta ja  Kommu
nistisen Intematiönaalen edustajista puhuttu,, mutta 1 
ei kukaan ole meitä pölkkypäiksi- sanonut. Siksi.
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on teidän, toki uskottava, että me seuraamme tar
kasti eri maiden työväenluokan liikkeitä ja  olemme 
vaJmiit> niistä kaikista oppia ottamaan, emmekä 
esiinny niin kuin yksin olisimme viisaita ja  tie
täisimme kaikki, mutta muut eivät mitään. Olen 
koettava teille esittää kokemuksiamme. Koetan 
myös kertoa teille, mitä Kommunistiseen Interna- 
tronäaleen liittyneet eri puolueet ovat kertoneet, 
puolueet jotka ovat osöttäneet m eille sen suuren 
kunnian, että ovat valinneet meidän maamme In- 

:i ternationaalen Toimeenpanevan Kom itean,paikaksi 
ja  antaneet s minulle valtuuden .täällä puhua. Tun
nen vastuunalaisuuteni esiintyessäni tällaisessa 
puoluekokouksessa K . Im  nimessä ja  pyydän sääs
tämään, m ikäli m ahdollista,, minua välihuudoilta, 
koska puhun kaunista kieltänne /vielä kovin vailli
naisesti.

• Toverit.. Täm ä puoluekokous muistuttaa m inuk. 
le. kai m uillekin venäläisille tovereille, elävästi 
niitä puoluekokouksia, joita me bolsheviifcit pWi?n' 
me yhdessä mensheviikkien kanssa' ennen organi- 
satoorista eromme. Koko joukko sam oja, todistus* 
kappaleita, samällainen m ieliala. Tämäkin yksi 
todistus lisää’ siitä, ettei taistelu ole persoonallinen 
asia, kuten monet toverit luulevat, vaan että se on 
taistelua, joka työväenluokan tä y ty y ' läpikäydä, 
muuten ei selvitä. Nämä ovat kansainvälisiä ilmi
öitä, joita havaitsemme ' monissa m aissa. Jdenshe- 
vism ifon kansainvälinen ilmiö, niinkuin •bolsheyis- 
mikiin .Kyriimenkunta vpotta sitten kuuluu--Siritz 

' Ebert eräässä silloin vielä yhtenäisen Saksan s. d* 
puolueen kokouksessa nauraneen meidän »pikku 
i^hmilfemme#‘ sänoen:V;,,Onpa siellä Venäjällä ryh*-. 
mityksiä.“ : Mutta * nyt te ■ näette etteivät ne olleet 

: bikfcu rybhiiä, vaan suuri suuntia, • joiden läpi käy- 
den työväenluokan on Ori. maissa taistellen käy



tävä. 'Teidän täytyy selvästi ra tk a is ta :m  e n-.&- 
h e v i  s.m  i n t a a  b o 1 s h e v  i s  aa im  puo
lesta. E i käy päinsä, niinkuin eräät oikeistolaisjoh-r 
tajat yrittävät viettää syntyrnäpäiviään < kahdesti 
vuodessa,. kuten Venäjällä sanotaan. Joko olette 
xnehshevikkien tai bolshe-vikkien -puolellai On sa
nottava selvästi julki. Toverit, kysymys ön Saksan 
luökkatietoisen ; työväen selvästä päätöksenteosta 
ja  minä pyydän tovereita sysäämään syTjä^nikäikeä 
pikkumaisen, tilapäisen ja  ohimenevän, ja  ' j^ysy- 
■ määh kiinteästi suurissa pääkysymyksissä. • .

Toverit,. olemitte sitä mieltä, ja  keskustelu on 
minun vakaumustani siinä suhteessa yh ä'vaiii Vah
vistanut,; että; teidän puolueessanne on kaksi; suun-, 
taa, jotka eivät ole yhdistettävissä. Jonkun aikaa 
o li, kolmekin suuntaa. Jo  sodan alussa, kun II In
ternationale niin häpeällisesti’ romahti, selitimme 
me, että koko- nykyajan työväenliike; tulee jakau
tumaan kolmeen Suuntaan: oikeistoon,; keskustaan 
jä  väsemistoon e li! kömmunisteihin^: HistorialHnen 
kehitys on johtanut siihen,; että te olette yrittäneet 
tässä puolueessa yhdistää .^kld^k^kl^^sutm taa: sä-. 
man katon alle. ;K yt kun-Saksassakin ratkaisun 
hetki lyö, e i se':eaäarkay4' •
-kin puolen. rT^idan on ratkaistava ’kahdeh> suun
nan; kasken, jotka voidaäp lyhyesti 
tnismi vaiko kommunismi ?.;; i (Totta;) ; Täällä ph- , 
huttiin; y,naamioiduista k 0mmunisteista“*,, Mitä w se 
merkitsee? j Tähän asti olhn luullut i että kaikki oji
timme kommunisteja^ Karl. Marxhan »oli k<mmw- 
nismin ; perustaja. Miksi olisi siis 

•tEniioitaja, »kommunisteja” ? ; ^Mfe'.eianae -ote ;naamiopja- 
kn isia Kpsmmunisteja* ; vaan äypimia.,,‘; Qlenmth y l
peät-siitä* < Jos te, oikeisto,; ette thnhe ölevanne.;köhi- 
munisteja, .m itä haette sitten : Ilksta; ;Kcanjhnhisti- 

•:seSta Intern!ati$ttaalesta? r5 (G äkeim )Siis;tove^i;;;fei
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ole kysymystä naamiokommunisteista, vaan avoi
mista, jotka omaksuvat K arl Marxin ja . Friedrich 
Engelsinperinön. / ;

Menshevismi, reformismi on k a n s a i n  v ä- 
1 i n e n ilmiö. Sitä on Venäjällä, Saksassa, Rans
kassa, Italiassa, Amerikassa, kaikkialla. Toverit, 
täällä sanotiin: eikö olisi parempi yhtyä y h t e e n  
r  i n t a m a a n p o r, v  a r i s  t o a. v  a s t a a  n ? 
Tieijenkin,' 'ee olisi hyvin hyvä ja  toivottava asia. 
Mutta vaRtettavästi on se vielä mahdoton. Asema 

. on tällainen: työväenluokka on jo kyllin voimakas, 
niin etja jos lujina jä  yksim ielisinä yhdymme kom- 

\ munismin pohjalla, voimme jo huomena kukistaa 
porvariston. (Vilkasta Suosiota,) Työväki on or
jana vain siksi, että emme vieljä ole saaneet pois 
mädän aatemaailman kirottua perintöä o m i  s t a 
r i v e i s t ä m m e .  (M yrskyistä suosiota.) Työ
väen on oikaistava erehtymisensä. Sitten ei ole val
taa maailmassa, joka uskaltaisi esiintyä työväkeä 
vastaan. Katsokaa ympärillenne. Kuka avustaa 
porvaristoa? Niin sanotut sosialidemokraatit.

. Kuka on Hanskan taantumuksellisen tasavallan 
päänä? , Entinen öösmHsti. M ifiteran d .K uka on 
Ruotsin monarkian hallitusmiehenä? Menshevikki 
Branting. Knn Ruotsin kuhinkaan asema kävi 
väkavakai, niin mihin päin hän toivovan katseen 
heitti? Herrojen sosialidemokraattien puoleen. Hän 
sanoi: ,,-Ilerra Brantingj, tulkaapa tänne!" Jopa 
öin juteltu ^iänfen ; luvanneen . liittyä  s. d. 
puolueeseenkin, jos kaikki käy KyVin. (Naurua.) Ja  
itse olette nähneet, kuinka asiat täällä o livat Tie
dämme yaxsin hyvin, kuka täällä on porvariston pe
lastaja. Kuka 'Kap-kapinan aikana, kun kaikki 
^äväen  puolueet kieM ytyiyät, a la s t i  S a k s^  Jo iy  

'̂.väirfertpn? AmihÄttiyhdistysn^ L eg ien in jo h - 
dolla. Entä Jtaliassa, jossa työväenluokka pax‘ aikaa



tekee nsakumousta, valtaa tehtaita — samoin kuin. 
Venäjän työläiset pari kertaa ennön lökakuun ku
mousta — kuka siellä porvaristoa pelastaa? Refor- 
uaaätit Turati, Madigftam, Däragonä. Porvaristo ön. 
saanut, Mrsipuulöman vain siksu että meidlä ön re- 
föinaistit, joihin vielä osa työväenluokkaa luottaa; 
Sam a on laita Englannissa, kaikkialla. Siksi ön työ
väenluokan vapautuskysymys kapitalism ista ny
kyisin työväen oman henkisen suhtautumisen kysy
mys; Siksi on kummallakin "puolen kiihko niin 
suuri. E i tämä ole ohimenevä ilmiö, se on kansain- 
välisen vallankumouksen pioblemi. Se on enem
mänkin: koko ihmiskunnan vapautuksenkysym ys^ 
K aikki tämä. riippuu meidän luokkamme henkisestä 
kannanottamisesta. sen orientteferauksesta.

Toverit, tästä kai olemme yksim ielisiä. Katso- 
taampa missä ovat todelliset erimielisyydet, Kuun- 
telin tarkoin Moskovassa Crispienin'ja Dittmannin 
puheet, ja  täällä olen seurannut alustuksia teke
mättä ainoatakaan. välihuudahdusta. J a  joka päi
vä seuraan taf koin Saksan lehtiä. Minun täytyy * 
teille sanoa, että meidän keskenpne on p e r i a a t -  
t e e :j| T is  i a erim ielisyyksiä r a  t k  a i s e v  i s- 
s ä  kysymyksissä, ja  juuri kysymyksessä m a a i l -  
m a n v  a  11 a n k  u m o u k  s e  s  t ä.’ Siitä ei Öääl-t 
lä ole puhuttu. Toverit! E i ole sattum alta Riippu
mattomain oikeistojohtajien käsitysse, että vallan
kumouksellinen liike on toistaiseksi ohi; jo  muka 
meni huippukohta.; ohi ja. nyt 4on pitkä, eikä 
odotettava, kunnes taas päästään eteen- 
päin. (Vastustiista oikealta.) Jo s ei -niin ole,̂  sil
loin on koko teidän politiikkanne käsittämätön. Se 
©n selitettävissä vain, jos,; edes /lähdette tästäedeäly- 
tyksestä. Sama. r i it a . oli m eillä Saksassa. Miltei 
sam oilla sanoillakin asetettua kysym ys. Kun mei- ■ 
dän vallankumouksemme vuonna igoy lyötiin mää-



haa, sanoivat mehshevikit: Vallankumous on - hä
vitty, meidän täytyy se tunnustaa ja  luoda oikea 
laillinen soa-dem. i^fornntyp?
hön.;jn kysym ys oli: ;vaikovi&jg? r847mefkitsi
vutrfla; kuniousaaJlon' 1849 sen j  a  i 
k e e n .  N iin asetettiin kysymys. Bolshevikit ediis- 
tivat käsitystä, että vallankumous e i,ole kuollut, se 
tulee vielä. Totta kyllä, emme voineet tietää, että 
odotusta kestäisi 8 ^ io yu o tta . Mutta me pysyim
me uskollisina sille  aatteelle. Me sanoimme mens- 
hevikeillte: te ette luota työväenluokkaani!\-r-h Jar:/ 
sitten, toverit, tuiikin^ vailänkumous. Alkoi .oikeas
taan jo  5912i jolloin Lena-Jiike puhkesi. Te olette 
nyt samanlaisessa ahm assa. Sitä ei vielä selvästi 
sanota* mutta suunta on jo selvä. Kun täällä sitee
rattiin  erästä GtiSpienin kirjoituksen kohtaa, sanoi ; 
hän närkästyneenä, ettei > ollut kysymys yleisestä 
Vaan puoluekonferens
sinne päättäjäispuheessa: >,Me olemme nyt Saksassa 
sekä kaikissa, maissa samanläissessa asemassa mikä ' 
oli 1848:11 : porvarillisen vallankumouksen j  ä J- ; 
k. e e n“. E i siis Ole kysym ys vain  ohimenevästä 
Söiiöstä, . kunnottomia
ja  että Mc»koVasta v tulee „pamppu“ , vaan saman
laisesta kehityssuunnasta k  a i  k  i s s a m a i s s a .  
JakuiftoV : Hrispien Sanoo* että puolueolot ovat nyt 
säiriat, niin sanöo hän sen juuri siksi, että nyt ovat 
kaikissa maissa samat kysym ykset päiväjärjestykses- ; ’ 
sä kuin 1848 jälkeen. V :n i^ S ^ k e e t f tuKpitkä.aika, 
jolloin vallankumous oh. mahdoton. Siis taxkote- 
iäaäi>’että 'M llaraerik ikärttilee-n ytSah /h ^
•henkiiiitteriöe. riy t;R ip p to  j
pcriitiikässa. Historia Ori dsottava, ovatko -he oike
assa.' (Huutoja.): Olen Vakuutettu, että suuri joukko 
työläisiä ei vielä lähde mdkäatriröe; vain sen takia, 
että heitä .pelotellaan „MöskoVari pairipöUä*1. Puut

■'jS;



tuvat vain Moskovan »kasakat". No kai nekin vielä 
tultevat Olen vakuutettu siitä, että tämä osa työväen- 
luokkasta ei vielä tiedä^ettäheidän voittonsa edelly-; 
tyksenä on se, että alkavat epäillä teidän politiik
kaanne. (Huuteja; e i kun teidän.)

Me siis kaipasimme teidän alustaksistanne pie
lien pientä sanaa maailmanvallankumouksen näkö
aloista. S illä  Internationaale ei tahdo olla muuta 
kuin ma^lmänvällänkumöuksen < etujoukko (V ilkas
t a  suosiota). Meitä on moitittu kumousromantikoik- 
si. Se sana on suoraan kotoisin oikeistososialistien 
sanakirjasta. N yt se tulee Riippumattomain oikeis
tosta. Tpveiit, . onko tösiäankin niin, että meidän 
on (työväenluokan kokö poEtiikka asettava, sen mu
kaan, että maäilmanvanaadcumouS ei tapahdu lähiai
koina? Minun xnielestäni ei jtieillä ole SellaiSees 
otaksumaan vähintäkään perustetta; E i niinkuin tah
toisin sanoa, että täysi voitto on saatu huomenna 
-tai ylihuomenna.' Niin ei kukaan sane* Jo k a  niin 
sänöisii, olisi huijari; Koskaan emrnö ole teiltä Vaa
lineet emmekä, tule k e ltään -vo im aata  
iankUmous' huPpien-ha! (Kuulkaa! Liikettä*); Ainoa 
m itä teiltä vaadimme —r ja  teillä  on oikeus vaatia 
m eiltä A- on, että järjestelm ällisesti t?r^agÖeraätte 
ja  välmistafcte mäailmanvallankuHiousta,: jonka edel
lytykset jo : ovat käsissä. Tämä ei ole kumousro- 
mantiikkojen fraaseja. Mutta tarpeen on nyt kas
vattaa työväen takapajuisia^ kerroksia ja  talonpoi- 
kaistoa, sanoa niille, että maailmanvallankumouk
sen hetki oh lyönyt. (V ilkkaita suPsionosotuksia.)

Toverit/ en tietenkään tunne tarkoin koko Riip
pumattomassa puolueessa tehtyä työtä, keskenäisiä 
ja  sisäisiä-.ä^oitä y. m-s., mutta pUPjueeh propagan
dan tunnemme - hyvin. Lehdethän ovat propagan
danne pääväline. -Minä- sanon teille, että pankaa 
kuka rehellinen; - kuihouksellinen ^tahansa. mistä

9
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maasta tahansa kahdeksi Tmkoksi huoneeseen istu
maan mukanaan ioo „Freiheitin“ numeroa ja_sano- 
kaa: Lue ja  sano minulle, onko tämä sellainen lehti, 
joka kutsuu työväenluokkaa vallankumoukseen? -r- 
ja  hän on vastaava: E i, vaän tämä on lehti joka ttir 
kahuttaa valfonkumötista. (Vilk. suos.) Toverit, 
ja  ittitä. sanoit^Toy. (MspiehTedellytyksistä? Mitä 
Idrjöitetaan nyt sosialismin vedelljd^ksistä? Eiraner 
ko ?: joka päivä kuille, että edellytykset ovat ole
massa? Täällä ö u ^ ep äiv ffl^  on sanottu J a  joka 
paikassa sanotte te: kyllä me olemme sosialisti
sen va^nkurnouksen puolesta, mutta edellytykset, 
puuttuvat. — Siis katsokaamme, mitä edellytyksiä 
on ja  mitä puuttuu. Onko Saksassa olemassa prote- 
taarisen vallankumouksen taloudelliset. edieiflytyk- 

: set? (Cnspieii huutoa: -'On kylläkin!) Hyvä, siis on o- 
lemassa taloudelliset edellytykset, s. o. pääasia. Mut
ta Hilferding ja  Kautskyhan yhä selittävät, että tuo
tantoon kaikin mokomin pidettävä häiriintymättp- 
mänä. (Hilferding': en ole sanonut!) Sanoittepä, työ- 
maaneUvostojen kongressissa.(Hilf.: En). Ja  Kautsky 
on sanonut sen io^sä. kirjasessa. Siinäkin ilmenee 
teidän vallankumouspelkönne. (Huutoja) En minä 
puhu pelosta jökäpiäiVäises^  ̂mielessä* En minä 
sano, että kukaan teistä mieskohtaisesti p elk ä isi-- 
tiedänhän että rivefesähne on vanhoja* urhoollisia 
taistelijoita,; Mutta, te olette sitä mieltä, että kun 
vallankumous tulee, niin tulee myös sekamelske, 
nälkä ja  mitä m eillä cm ^  ei miel
lyttänyt tov. Dittmannia.! (Naurua.) Niin, on sa
nottava suoraan, että sellaisia voi tulla* vaikka
kin me toivomme, että te täällä Saksassa selviätte 
helpommin. Teidöi pi. tandtse taistella ^pka maail-. 
maa vastaan. niinkuin meidän on, täytynyt (vasta- 
huutoja), vaan ainoastaan puolta maailm aa vas
taan. Sanon siis että vailankumouspelko»käy .puna-



sena lankana läpi koko teidän politiikkanne. (Lede- 
bour: E i ole totta.) Se on hyvinkin totta, ikävä 
kyllä. Ja  siksipä: emme Voikkaan yhdessä työsken
nellä. ' .

Toistan: pääasia on, että taloudelliset edellytyk
set ovat käsissä. Mutta eikö Kautsky ole tuhat- 
kertaa kirjoittanut, että kumous on vielä lykättävä; 
sillä miten nyt kommunismia järjestettäisi? E ivät
kö teidän edustajanne ole tuhatkertaa sanoneet: 
E i kuluttajasosialishua vaan tuottajasosialismia! 
Nyt ensinnä olisi tuotantoa kohotettava Mutta, 
toverit, silloin herää kysymys: m i t ä  tuotantoa? 
M illä perustalla on- tuotantoa vahvistettava? Sösia- 
Istise lla  vaiko kapitalistisella? Tahdotteko te nyt 
ensinnä kohottaa kapitalismin jaloilleen ja  sitten 
kaataa sen? Täiria on koko kansainvälisen refon 
mismiri erehdys. Se johtuu monilla ihan hyvästä 

- tarkotuksesta Te tahdotte, turvata työväenluokkaa 
näjättä, te tahdotte säästää sitä siitä kauheasta pu
lasta  mikä meitä on kohdannut. Mutta te teette 
sen niin, että sen kautta ehdottamasti nostatte pys
tyyn kapitalism ia työnnätte työväenluokkaa täkaiv 
sifipäin 10—20 vuotta - J

Sosialisniin taloud^iiset edellytykset ovat siis 
olemansa Emmehän me kylläkään sosialismia sel
laiseksi1 kuvitelleet kuin m illaisena se on tullut.' Se 
täytyy tunnustaa Emme ajatelleet saavamme 
porvaristotta käsiimme kaikkea juuri niin vertatip- 
puvana, nälkäisenä, Sodan hävittämanä, niin; että 
työväenluokan, täytyy kauheasti kärsiä: Me olim
me kuvitelleet kaiken varsin' toisenlaiseksi. Olim
me sosialismia tutkineet Vain k irjo ista ' Meistä 
näytti siltä, että se kävisi helpottunirt. Puhuimme 
pääoman keskittymisestä ja  tuotantovoimien kehi
tyksestä. Kaikki- edistyy; säh k öäk au n iita  asun to
la  j. • n. e. Luulimme, että kun lyönune m urih; por1



väristen, oh-kaikki-m eM äm ' Heti saavat työläiset 
hengähtää,- jokainen' tuntee, että olot. paranevat 
N iin luultiin ja ' usein: siitä pahelläim ^M u^ nyt, 
toverit, ei ole niin käynyrti historia kulkee .toisia 
teitä,' (Huutoja.) Monelle teistä-ei sosialismi sovi 
tulemaan juuri nyt. Mutta .'';^oVtovv/.H iif^din^' 
.iFinamÄsipääoihassa^- kirjoittanut, ja- täydellä, Syyl
lä,, että jo ennen sotaa olisi tarvinnutipakkQluovut- 
täa kymmenen- pankkia' ja  sosiahscäi, olisi käsissä^ 
Eikö August Bebel' sadasti sanonut samaa?. ..Eikö 
luultu sen käyvän verrattain helposti? Mutta sota 
veti ristin laskelmain yli. K ävi toisin... Sota toi 
sosialismin ehkä äo -.yr^t^^kMseininKiPt-Hiautto1- ^ -  
si juuri niin tuskaisalla tavalla* että ;jokaisen: työ - 
Iäisen tosiaailkih1 täytyy nähdä nälkää, kärsiä, käy
dä läpi kansalaissodan monien vaiheitten. . E i se 
meillekään ole m ieluista, sö- on raskasta meille,' kai
kille; mutta nyt on kysym ys siitä, M sitetäänkö ietter 
muuta tietä -f ple, Ja  judiri sitä te-ette tahdo kä
sittää Saneitaan: Venäjällähän : ei oikeastaan ÖJje 
mitään kommunismia; sosialistinen tasavalta ei
kä ole > leipää, ei kiviBiihä,*‘^ ^  
palella ja  nähdä nälkää! Niin, toverit!' Mutta osot- 
takäapa m eille' toirien tie. tite joka o lis i' helpompi 
työväenluokalle,; ja. nie; lähdemme ensi sakkina < sille. 
(Oikein! Suos. osot.)

Taloudelliset edellytykset, on. ja  se on pääasia. 
(Niin on.) • : Siispä ei pidä tulla puhumaan „kumos- 
römantikoista“.' K u n ; ’ Kautsky vielä^olj kumouk
sellinen, kirjoitti hän etinen sotaa: f. Proletaarinen 
vallankumous ei enää' voi tulla liian  aikaisin: Sit
ten tali xsötäii - jpai&taöi £»eSo!t̂ î ract̂ . jäfcfci- 
läisaskejin kusimme: sosialism ia' kohti. ? Mutta, k i
idin; esiin tyy; sam a Kautsky, 
main . puhetorvi,: ja; sanoo:- Te tahdotte tehdä-pro
letaarisen ;%allankun^u^sen; liiät(;:adcaisin; ;;Sij^
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enneh sbtaa ei se ollut ennenaikaista, mutta nyt 
muka on! (Ledebour huutaa:-Mutta eihän se koske 
möitä!)'- Siis" ia jb kd c^ setv;^ d ^ b ^ l^ t'.; —?• toistaii 
ksmamenjeöneri kerran — proletaarisen -vallankumo-^ 
uksen taloudelliset edellytykset ovat olemassa s. ,<?; 
kommunistisen puolueen edellytykset ovat olemas
sa. (Huutoja.) Niin on laita> proletaarista, vallan^ 
kumousta ei Voi tehdä mikään muu; puolue> kirin 
kommunistinen. (Vastaväitträtä;) Mana; en puhu 
historiallisesti tässä tai tuossa, m aassa, olevista puo
lueista.' Onhan ipahdollista, että yhdessä tai toisesv 
sa m aassä; komiriunistinen puolue nyt vielä on 
heikko, on lähko, M uttakansainvälisessä mielessä 
on selviä, kuten! Marx jo sen käsitti, että pröletaa-* 
ristä vallankum oustaei voi johtaa muu kuin todella 
marxilais-kommunistinen puolue.; (Aivan oikein!)

Taloudelliset edellytykset 'siis ovat. Mitä puut 
tuu? Puuttu Oman luokkattuhe henkinen kannan
otto: (Aivan oikein!) Jä  miksi? E i sattumalta, 
vaan kapitalistisen kehityksen seurauksena; (Tot
ta!); Muistakaahan, minkä kasvatuksen me olemme 
porvaristolta saaneet kaikissa maissa. Eikö prole
taarien lapsia kaikissa maissa, Ranskan »demo
kraattisessa" > tasävaUässäknn kun ne tuskin ovat 
kolhien 'vuoden ijässä,! opeteta laulamaan isänmaal
lisia  lauluja? Eikö kouluissa ihannoida Napoleo
nia? 1 k a ik k i polkevat meidän luokkaamme jaloin: 
omat edistäjämme, osa omaa väkeämme? jonka pori- 
Väristo , m eiltä riistää, turmelee, lahjoo;, sanomaleh
distö, konin, parlamentti; teatteri, kaikki! kaikki! 
Olisi tosiaankin 'historiallinen ihme, jos orjuutettu 
työväenluokka ■ tänä ratkaisevana histonallisenä 
hetkenä olisi heti valmiina. Mutta Se on mahdo
tonta juuri siksi, että porvaristo on ; varisin hyvin 
osannut m eitä vuosikymmeniä orjuuttaa, henkisesti 
orjuuttaa. Alastom alla .väkivallalla ei porvaristo



voi kauaa pysyä vallassa, sen täytyy henkisen kani', 
mennyksen kautta tunkeutua meidän omiin rivei- 

_hhhme, ja : siksi on se valitettavasti väliin onnistu
nut tapattamaan paraita taistelijoitamme oman 
luokkamme poikien kädellä. Meidän tehtävämme 
on saada koko maailman miljoonalukuinen työvä
enluokka henkisesti niin vapautuneeksi, ettei se 
enää länkeisi porvarillisen vaikutuksen .alaiseksi, 
vaan seisoisi om illa jaloillaan eikä laskisi ovesta 
eikä akkunasta porvarillista vaikutusta seka^mme. 
Kysym ys on siitä että m etod ellä  järjestymme 
luokkana/olemme henkisesti todella lujat. Ja  ny
kyiset taistelut johtavatkin juuri siilien, että me 
saavutamme henkisen eheyden. (Huuto: Mutta se 
ei käy Spartaouäliitön kautta!) - -  Minä tulen vielä 
siihen asiaan.

Sanomme siis, että sosialistisen vallankumouk
sen taloudelliset edellytykset ovat olemassa, mutta 
puolue- ja  ammattiyhdistykset ovat useissa maissa 
.sellaiset, että omat järjestömme iskevät meidän sek 
käämme, kuten .Turati Italiassa, Ruotsissa Branting 
y. m. Sama on laita Saksassa ja  kaikkialla.

Sallikaa minun poiketa hieman sivulle. Am-' 
mättiyhdistys-Ihtiernatiöhalesta esittäinässänne pää' 
töslauselmassa sanotte kahdesti, ettei; sitä pitäisi 
särkeä. Hertä varjelkoon! Niin, siinä ehdotuksessa 
•sanotaan, että Kommunistinen Internationale tekee 
»itseniä mahdottomaksi vaatim alla Ammattiyhdia- 
typ-Intemationalen murskaamista. Ja  toiseksi että 
•murskaaminen tuhoaisi-koko proletaarisen vapaus- 
■ liikkeen. (Se on puhdasta totta! — oikealta.) 
Katsotaanpa, onkohan se niin puhdasta totta! 
(Naurua!) Mitä on , jiy t  Am mattiyfiSis^s-In- 

'tem ation ale?—  Se on kappale tömähtäneestä 
‘Ilista  Internationalesta. (Oikein! ~r- vasemmalta.) 
/Arristerdamin ' i^h^ttiyhdistys-Internationale, se



on nyt II Internationale; (Dittmann: Se pöpökö' 
nyt!) Minä' väitän että Amsterdamin Ammatillinen' 
Internationale nyt on kansainvälisen porvariston 
ainoa turva. (Aivan oikein! —- vasemmalta.) Tove
rit, porvaristo ei voi-nyt meitä vastaan taistellen 
voittaa, siksi, hereillä on jo toki työväki; porvaristo 
voi päästä kimppuumme- vain nojautumalla osaan 
työväenluokasta. Poliittisesti on II Internationale 
romahtanut, ammatillisesti se on olemassa. PoliitV 
tisesti se on nolla, raato. Mutta n. s. Ammattiyh- 
distys-Intemationäle, se on valitettavasti' vielä jo
tain -— on kansainvälisen porvariston turvavarus
t e ,  (Oikealta: Tyhmyyksiä!) Kutka ovat tämän n. 
s. Intemationalen johdossa?, On Legien. (Ei ole) 
On Jouhaux. J a ' koko maailma tietää, että tämä • 
Legien on pääoman asiamies, että tämä Jouhaux 
on ranskalaisen pääoman agentti. (Huutoja. Levot
tom uutta.) E i tässä ole kysymys persoonasta. Ky-’ 
symys on politiikasta, te to v erit j a ‘työläiset siellä 
oikeistossa. Ammattiyhdistys-Internationale on 
silm ukka k a u la t , työväenluokan kaulassa: .(Myrs
kyisiä suosronosotuksiavasemmalta. Oikealta huu
toja: Tyhm yyksiä, Suurta melua-) &  on silmukka 
teidänkin kaulassanne. (Niin on! vaseminaltä) 
Teidänkin kaulassanne. Ettekö ole vielä nähneet 
kylliksi, esimerkkejä? Kansainvälisessä m itassa on  ̂
nyt esillä Legicnin asia. Sillä eihän kansainväli
nen porvaristo voi tulla eteenne sanoen: Pysykää 
irti vallankumouksesta! Te ette antaisi sille mi
tään arvoa. Mutta n. s. Ammatillinen Internatio
nale voi tulla fliin sanomaani Täällä on usein) sa
nottu: Te tahdotte erottautua meistä, omista luok- 
kaveljistähne! (Oikealta: sitä te tahdotte!) N iin 
sitä me tahdomme, koska te ette tahdo tehdä pesä». 
eroa Ammatillisen Intemationalen petturien kans
sa. (Aivan oikein! Totta! M yrskyisää: suoriotä.)
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Näit, toverit, me . sanomme itsellemme ja  te 
olette itse siilien yhtyneet — että näiden päivien, 
tämän kehityskauden, tämän historian! hetken pää- 

. tehtävä ori lnoldcMöme henkinen kannanmaarittedy. 
(Oikealta: Sitäteemxria joka päivä.) Se onproletaari- 

, sen vallänkuraouksenainoa edeilytys.Mutta voidaan
ko sitä tehdä Arolöattiyhdistys-Internationalessa, jota 
johtavat kelM seh k asain välisen  pääoman agentit, 
ihmiset jotka ovat Lontoon ja  Parisin pörssin lii
vintaskussa? (Huutoja oikealta. Vihellys. Vasem
malta: hävetkää!) Kun tälle sanalle vihellätte, niin 
teette sen rietäri^ttömj^de^änneiy Todellisttudessa 
voitte nähdä, että n i i n s a n o t  t u A  m m a- 
t i l l i n  e n I  n t  e r  n a t i o n a  l  e ö n k a  n- 
s a  i: n  v  ä  1; i  s 'e  n <p o r v  a  r  i s t  o n- a s es, 
vieläpä terävin ja  va^äJlisiri: ja  hsääri vielä, aänoa 
tödellineri ase ioäikä poiVaristolla nyt oh meitä vas
taan käytettävänään^ (Vilkasta suosiota vasemmak 
ta: Oikealta: Tyhm yyksiä!) Nämä suojeluskunnat, 
Saksan orgescMt, valkökäattilaiset, eiväthän ne- 
kääri m itään  m ielyttäviä pliöita a le ,' mutta minun 
täytyy Sanöa^ettöJne ovat
Kset kuin n. s. AmatiUisen lntamatiorialen johtajat. 
(Hyvä! • Myrskyä. Vasemmalta suosiota. Levotto
muutta.) Niin, toverit; se kpskee, sillä seontotta .  
(Suurta melua. Hyvä.huntojaJ Kättentaputusta va
semmalta. Vastalauseita oikealta. Huutoja:. Se oh 

! loukkaus. / Levottomuutta.) Toverit! Kun sota syt- 
ty i ja  ndfaternatiönäle Häpeälli^

' niin kuu me totesim m e,että H Internationale on 
tehnyt vararikon niin - ilmeni työväenluokassa 
paljon suurempi lyytym ätt&nyys kuin nyt täällä: 
Minä muistan, ettei töv. Grimm silloin ? tahtonut 
painattaa tehdessään meidän puolueemme julistusta, 
koska me sanoimme:' että II Inteniationale on 
häpeällisesti M ustunut ja  Von1 työväenluokan petty-
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mys. Sillb iit oli närkästyksen; inyEsky pälioi^ suu-- 
rempi kuiri nyt. Ja  nyt — s^ o iasan A e ;se $aöraan 
r—, eikö n  Internationale ole pettänyt työväenluok
kaa, ja  eikö se olie häpeällä romahtanut kokoon? 
Kun lausumme, tämän syytöksen sen johtajia vas^ 
taan, niin ei se tietenkään , ole tarkotettu subjektii
visesti,- mieskohtaisesti. En  minä tunne heitä p'er- 
soöhällisesti; ovat ehkä ■ useinkin mieskohtaisesti 
hyviä ja  kunniallisia ihmisiä ja  ovat ehkä ihan ob- ' 
jektiiviSesti sitä mieltä, että tämä H Internationaleri 
haarautuma on juuri sen paras osa. E i toverit, se 
on II Internationalen huonoin, kelvottomin osa Ja  
sitten te suututte, kun mihä-sanon, että se on vasta
vallankumouksellinen! Toverit, vielä yhden asian 
tahtoisin lisätä. Tämä on oikeastaan ihan .uusi:- 
piirre^ että te niin innokkaasti puolustatte Amster
damin Intemationalea. Minhn täytyy todeta, ettei
vät Crispien ja  Dittmanh ’Moskovassa asiaa näin- 
esittäneet. En muista ainoatakaan puhettakaan» 
jossa nämä toverit olisivat esiintyneet tähän suun
taan, mutta kyllä päinvastoin. , Muistan yärsin  hy? 
vin, mutta täisi olla yksityiskeskustelussa» kun sä-- . 
noin tov, Crispienille, että amn^attiyhdistysaläEa 
tulee nyt Zilmmervald» toistaiseksi väin  Zimmei;- 
vald, s. o. kaikkien niiden yhtymä, jotka ovai kel-, 
täisiä. „sosialisteja“ vastaan. Eihän m eillä vielä 
Zimmervaldissa ollut valm ista ryhmää; se oli vas-;: 
ta  kaikkien proletaaristen ainesten yhtymisen alku. 
Nyt ollaan sille asteelle tulossa ammatillisella? 
alalla. Ehkä käy kehitys nyt nopeammin; sitä aina
kin toivon. E i se, ole kestävä kahta Vuotta; mutta 
kuitenkin tarvitsemme Zimmervaldin, amimattiyh- 
dis,tys-Zimm^rwaldip , kiteytymishohtana keltaisiä 
vastaan — ja  siihen yhtyivät silloin tov. Crispienn 
ja  Dittmänn (Vastahuutoja oikealta: Se koski tois- ! 
ta asiaa.) Sitä te ette tiedä, ja  minä sä-hon teille,!
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«tta Rusch y. m. ammattiyhdistysmiehet, jotka nyt 
Ovat Venäjällä, ovat myös sitä mieltä, että tämä ta
loudellisten järjestöjen kiteytym iskohtä on Mosko
vassa luotava. Kenties käy toisin (Varmasti), ken
ties on ammattiyhdistysväen johtajain enemmistö 
toistaiseksi sitä vastaan. Mutta, toverit, teidän ei 
luulisi pitävän sitä majesteetinloukkauksena, kun 
minä sanon: Tämä II IntemationaJen jäte' on pfole- 
tarisen vallankumouksen este. Me emme voi 
henkisesti koota luokkaamme, jos me tuemme 
Amsterdamin Internationalea, jossa Legienit, 
Jouhaux, Appletonit y . m. hallitsevat. (Vas
taväitteiltä oikealta.) Ixjpetan tähän tästä 
asiasta. Olen vakuutettu; siitä, että vuoden tai 
jö  puolenkin kuluttua puolet niistä, jotka tätä 
nyt pitävät m aj^teetihlöukkauksena, sanovat' 
että Amsterdamin Internationale; e i ole mikään pro
letaarisen Vallankumouksen ase, vaan sen este ja  
jarru. Kun te tätä vastustatte, niin osottaa se jo, 
lidltävojäjiitäi w  Itehkraefi kannanotto* jonka pitäi
s i o lla proletaarisen vallankumouksen edellytyk
senä. \

Tämä Hallen puoluekokouksessa, jolla tulee ole- 
m aan suuri kansainvälinen merkitys, on myös hei
tettävä ka.1sauS tilanteeseen muissa maissa. Miksi 
olisimme pessimistejä?- Miksi täytyisi meidän ly 
kätä yhä kaukaisempaan tuleVaisuuten näköalat? 
Katsokaapa nyt asemaa sellaisena kuin se on! Ette
kö ole nähneet, että Italiassa on jo parin viikon 

v ajan oöut käynissä vallankumouksen alku, ja  ai
van proletaarisen vallankumouksen? Ja  se oh siellä 
voittava; jollei tänään niin huomenna. Katsokaa en
nen kaikkea, ipitä voisitte oppia Englannin asiain 
kehityksestä' ja  Sallikaa minun käsitellä sitä hieman 
lähemmin. - Me olemme kaikki suurella mielenkiin
nolla seuranneet Englannin työväen ToimineU-
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vostön muodostamista. Sitä ei ole läheskään arvioi
tu sen todellisen merkityksen mukaisesti. Kun so- 
danvaara uhkasi, nousi koko. Englannin työväen
luokka, joka valitettavasti ei siihen saakka; ollut 
mikään vallankumouksellinen tekijä Ensi kerran 
ihmiskunnan nykyajan historiassa näemme Englan
nin työväenluokan vallankumouksellisena tekijänä 
ainakin sen alkuna. Englannin, työväenluokka Si 
ollut tähän asti vallankumouksellinen tekijä —- tä
mä ei ote mikään loukkaus, yaan yksinkertainen to
siasia, ja  jokainen englantilainen vallankumoukselli
nen „on sen toteava Mutta Toimineuvoston muo
dostaminen oli alku. Se oli Neuvoston, Sovjetin 
alku, hallituksen, rinnakkaishaUituksen alku, ja  
siksi on Englannin porvaristo hiin raivossaan. &  
sanoo: meillä oh Englannin parlamentti, ja  nyt tu
lee joku uusi neuvosto, joka sotkeutuu ulkopolitiik
kaan j ja  esiintyy eräänlaisena hallituksena. Niin» 
toverit» . se Englannin neuvosto oli uuden 
hallituksen, vierushallituksen itu; Englannissa 
on lausuttu sama kuin Venäjälläkin val
lankumouksen alussa: „kaksinhallitus” . Ve
näjän vallankumouksen alussa oli kaksi h ais
tusta, porvariston ja  r mehshevikkien yhteinen 
sekä toinen hallitus:'P ietarin  Neuvosto — ja  myö
hemmin koko maan Neuvosto. Se merkitsee, tove
rit) sysäystä porvariston kanssa tänään tai huomen
na, vuotta myöhemmin tai aikaisemmin. Kaksi- 
naishallitus merkitsee joka tapauksessa. rysähdystä 
Ja  se sana on äskettäin sanottu Englannissa. Eng
lannin työväenluokassa on käynnissä mullistus, jon
ka merkitys on maailmanhistoriallinen. Kuka oli 
tämän liikkeet1 , johdossä? . Tunnetut, reformistit. 
(Vastaväitteitä) Ette te voi.sitä kieltää,- toverit, 
siinä olikin Englannin reformistit. Siksipä 'se liike 
lamaantuikin, mutta objektiivisesti ei sen merkitys
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silti mennyt. Samoin käy: joka maassa jonkun ai
kaa. Englannin menshevikkien täytyi panna alulle 
bolshevistinen liike/ ‘ Sellainen on objektiivinen 
asema (Kannatusta vas.) ja  toverit, niin on oleva 
Saksassakin. Te sanotte eräissä päätöslauselmissa: 
kuten ennenkin niin tulette te vastakin osotta- 
maan proletaarista sdlidarisuuttanne Neuvosto-Ve
näjälle ja  taistelevalle Venäjän proletariaatille. 
(Huutoja: Luonnollisesti!) Siis luonnollisesti, pal- 

. jon kiitoksia! (Iloisuutta vasem alla; Oikealta huuto
ja: pilkkaatteko meitä?) Minä sanon ihan vilpittö
mästi. Niin ■ kuin englantilaisten johtajain apu oli 
meille sangen tervetullut, niin tulemme kiitollisina 
tervehtimään ja  vastaanottamaan teidänkin apunne, 
mistä se sitten tuleekin. V aikka nämä"; ihmiset 
ovatkin, lievästi sanoen, menshpvistishenkisiä, niin 
täytyy heidän,.kuitenkin näissä oloissa auttaa bols
hevismia. Mistä tämä johtuu? Se johtuu siitä, että 
moraalinen oikeus on meidän taktiikkamme ja  
meidän käsityksemme puolella. (Kannatusta vas.} 
Ne • eivät voi muuta, työväenluokkansa takia. Me 
näemme selvästi,- että nyt elämme, aikaa, joka myö
hemmin osottauhlu pieneksi siyu-ilmiöksi, aikaa 
jolloin eräitten inenshevikkijohtajien täytyy kan
sainvälisessä m itassa objektiivisesti olla auttamassa 
eteenpäin bolshevististä kumousta. Miksi? Siksi, 
etta: työväenluokka,. tämä jättiläinen, oh herännyt 
ja ' vaatii solidaarisuutta ainoan proletaarisen val
tion kanssa. Meillä ©n mitä parhat toiveet niiden
kin maiden työväenluokan suhteen, jossa menshevi- 
kit vielä i ovat etupäässä. Englannissa marssivat 
menshevikit nyt, johdossa; onhan paras heistä, Mac- 
donald, menshevikki. Hän on nyt Georgiassa ja 
On siellä sanonut, että kun kuulee kuinka bolshevik
keja haukutaan, tekee hänen mielensä tulla bolshe
vikiksi.1 Se oli tietenkin vain  pilapuhettäs mutta
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ovathan, parhaat Hendersoneista menshevikkejä; 
ja  heidän täytyy, vieläpä ajan oloon yhä enemmän
kin, auttaa meidän bolshevistista taktiikkamme. 
Ja  miksi? Jos eivät sitä tekisi, olisivat he 24 tunnin 
kuluessa irti työväenluokasta. (Suosiota vasemal- 
ta.) ja  siksi sanomme, että meillä on mitä parhaat 
toiveet vallankum ousliikkeisiin nähden eri maissa. 
Italiassa samoin kuin voimakkaimman kapitalismin 
klassillisessa maassa, Englannissa, jossa jo tuntu
vat uuden aikakauden sykähdykset, jossa selvästi on 
nähtävissä proletaarisen vallankumouksen alku. 
Olen vakuutettu siitä, että te kaikki kahden vuoden 
kuluttua myönnätte, että se dii uuden aikakauden 
alku. Siis on proletaarisella vallankumouksella 
suuret mahdollisuudet kansainvälisen porvariston 
linnoituksessa, Englannissa. Ottakaamme Sitten 
Itävalta. Siellä voitta jonakin aamuna herätä ja  tu
kea lehdistänne, että Itävalta on saamlt neuvosto
hallituksen. Kun se tapähtuu, niin älkää ihmetelkö? 
se on ihan luonnollinen asia. Ja  sitten koko Bal
kan: Bulgariassa on laillista tietä saatu miltei 
enemmistö bolshevismin puolelle, samoin Jugosla
viassa. - Siis on Balkan jo kypsä hedelmä proletaa
riselle vallankumoukselle. (Oikealta: Haaveita.) 
Toverit, onneksi ei tämä ole haavetta. Useissa 
Balkanin maissa on kommunistipuolue todellakin 
laillista  tietä saanut enemmistön. Eikä Unkarissa^ 
kaari taantumus ijät kaiket rehentele,- ja  sallikaa 
minun toivoa, ettei vallankumous ole Saksassakaan 
kuollut, vaan että täälläkin tulee taistelu ja  ratkai
su. (Suosioita.) S ik sip ä , täytyy .meillä, olla sellai
nen Internationale ja  täytyy meidän noudattaa sel
laista menettelytapaa,* joka tähtää kansainyäiiseeft 
maailmanvallankumoukseen, ja  sitä puuttUu‘valitet
tavasti tykkänään teidän taktiikastanne. Siitä ei 
ollut puhettakaan teidänalustuksissarme, eikä tosi-
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aankaanvoisanoa, että te sen olitte sattumalta, tai 
tilapäisesti unohtaneet; Se on yh tä vähän sattuma 
kuin on tämän kokouksen enemmistö. (Hyvä! vai. 
ja  naurua.) Siis/tovent, jc» tahdotte saada.: aikaan 
.todella hedelmällisen keskustelun — ja  se on saatana 
Sekä saammekin sen ja  se on jatkuva vielä kokouk
sen jälkeenkin — niin on meidän annettava avoin 
vastaus tähän kysymykseen. E i se tietenkään ole 
mikään rikos, jos te olette tulleet sellaiseen tulok
seen, että maailmanvallankumous on nyt mahdoton, 
mutta silloin on se myös' ihan selvästi ja  rehellises
ti sanottava Mutta ikävä kyllä on juuri teidän pö- 

- fitiikkanne -edellytyksenä, että siitä vaikenette. 
(K iivaita vastaväitteitä ja  huutoja: Tyhmyyksiä!)

Toverit, sitten On minun puhuttava tbisesta tär
keästä kysymyksestä, nimittäin

, demokratiasta.

Ja  te olette vielä velkaa avoimien vastauksen siihen, 
miten suhtaudutte kysymykseen demokratiasta. Tä
hän asti emme tässä puoluekokouksessa ole saaneet 
vastausta siihen kysymykseen. Se on sivuutettu. Vain 
Dittmann sanoi, että on säilytettävä Riippumatto
man Sosialidemokratian nimi (D. En sanonut.) kos
ka demokratia tulee diktatuurin jälkeen. Tieten
kin, diktatuuri on ohimenevä ilmiö. Mutta tähän 
asti on koko maailma tiennyt, että Riippumaton 
Puolue, ainakin sen johtava oikeisto,' öh demokra
tian pohjalla. Niin on ollut täh än asti laita. (Vas- 
talauseita oikealta: E i, ei, väärä selitys!) K aikki 
Kautskyn kirjaset puhuvat, siitä. Ja  onhan Kaut- 
sky Riippumattoman Puolueen johtava jäsen ja 
teörtetikkö. - (Vastalauseita: E i ole totta!) On jä
sen ainakin. 'T än ään te1 vielä huudatte: ei Ole tot- 

' ta, m utta toverit, huomenna täytyy teidän vetää



johtopäätökset, ja  silloin ört koko m aailm a näkevä: 
Riippumattoman Puolueen oikeiston henkinen joh

t a ja  on Kautsky, ja  pysyy sinä. Minä sanoxi, ettIL 
tässäkin. asiassa on /teidän tunnustettava väriä ja  
sanottava se selvästi työväenluokalle. (Sitähän me 
teemmekin.) Tehän tässä juuri sanoitte, että Kaut- 
skyh vaikutus, om nolla. (Kuulumatonta!)» Juuri 
ratkaisevat kysymyksethän meidät erottavat: Sitten 
haluaisin puhua vähän, t

Proletariaatin diktatuurista.

K yllä me usein kuulemme proletariaatin diktatuu
ria  suulla tunnustettavan. Mutta eikö juuri Crispi- 
en Moskovassa Leninille vastatessaan selittänyt: " 
caikö sitten proletariaatin diktatuuri mitään uutta? 
Johan se on sanottu Erfurtin ohjelmassa. Toverit^ 
m illaisen mielenlaadun paljasti Crispien tällä lau
seella? E i Erfurtin ohjelmassa puhuta proletariaa
tin diktatuurista nykyisessä-mielessä. E ikö Schei* 
demaiin-puolue ole Erfurtin ohjelman puolesta? 
Sellaisen diktatuurin puolelle ovat kaikki menshe- 
vik it saatavissa. Mutta nyt on kysym ys proletari
aatin .diktatuurista elämässä, siitä muodosta, jota 
me emme ole teennäisesti keksineet, vaan jonka 
kansainvälinen työväenluokka On luonut, on kysy
mys neuvostoista. Jos Saksan työväenluokka kek
sisi sille toisen muodon, niin tervehtisimme sitä. 
ilolla, silla, aina olemme sanoneet, ettei kaiken tar
vitse niin ol}a kuin On Venäjältä,: ja. muiden maiden 
työväenluokat tulevat ehkä tekelhään sen parein-' 
min- kuitp näe.  ̂Mutta" toistaiseksi1 on neuvostohalli
tus' historiallisesti syntynyt proletariaatin dikta*
. tuurin «tuotot?Neuvosto, ■ 'Söyjettiil 0 »tf äana* 'jokpop , 
kokö maailman työväenluokan huulilla, joka ött ’ 
kirjoitettu työväen sydämiin. Ei» nyttolp- kysymyplä
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öhjelEhassaj ku
ten sö^^^ttär^tfeidäiv: on meille sa
nottava, oletteko saatavissa proletaarisen diktatuu
rin puolelle siinä mielessä kuin sitä ajattelu Saksan 

' työväenluokka jo tammikuun päivinä (1919), ja  jol- 
■ laisena se johti Unkarin työväenluokkaa.

Minun saamani vaikutus, smnoin niiden, puoluei
den edustajain, jotka jp -ovatliittyneet IH Internätio- 
naleen, meidän saamamme vaikutus on se, että 
m eillä on teidän kanssanne eri m ielipiteet eroavaiT 
suus näistä kolmesta lis ä y k s e s tä , varsinkin siitä

maailmanvallankumous va i eikö?

ja  siitä onko koko taktiikkamme suuniteltavä sen 
mukaan, sekä kuinka suhtaudumme demokratiaan

• ja  proletariaatin diktatuuriin. Näistä kysym yksis
tä me täppelemme, jos saa sanoa, verissä päin.

- Täällä on sanöttUj että Moskovassa oltiin ensin hy-
• vin Pakastettavia, - mutta sitten tultiih ankariksi ja  
. kiristettiin ehtoja. Ja  nyt koetetaan selittää tämän
• tapahtuneen pikkumaisista vaikuttimista. Tämän
• luulotellun arvoituksen ratkaisu op hyvin yksinker
tainen. Meilläkin oli tarkotuksenä perehtyä asioi
hin. Siksi' keskusteltiin perinpohjin.. Mutta mitä 
enemmän keskulteltiin, sitä selvemmäksi kävi saa-

- mamme vaikutus: näissä proletaarisen vallankumo
uksen köhtälonkysysymyksissä ei ole meidän ja oi- 
keistoriippumattornain kesken yksim ieliysyttä. Ss  Oli 
ainoa perusta eikä siinä mitään persoonallista ollut.

; liitä  yoisi miellä olla pittm anhin ja  Crisjrienin 
;persoonia: vastaan, ja  mitä heillä meitä vastaan?
• Enunehäth olleet h eitä, tähän asti tunteneetkaan; Ei, 
kysym ys on puhtaasti periaattellisista kysymyksistä, 
ja  me olemme toisemme punnineet ja  köykäisiksi 
‘havainneet. Näyttää näet siltä kuin olisi samaan
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aikaan tapahtunut toinenkin kehitysprosessi: C . j a  
D. ovat tulleet siihen käsitykseen, että. me olemme 
kumous-romantiikkoja, ja  niin he puolestaan ovat 
havainneet meidät köykäisiksi. Tulkoon siitä, mi
tä tulleekin, mutta sanottakoon, heti, että kysymys 
on juuri näistä kolmesta pääkohdasta eikä mistään 
persoonallisesta. Siksi, toverit, niin kauan kuin emme 
ole saaneet selvyyttä näistä kysym yksistä, emme 
ymmärrä toisiamme. Siksi ovat Venäjällä kaikki 
Toimeenpanevan Komitean jäsenet kovin valitta
neet sitä, että keskustelu on täällä joutunut niin al
haiselle tasolle. (Huutoja oikealta.) En välitä nyt tut-: 
kia, kenessä op syy siihön." Mutta tämä, puolueko
kous on saattanut asiat taas tölalleeri. E ikä meillä 
ole syytä valittaa, että keskustelu on paisunut näin 
suureksi ja  laa jak si.; Siitä on oleva suuri hyöty 
Saksan ja  koko maailman työväenluokalle. - 

Tähän asti on teillä keskustelu koskenut vain 
ehtojen organisatoorisia kysym yksiä. Se on hyvin 
tärkeätä ja  siitä me vielä tulemme puhumaan. Mutta 
paljon tärkeämmät ovat teesit; peruskysymykset. 
E i meistä eroa tule siksi että te ette hyväksy 21, Vaan 
18 ehtoa, v ian  siksi että te ette hyväksy kantaam
me 'maailmanvallankumouksen, demokratian ja pro
letaarisen diktatuurin kysymyksissä. Se on sanot
tava. ; Vain siltä  kannalta ön yiiimärrettävä kaikki 
m itä täällä Ori puhuttu ja  puhutaan, Ctispiep säpöi 
eileri Moskovassa selittäneensä, että ehdoista kyllä 
sovitaan ja  että he täällä propageeraavat meidän 
aatteitamme. Ja  täällä sanoo hän. samassa hengen-;, 
vedossa;' että on taisteltava bolshevismia vastaan 
periaatteessa ja  että me olemme kumous-romantik
koja. Ja  lisää vielä, että jos olisi vain 18 eikä 21 
ehtoa, niin kyllä sovittaisiin! ■

Sam aa on sanottava Dittmannille, kun hän maa- 
laa  kaikkea m ustaksi Jos meillä tapahtuu joka,



päivä niin paljon rikoksia, jos me joka päivä am- 
Puimme 500 vanhusta ja  500 naista, niin,: jos me o- 
|emme tuollaisia rikoksellisia, niin sittenhän pitäisi 
yksinkertaisesti selittää: sellaisten ihmisten kanssa, 
ei p e r  i  a a  t t e e n puolesta voi olla samassa 
järjestössä. (Suosiota.) E ikä meitä, toverit, silloin 
tarvitse tervehtiä niinkuin täällä tehdään. Mitä var
ten rikollisia tervehdittäisiin! (Aivan oikein!) To
verit, me olemme niin sanoneet menshevikeillemme, 
joiden kanssa nyt puhumme toisin kuin ennen, kyl- 
mäkiskoisemmin, koska ero on jo‘ tehty. He kirjoit- 

. ijelevat kokonaisia kirjasia siitä että se ja  se on mu
ka rikoUSneni,'että se ja  se tahtoo diktatuuria työvä- 
en yli, ja  lopuksi sanovat mensheyikit aina: siksi 
tahdomme yhteyttä kanssanne. (Naurua.) Ja  me sa
nomme heille: jos me . olemme sellaisia rikollisia, 
jos olemme ottaneet sen kassan, niin silloinhan tei
dän ei pitäisi pyrkiä yhteyteen kanssamme, vaan 
tapella veitsenterään asti meitä Vastaian. Ja  sama
han, toverit, on laita kansainvälisestikin. Me sa
nomme: joko ---tahi. Sos. Deih. lehdissä Olemme lu
keneet, että Buchärin ja  minä, Venäjän työväenluo
kan sortajat, tulemme Saksaan; että me olemme des
pootteja j. m e, Minä sanon: jos te olette sitä miel
tä, että me todellakin käytämmh diktatuuria työvä- 
esnhiökän y li ja  olemme despootteja, niin silloin, to
verit, ette te voi omienttmtojenne 'edessä itseänne 
puolustaa, että olette kutsuneet meidät, että pyritte, 
yhteen meidän kanssamme, yhdellä tai kahdella tai 
puolella ehdolla, yhdentekevää. - Mistä tulee tämä 
sekava asema? Siitä että te ette1 vielä '.ole ihan sel
v illä  iästä ratkaisevasta periaateasiaSta. Teidän 
johtavien henkilöittenne keskuudessa on koko jouk
ko käsitysten vivahduksia. Eräät ovat reform isteja 

' ja  eivätkä usko proletaariseen vallankumoukseen. 
(AiVan o i k e i n J J J ä n e Ö v ä t n ä i ^
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sevas^a kysymyksessä meitä vastaan. ; (Alvän oi
kein! Vastalauseita.) Siksi sanomme teille puolueko
kouksen . edessä, koko maaiima»';-rtyovä6inluokan-:- e-' 
dessa: E i pistä päahämme, tulla teille mitään sanele
maan, dikteeraamaan. E i pistä: pälliämme, niin 
kilin te meistä väitätte, että me muka aiomme Mos
kovassa painaa nappia, ja  että sitten työläiset tans
sisivat meidän pillimme mukaan — niin ei ole laita, 
koska emme ole pölkkypäitä, Me ymmärrämme var
sin hyvin, että nappia voi kyllä painaa tuhatkin 
kertaa, mutta jos työväenluokka ei tahdo vallanku
mousta, piin se ei yksinkertaisesti-, lähde liikeelle. 
(Liikettä.) Onhan toki selvä; III Internationäleen 
yhtyminen on teidän puoluekokouksenne asia*, sitä 
kysym ystä ei ratkaista Moskovassa, vään sen rat
kaisevat Haliessa Saksan työväenluokan parhaan 
psan edustajat. (Suurta suosioita.) Ja  te ölette vielä 
näin kirjava, joukjko siksi;ettei ole-riittävää selvyyt
tä demokratian, diktatuurin Ja  m aailmanvallanku
mouksen kysymysten kaikista puolista. Minä en ole 
mieskohtaisesti tuntenut tuskin ketään täällä ol_e 
vista; yhden ja  toisen lienen kerran tavannut. Mut
ta nim on käyvä kuin olen sanonut, sillä se on ke
hityksen laki. On käyvä niin että osa työläisistä, 
jotka- nyt istuvat teidän puolellanne, (kuitenkin oh 
tuleva Intemationaleen, aivan niin kuin on käynyt 
meidän menshevikkien. Todistukseksi mainitsen että 
menshevikkien parhaat ainekset kuten Tshirkin,Bul
lan  y . m. menshevististen työläisten johtajat ovat 
nyt meidän puolueemme jäseniä. A ivan rauhallises
ti sanoimmekin me kaksi vuotta sitten menshevi- 
keillemme; te olette* allekirjoittaneet• päätöslausel
mia meitä vastaahl ja  me sanomme teillekin; To
verit, työläiset, me taistelemme täällä kiivaasti kes
kenämme, mutta olettehan te työläisiä; nyt olette 
kyllä reformisteja, ai ole a s ^ a  vielä selvä, mutta



ann&ppa kulua puolen vuotta, vuosi, ja  te tulette 
kommunismiin. Niin on käynyt meillä, n iin  käy 
teilläkin. Siksi otamme vastuumme koko maailman 
työväenluokan edessä? me panemme vaakalaudalle 
myös painomme, III Internationalen painon ja  se 
Selittää: tässä seison, en voi muuta — kysym yksis
sä mäailmanvallanktimouksesta ja  proletariaatin 
diktatuurista. Ja  minä arvelen, että koko maail
man työriyäenlubkka on jo kantansa määrännyt ky
symyksessä, demokratiako vaiko proletariaatin dik- 
tatuuuri. E ikä sitä voi mikään pidättää, vaan rat
kaisu on tu leva ,
\ Toverit, sallitte k&i minun - käritellä mräitä peri- 
aattellisiä kysym yksiä, joita tov. Crispien kosket- 
teli, en voi niitä sivuuttaa Alustuksessaan ei hän 
puhunut vain organisatorisista kysym yksistä, pu
huipa hän imuistakin. Kolmea periaatteellista 
kysym ystä hän käsitteli, vaikka ei tärkeimpiä. En
sinnä maatälouskysymys, sitten kansallisuuskysy
mys ja  kolmanneksi kysym ys terrorista. (Crispien: 
neuvostojärjestejknä.) ??iin, '-ja neuvostojärjestelmä. 
Nämä ovat periaatteellisia kysym yksiä ja  on Siis 
selvitettävä, kuka on oikeassa

Maatalouskysym ys. ri. '

Ensinnä tov. 'Crispien on selittänyt, "että l i i  In- 
temationalen Moskovassa hyväksym ä maatalous
ohjelma on Saksassa omiaan vain vahvistamaan, 

-vastakumoustä, eikä proletaarista vällankumousta 
edistämään. Ensikin on muistettavä, että se maa- 
talousohjelma on tarkotettu koko Intemationalea 
varten eikä ykrin SakSäa silm ällä pitäen. Se on tär
keä seikka. Toiseksi pn meidän, kun ollaan saksa
laisessa kokouksessa, koetettava tutkia, onko laita



niin kuin tov. Crispien väittää. Minä eri, tunne Sak
san'oloja niin'hyvin Kuiri tov. C. ja  muut saksalai
set toverit, jotka ovat vuosikymmeniä olleet liik 
keessä mukana. Riutta' minä sanon: Toverit,; otta
kaamme ensin, esimerkiksi muita maita, esim. Un
kari, joka on meille tärkeä joka suhteessa.: kuten 
erilaisten ainesten yhtymisessä yhteen, puolueeseen.. 
Unkariri kommunistit yrittivät ratkaisevana hetkö
nä yhtyä keskusta-ainesten kanssa. Meilläkin on 
siinä syytä. Emme sitä vastustaneet; ajattelimme, 
että kenties se niin käy paremmin ja  helpommin, 
•kuin meillä, Ilman suuria taisteluita. Mutta Unka
rin juttu osotti, ettei se ole totta; se ylitcensullomi- 
rien tuotti työväenluokalle niin paljon vahinkoa,. 
Se yhtyminen saatiin m aksaa kalliisti. Mutta siir
rynpä maatälouskysymykseen. Unkarin toverit 
menettelivät niin kaavaoppisesti kuin monet teistä 
Saksan tovereista ehdottavat. He eivät tahtoneet 
myöntään mitään koskitalonpojille, haluten säilyt
tää suurtilat ja  sosialisoida ne suurviljelystä vartem 
Mutta, toverit, se oli erehdys, jpnka tov. Beiä.Kun 
nyt, on julkisesti tunnustanut, samoin Varga ja 
kaikki Unkarin Kommunistipuolueen Joh tajat. Ja  
m iksi pH. se virhe? Asettakaa kysymys aivan kon
kreettisesti niinkuin se oli. Unkarissa on työväen
luokka vain ohut kertasi ratkaiseva on talonpoi- 
kaisto. (Aivan oikein!) TuH vallankumous, kului 
viikko viikolta, kuukausiälrini, eikä U nkarin talon- 
poifeaisto huomannut mitään muutosta. M aalla py
syi kaikki,vanhoillaan. Johdossa on Bela.Kun, on 
proletaarinen hallitus. Mutta talonpoika ei ole 
saanut mitään; ei ole huomannut, , että ylhäällä mi
tään on muuttunut. Toverit, se oli kohtalokas virhe, 
ja  juuri siksi Jä i  talonpoikain keskivarakas ryhmä 
välinpittämättöiriäksi ja  kuuroksi proletaariseen val
lankumoukseen nähden.
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Ja  otetaanpa toinen m aa Tov. Crispien mainit
si Italian, laotta kyllä, tov . Serräti pidättyi äänes
tämästä, hänestä ei päätös tuntunut ihan oikealta. 
Mutta, toverit, kenen osottavat tosiasiat olleen oi
keassa? K on^unistisen Inteitiatioaäten vaiko to1. 
Serratin, L u u le m p a e t tä  tov. S. on jo  itsekin" 
myöntänyt. Te näette, mitä Italiassa nyt tapah
tuu: keski- ja  pikku-talonpojat ovat alkaneet pak- 

. koluövuttaa itselleen maata, Eivätkö ole? (Onko 
se sosialistista?) Toverit, onko se vastakumousta? 
E i; toverit, se on vallankumouksen sivuilmiö. 
(Aivan oikein!) Ja , toverit, Saksassakin on 
niin käyvä, • m utatis mutandSs (olojen aiheut
tamin muutoksin). - Minä kysyp , toveri Cris- 
pieniltä: Kuinka voi vallankumous Saksassa
voittaa ilm an talonpoikain neuvostoja? Me 
tulemme vielä siihen, että perustetaan, ei vain työ
väen jä  sotilaitteffi neuvostoja, vaan talonpoikain- 
kin. -Eikö niin, tovi Crispien? (C.: Ei.) Näihin asri 
olemme olleet si^ä mieltä, että ei Saksassakaan.sel
vitä ilm an talonpoikain neuvostoja (Ihan oikein)) 
Tietenkin on meidän ensi kädessä ajateltava maa
työläisiä ja  Säätävä niiden keskuudessa, vankka Ja 
lansija* Mutta meidän on myös koettava saada -tun
kea talonpojilta, vaikka luonnollisesti kaupungin 
proletariaatti on ratkaiseva, ja  jos niin on laita sel
laisessa nuoressa nraassä kuin Venäjällä, niin sitä 
enemmän Saksassa. Jokatapauksessa on hiin, dttei‘ 

v riman jonkinlaista pientalonpoikain' järjestämistä; 
• voi proletaarinen vallankumous ajan oloon menes

tyä. Te, toverit, teette kohtalokkaan erehdyksen, 
jos ette aio vetää mukaan talonpoikia; minun täy
tyy sanoa, että siten valm istatte tänne vastakumö- 
u sta (Aivan oikein! M elua) Siten annatte vasta- 
kunmuksellei Sitä .perustaa^ joitä se hakee armeijoi
taan työväenluokkaa vastaan. (Totta!) Toverit,
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Sallikaa minun muistuttaa teille, taistelustanne 
menshevikkien kanssa. Se koski tätä sam aa kysy
mystä. Me sanoimme alkuvuodesta 1905: koko suun
tanne on niin asetettava, ; että työväenluokan ohella 
johdamme talonpoikain vallankumouksellisen osan 
porvaristoa, vastaan. Mutta,menshevikit selittävät, 
-että se on „epäm arxiläista“. He eivät tahtoneet, 
liittoa talonpoikain kahssa , porvaristoa Vastaan. 
Enemmin tahtoivat he luoda »yleisen kansallisen 
oppositionin“ yhdessä liperaalisen porvariston kans
sa..Toisissaoloissa tapaamme nyt Riippumattomain 
oikeisto^., keskuudessa saman ajatusjuoksun, saman 
poliitisen suunnan. Meidän täytyy nyt tunkeutua 
läpi laajan maaseudun ja  sanoa pientalonpojille: 
Kim proletaarinen vallankumous tuleen niin et sinä 
■ mitään menetä* vaan Voitat, me pyhimme pois vel
kasi ja  ehdotanune, että sinäkin valitsisit talonpoi- 
Itaisneuvostoja. Jo s vallankumous huomenna voit
t a  niin,'sanovat vihollisem m ekaikissa kokouksis- 
sa  talonpoikain johtajille: M iksi on teillä työväen 
neuvostoja? . —
nin erehdys? Junri siitä, ettei häh ota pro
letaarista. maailmanvallankumousta todesta. Siksi 
sanoo hän: E ivät talonpojat kuulu meille, sillä ne 
•eivät ale sosialisteja.. Toverit, .m eillä tulee ole
m aan talonpoikain kanssa vielä paljon yäliensplvl- 
tystä. On ollut meillä Venäjällä ja  muissa m aissa. 
Mutta päävihollinen e i. ole talonpoika, vaan porva
risto. N yt on kysym ys siitä  m^tä tapahtumat ovat 
meille, opettaneet. Kun kumous tulee, niin on mei
dän koetettava saada pien- ja keskitalonpojat pysy
mään puolueettomina tai tulemaan puolellemme. 
T otta kyllä, toverit, ei ole hyvä se että talonpojat 
ryöstävät m aatiloja; ei .sitä pitäisi-suvaita. ''M utta 
jos sitäkin tulee, niin pienempi paha’ se on; se on 
parempi kuin että vastakumöus niistä saa 'rekryyt-
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tejään työväenluokkaa vastaan; (Aivan oikein!) Sillä 
muutoin emme me voita, ei voita mikään proletaa
rinen vallankumous.

Maatalouskysymystä koskevissa teeseissämme 
olimme kylläkin varovaisia, ei pikkumaisesta dip
lom atiasta — kuten on yritetty selittää — vaan sik
si, että valiokunnassa kuulimme tovereitten selityk
siä ja  tahdoimme ottaa huomioon muittenkin mait
ten, teidänkin maanne, yhteiskunnallisen rakenteen 
moninaisuudet. Ja  me sanoimme: Voi tulla tilan
neita, jolloin voidaan jakaa osa latifundioista. ja  
suurtiloista pikkutalonpoikieri kesken. Siinä mie
lessä oli se aivan oikein ja  m ahdollista., (Crispienr 
Se on taka-askel tuotannossa, keskiaikaan päin.)

Tullaan sitten toimeen kysymykseen. (Crispien: 
Se on taka-askel keskiaikaan päin.) N iin te sanot
te. Jos kuluu 5—10 vuoden aika, jolloin emme voi 
miaalla kokonaan toteuttaa sosialismia, niin voim
me sen kestää, mutta jos luistamme takaisin porva
ristoon, . niin on se taka-askel keskiaikaan. (L ii
kettä. ■ Levottomuutta.) N iin kyllä, täyteen kom
munismiin kuluu vielä ajänjakso, ennenkuin se oh 
toteutettu, mutta nyt on tärkein kysym ys kaikille 
maille Venäjän ' Ulkopucdella: •' $&i' tukea. poryaristoaj 
sillä  se on vihollinen, ja  sijhen tarvitaanemukaan 
pikkutalönpojat. Siksi Sahöns N ^ sä- vastaväitteis
sä näin yhdentodistukseiflisää, ettei Vielä kollin 
vakavasti ajatella maailmanvallankumousta, että 
palataan takaisin vanhan Erfurtin juttuun ja sano
taan: Talonpojan kallo ei ole sosialistinen, hän ei 
kutflu meihin, hänen paikkansa on toisella puolella, 
hän ,on . vihollisemme. Toverit, te tulette tämän 
asian vielä toisin kokem aäiv niin kuin me olemitta 
ihexMhe^keistämme nähneet. Ennen vallankumous-’' 
ta he sanoivat meille samaa. Esiintyivät puhtaasti 
hfoletäarisena puolueena, edustivat^ muka vain  pror
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letapaatin • etua jh eivätkä tahtoneet, että talonpo
jille  tehtäisiin ; mitääm m yönnytyksiä. Mettä; nyt oh 
toinen, ääni kellossa, ,kim:
tasainen diktatuuri ja  inevoim m e ja  meidän täytyy 
pakottaa rikkaita talonpoikia antamaan työväen
luokalle leipää. N yt sanotaan m eille: te sorratte 
talonpoikia! S iis toverit, ensin näin, sitten hoin, 
ja  niin tulee teilläkin käymään. N yt esiinnytään, 
muka puhtaasti ; proletaarisena puolueena, jotta si
ten saataisiin siirretyksi proletaarisen vallanku
mouksen tilaisuus. Ja  sitten tulee toinen aika, jol
loin teille sanotaan: J  Miksi te tuolla tavoin menet-, 
telette talonpoikia vastaan? Mutta me tulemme 
aina sanomaan: kaupungin ja  maaseudun työväki 
on proletaarisen maailmanvallankumouksen kanta
ja. Mutta mitä on mahdollisuus saada vallanku
mouksen ensimäiSellä asteella, - sa on ötettaya,; ja  
meidän on- tehtävä
jista osöttaittalla niille: TeiHte on hOu^östötasa- 
valta  öleya pat^mpi. (Oikein!) 1

Sittenj känsallisuuskysyiEys.^^ Ensin pieni" sivu- 
juttu: m inä sanon teille, että siinä Enyer-Pashan 
asiassa-oirvtöv. Thdspieniskenyt kantoöii hiin kuin 
kukäan vain voi. Minä selitän sen. ' T ällä1 kansal
lisuus kysym yksellä pelataan sellaista peliä; ei vain 
Saksassa näytellä tätä Env^-kum hiitetä, V Vaan 
Sveitsissäkin. Sain -juuri kirjeen Sveitsistä tov. 
Biddhilta, joka myös kysyy: onko, ke "käuheärEnver- 
Pasha teidän li$tolaisenne? Ja  Ranskasta olen saa
nut lentolehtisen, jonka: ovat allekirjöittäiiept . Giil- 
ter ja  Kohl ja  johon on p U rm t^ V -^ ejd n en '^ ^ ^ !!- 
ver Pasha on todella III Internationalen jäsen, 
mutta rohkeaa taistelijaa Ledebouria ei oteta vas
taan. --- Minä kerron miten asia todella ön. (Huu
toja- Levottomuutta.) Enver Pasha oli Bakun kon
gressissa läsnä, mutta ei edustajana. Hän pyysi ptt-
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heenvuoroa antaakseen erään selityksen. Me emme 
myöntäneet. (Kuulkaa!) Sitten p yysih än  meitä 
ottamaan vastaan? kirjallisen Selityksen minulla 
^  pöytäkirja mukanani ja  se ilm estyy pian päi- 
Jl^*Sta Saksassa. Saatte lukea*. Siis hänefie ei an
nettu puheenvuoroa, ja  juuri nänun toimestämi^1 ko
kouksen puheenjohtajana Sitten pyysi hän meitä 
edes^lukemaan selityksen. Siihen suostuimme. Mi
nulla on se selitys mukanani, neljä sivua pitkä; jo- 
Jru kohta siitä kai riittää.
. s,Idinä vakuutan teille' '(ko i^rr^p^),,;e 1̂ ;'-ii3i'.s9 ‘ '
loin oksi ollut nykyinen Venäjä, s . ; o. sodan alussa, 
ja  se olisi ryhtynyt sotaan nykyisten tarkotustensa' 
puolesta, niin olisimme niin tarm okkaasti kuin 
nyt teemme, asettuneet sen puolelle. Todistaakseni 
.ajamkmni i fotuuden,-: ilmoitan minä, että. me nyt 
olemme päättäneet taistella yhdessä, Neuvosto-Ve
näjän kanssa. :Minä pKsih aikäisenmun^mlhiMutikr 
senne. jolleivat minna olisi useat yastahakoiseteei- 
kat estäneet Minä olisin jo  yeriäjän vaikeimpaha 
aikana tullut luoksenne eikä minun olisi tarvinnut 
näitä tarpeettomia asioi takertoa." (Huutoja: Niin pu
huu kenraali Hoffmannkin työväen kokouksissa.)

’ Sellainen e>U T äp er^ P t^ an  selitys. '  (Huutoja!) 
Mitäkö hänelle vastasimme? Otimmeko k&fet.ajb- 
kä avoimin sylin vastaan sanoen: sinä olet syntinen, 
joka katuvana palaat! Eipä;suinkaan. Me laaditti- 
me erikoisen1 päätöslauselman Bnver Pashaa vas
taan. (Crispien: Hallitusko myös vaiko vain puo
lue?) Päätöslauselman esitimme toy; Bela K iin .ja

,kä yksim ielisesti. Se kuuidu; Kuultuaän; Eriyer 
.Pashan selityksenT urkinkai^sallisliikkeestälau- 
>suu kokous turkkilaisille .taiÄtehjoille , ;sypapätiansa 
dieiöän taistelussaan maailmana impuH^ismiä vas
taan, joka sortaa ja riistää Idankänsoja ja  pitää ko-



ko maailman työväkeä orjuudessa. Erityisesti täh
täämme Ranskan ja  Englannin imperialismia ja  m- 
Btämme, III Internationalin toisen kongressin mukäi- 
sesti, että Idän kansat tukevat yleistä vallankumous- 
liikettä Idän vapauttamiseksi vieraan imperialismin 
ikeestä. Kpkous pyytää Turkin kansaa, ettei se il
man muuta antaisi luottamustaan niille, jotka ovat 
sotaan syylliset Kokous lausuu juhlallisesti, että1 
yleineri kansallineh: liike kohdistuu vain vierasmaa
laisia sortajia vastaani jä  että sen menestys ei vietä 
merkitse ttirkidläisten .talonpoikain ja  työläisten r 
vapauttam ista kaikesta sorrosta ja  riistosta. Ko
kous kehottaa niitä johtajia teossa osottamaan, että 
ovat valm iit , palvelemaan työtä tekevää kansaan 
(Huuto: nhaa!)' ja  crttätoansä väärät askeleet söyittä-1 
maan. (Oikealta: sovittam aan.) Kokous neuvoa 
Turkin työtä tekeviä joukkoja avustamaan yleistä ‘ 
kansallista kumousliikettä, mutta se kutsuu saiktäl- 
Ia Turkin talonpoikia ja  työläisiä yhtymään järjes
töihin vapautumistaan varten eikä:saHimaan, että 
ulkolaiset im perialistit it ä v ä t  tätä vapaustaistelua 
ja  käyttävät hyväkseen suhteitaan ja  vaikutustaan 
kotimaisiin rikkaisiin suurtalonpoikiin, virkaval
taan ja  kenraaleihin. Vain tällä tavoin v o i *£ar&n 
työtä tekevä kansa saavutta vapäutuksensasorta- 
jista ja  riistäjistä. V (Levottöm ut^ ja  huntua: :a^ 
meenialaiset kenraalit.)4 : ‘

Sellainen oli se Enver Pafehan juttu. (Levotto
m uutta.) Edustajana hän esi ollut ja  häntä vastaan 
hyväksyttiin . päätöslauselmakin. Totta se oh, että 
Enver Pasha oli Armenian teurastusten jöhtajä ja  
me^anoimme senhänelle päin silmiä. Mutta minä 
pyydän teitä muistamaan, että Armeniah porVaris- 
to oli myös panooni W rängelin liittolainen. Pyy
dän teitä äjattelemaan, että Armenian n. s . demo
kraatit joka hetki voivat hyökätä kimppuumme, ja



että n. k . itsenäinen Armenia on Englannin kapi
talismin vasalli, ineita vastaan. Ja  että myös Geor
gia, jossa niin , monta. Riippumattoman Puolueen 

; jäseniä nyt on — toivon että Kautskykin menisi 
sinne — sanon, että .Georgian juttu on sama, ja  että 
sekin ori Venäjän ^pväfeea y ^ täau  liittoutuneitten 

’ joukossa. , (Huutoja: niin on asia.) ; Georgian kaut
ta kuljetaan ampumavaroja' W rangelille. Älkää 
siis' tuoko juttuja siitä Armenian demokratiasta, jo
ka myös ön Ententenkätyri Venäjän proletaarista 
vallankumousta Vastaan. Ja  jos te arvelette, ettei 
Venäjän vallankumous tämän «yhteyden” jälkeen 
Enver Paskan kanssa ole minkään arvoinen, niin 
sanon minä: Tällä mörköjutulla voitte kenties 
aäikytellä • piema lapsia, jrnuttajqs luulette ikä-ihr 
ikisiä pelottavanne, niin erehdytte. —- Ja  tämä joh
tuu teille siitä, että katselette kansainvälisiä 
kysym yksiäkin reforjnistisesti. Sen todistan teille 
p i a n . _ . V ; ' ; ■ ^

T o v .. Hilfeirding o n . Riippumattoman Puolueen 
neuvottelukokouksessa . sanonut halveksuen:. «Ne 
Khivan mUllah’it, ne ovat kommunisteja. ” Tarko- 
tus oli tehdä pilkkaa. Eiväthän Khivan m ullahit 
ple kommunisteja. Mutta HI Internatiönalessa ön 

; Ä i ^  \‘puhuttava koko määilnian; työväelle, eikä 
' Vain5 äuroppalaisten näkökannalta. ÄJeiään pii Valis

tettava myös «Khivan m ullaheja” , tavalla joka, vas
taa heidän maansa oloja. Me ohjaamma heitä, me kut- 
suinme heitä taistelemaan sortajiaan v a sta a n .E ik ä  
se . käy muulla tavoin kuin niin kuin me.olemme 
tehneet j Tämä ön Kommunistisen Interftationalcn 
kanta. . H Internationale oli rajotettu valkoihoisiin: 
f l j  Interriätionale ei erittele ihmisiä heidän' ihonvä
rin säp em steellä . Jos tahdotte mäailmänvallan- 
kumousta; jos tahdotte vapauttaa proletaarit kapita
lismin kahleista, silloin ei teidän pidä ajatella vaiti



n

Europaa, vaan on kiinnitettävä katseenne myös 
Aasiaan. Hilferding tulee halveksivasti sanomaan; 
Nämä aasialaiset, tatarit, kalmukit ja  kiinalaiset 
j .  n . e. Toverit, minä sanon teille: Maailmanval
lankumous on mahdoton, jollemme me nostata 
Aasiaakin jaloilleen; siellä asuu neljä kertaa min 
paljon ihmisiä kuin Europassa, ja  niitä kapitalism i 
sortaa, riistää ja  raiskaa niinkuin meitäkin. Onko 
niitä saaatettava sosialismia lähemmäksi, vai eikö 
saisi sitä tehdä?! (Myrsk. suos.) jos jo 
Marx sanoi, että Europan vallankumous il
man Englantia,, on vain myrsky vesilasissa, 
niin sattömme me teille, Saksan toverit, että prole
taarinen vallankumous ilman Aasiaa ei ole mikään 
maailmanvallankumous. Ja  tämä on hyvin tärke
ätä teille. Onhan minullakin kunnia olla europa- 
lainen, kuten me kaikki olemme. Mutta Europa on 
pieni osa maailmasta. Moskovan kongressissa tun
simme, mitä tähän aisti öri puuttunut työväenliik
keeltämme. Siellä käsitimme mitä on tarpeen, jos mie
li mailmanvallankumouksen tulla. On tarpeen Aa
sian sorrettujen kansanjoukkojen herääminen. Ditt- 
mann on kai valm is nauramaan. Mutta minä tun
nustan, että kun Bakussa näin satojen persialaisten 
ja  turkkilaisten yhtyvän kanssamme »Intemationä- 
Ieen” , niin nousivatpa kyyneleet silm iini. Silloin 
tunsin m ä ä  i 1 m a nvallankutnouksen. Alleviivaan: 
ei vain Europan, vaan m a a i l m a n .  Se on koko 
maapallon sorrettujen kansojen- liike ententeä, fca-̂  
pitalism ia vastaan. Crispien oli aivan väärässä sa
noessaan:,.-^.N^;;dvut<. nuoria kapitalistisia ' valtioita, 
jotka nousevat vanhoja kapitalistisia V altio ita'ya£ 
taan.; <Crispien< huutä: Osaksi!) E i/ ei ,$e ole oikeinu 
Nämä ovat kysym yksiä, joista' Le^ebotir kerran 
riiitom aap^tiikaJeta ‘̂ iihi#esaaft’' lasiShi, että 
rap on lyövä hetki, jolloin meidän ajatuksemme pä-



nevat liikkeelle.koko maailman; Ja  nyt on meidän 
u n ettava  teon seurata ja  johdettava kaikkien kan
sojen sonetut kapitalism ia, koko maailman porva
ristoa vastaan. Olkoon, että tämä; ei vielä, ole pro
letaarista joukkoliikettä. Mutia se vitiä, jotika päi»; 
^tätnm e kapitalism ia vastaan, se on sitä suiiiretnpi 
ja  on oleva niin valtava,, että se lopulta, koko maa
ilman vapauttaa. Minä sanon jteillä toverit keitän 
vielä: ilman tätä apua emme; voi tehdä maailman
vallankumousta. Töv. Eenin sanoi Pietarissa ava
tessaan kongressin: Mikä on kapitalistisen sodan 
tulos? Se että neljärinesmiljardi europalaisia sortaa 
puoltatoista ' m iljardia muiden maiden asukkaita. 
En sano, että me kaikki tässä ' olisimme . sortajia, 
mutta näiden Europatt. maiden porvaristo on se sor
taja. ja  on nostettava proletäärit;
liittäm ällä ne tähän liikkeeseen, porvaristoa vasr. 

'taan . Täällä sanotaan pilkaten minun Bakussa ju- 
fistaneen Pyhän Sodan. Minä sanöin: Idän kansat, 
teille on paljon puhuttu ■' Pyhästä Sodasta. Työläi
sille sanottiin myös igiä. että se kapitalistinen sota 
an mukä Pyhä Sota. Idän känsät,, se oli kirottu 
sota,; mutta nyt kehotamme teitä yhtymään todella 
pyhään sotaan porvaristoa, koko ihmiskunnan sör- 
tajia  Vastaan.(M yrskyisiä, kestäviä sUQsionösöituk- 
$ia). :  Toverit! Onko <tä$sä; m itään, uskonnollista» 
mitään demagoogista? Kemin,, teille vielä pari koh
taa Bakussa pitämästäni puheesta. Sanoin:- jokai
nen englantilainen kapitalisti ei vain, pakota saitaa 
tuhatta . englantilaista tyolmstä räa.tämaan hyväk
i n ,  vaan myös riipuväin maitten miljoonia sorreta

maailmassa yp j .teitä, pakottaa täätäm aah E.ngian-; 

, ^iijes^neet ^työläifelKitahtovät veljellisesti auttaa
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Idän takapajulla olevia raatäjajoiikkoja. He eivät 
tahdo ylemmyydessään asettaa teidän tuomareik
senne, vaan he koettavat auttaa asioita paremmalle 
tolalle omissa maissaan ja  teidän maissanne. Se lii
ke, jonka johdossa Kemal on, tahdo vapauttaa pyhän 
kalifin  Vihollisen käsistä. Se ei ole kommunistinen 
liike. Meidän täytyy viedä liike pitemmälle. Euröpan 
työväenluokka, joka on yhtynyt m  Intemationa- 
leksi, ojentaa teille veljellisesti kätensä! mutta tei
dän on myös tuettava / maailman työväenluokkaa, 
sitehvvapäutatte te itsenne ja  meidät kaikki. Ja  he 
ovat siihen yhtyneet, toverit, ja siitä on tuleva tosi. 
Minä sanoin n iille:: Marx ja  Engels ovat saamaneet: 
Kaikkien maiden proletaarit liittykää yhteen! Me 
Marxin ja  Engelsin oppilaat,'m e elämme aikana, 
jolloin m eilläon suuri onni sitä oppia levittääsa- 
noen: : Koko maailman sorretut- kar^sat ja  kaikkien 
maiden proletaarit^liittykää yhteen r iis tä jiin ^  
taan. (Kaikuvaa suosiota vasem.) Tässä mielessä 
ovat he- yhtyneet miilun ::eM ^k^ni:^ikä:.|eidäJij. 'to  
verit, pidä sille nauraa. Teidän ei .pitäisiTtehdä pälk- 
kaa Bakun kokouksesta;’f ja  te ' Olette sitä niin paljon 
pilkanneet. M ina^len klikissä;^lehdissä nähnyt kir
joitettavan lainausm erkeillä Bakun „kommunis* 
feista” . (Vastaväitteitä oikealta.) Toverit, te ette 
ole tahoneet ymmärtää; että se “oli histöriäffinen' ta 
paus. Te pidätte ta i tahdotte pitää sitä  jonain pe* 
Hnä. Toverit, se oli-' ^te]ddV;'yiihäid^:
Jisyyden ilmaus Englahnin ij^äomaa vastaan, Erigf 
larpiin hallitus on siitäesittän yt valituksia; en tie
dä mitä Tshitsherin oh vastannut. Jos meidän.siitä 
täytyy keskustella porvarillisten hallitusten kanssa, 
min ei syy ole Venäjän työväenluokan, vaan ikaik- 
kien maiden ty ö v a e n M d k lä ^ ^ ^  e!' se ole teidän 
syytänne, niin on se teidän heikkouttanne. (Suurta 
suosi) Siksi sanon: K a n sä $ l!^ til^ ^



mitä MoskovaS-kpngTpssi päätti, ollut -askel taäpäiäf 
vaan jättiläisasfcei eteenpäin kohti' maailmanvallan-/ 
kumousta. (Vilk. suos.) Ja  juuri tästä on Crispiei^ 
sanonut, että se o liv irh e! Kommunistinen Interna
tionale, Europan ja  Amerikan edistyksellisin, val
lankumouksellinen osa, koettaa nyt kaikin keinoin 
kohottaa. Aasiaa. Se on nyt astuva eteenpäin, ja  
nyt ei. meillä tule olemaan vain Europan vallanku
mous, vaan maailmanvallankumous. Bakussa muo
dostettiin neuvosto, joka nimitettiin Toimineuvos- 
toksi.. Siihen kuuluu 48 jäsentä 28 kansasta sekä 2 
Kommunistisen Internationalen edustajaa. Ja  yksi
m ielisesti annettiin noille kahdelle veto-oikeijf ; Voi
daan ’ sanoa: Ahaa, sielläkin siis M oskovat «dikta
tuuri” ! Toverit! Onhan toki kysym ys suuremmasta 
asiasta kuin pikku ..demokratiasta’^  - S e : merkitsee 

Idän kansdjen päräs c^ä pitr selvä
n ä ,että  maailman työväenhiokan edistynein osa on 
oleva heidän r>pettaja4isa ja  johtajansa, oikä heille 
nauramassa ja  heitä yliolkaisesti »Kaivan m,uUaheh 
»a” kohtelemassa. Meille sanotaan; Teillä on niin 
paljon lukutaidottomia! Toverit! Minä voin sanoa 
teillä ylpeydellä, ettei meillä Pietarissa enää ole tus
kin Yhtään .lukutaidottomia, siis kolmessa vuodessa 
suoritettu työ! Ja  nämä lukutaidottomat ovat kuh 
tenkin v:nä 1905 ja  i9i7_osanneet tehdä kaksi val
lankumousta, maailmanhistorian suurimpia. (Myrs
kyisää suosiota.) Niin »tulee valo Idästä koko ih
miskunnalle, ja  minä teen jokaiselle luokatietoiselle 
työläiselle kysymyksen: Onko mitään arvoa alenta

k a a  ja  hyljättävää Europan työväenluokalle siinä; 
että me olemme koonneet Idän kansojen edustajat 
yhtpepi ia=että. he ■ vapaaehtoisesti suostuvat Europan 
ja  A m erikanty »väen johdettaviksi ? M uttaonosah- 
tava vo ittaa heidäh luottamuksensa, ja  
josk>btaVat.^thiimt; i IhJt^h^Ätfetding; dekevät' heistä



pilkkaa »Khivan MuHahTjutuillaan. (Vilk. suos. 
vas.) N äitä köyhiä soitettujä* kansoja on niin pal
jon petetjt^ ja;-rösvöttti- • ja/raiskat% ^Yeiiä he epäile
vät jokaista europaläista. Mutta Kommunistisen 
Internationalin: — se on meidän suurin ylpieytenima 
— ottavat nämä sorretut kansat vastaan mitä suu
rim m alla luottamuksella. Ja  me näemme, että Aa
sian kansojen etumaiset kerrokset tulevat meidän 
luoksemme eivätkä metie vanhan sosialidemokra
tian luo. Tämäkö olisi siis virheemme' Toverit^ 
minä luulen, että se virhe oh teidän pupJellähheT 
Ahdashenkisyys, kopeus, vanhat porvarilliset enak- 
koluulot, jotka me olemme imeneet äidinmaidossa, 
ne eivät salli teidän lähestyä näitä kansoja ja yh  ̂
dessä niiden kanssa olla suorittamassa proletaarista 
vallankumousta, juuri siksi, että teiltä puuttuu maa
ilmanvallankumouksen tunto; sitä ei teillä ole ol
lenkaan. (Myrsk. vastustusta oikealta.) Jos olisi toi
sin, olisi se sattuma, että Hilferding on ivaillut 
«Khivan mullaheja” , Tunnettu sotapäällikkö, ken
raali Suvorov sanoi kefran: „Ä iä aina sano — sat
tuma, sattuma! Kysym ys-on siitä, onko sinulla jä  r- 
k  e ä, päässäsi.”  E i ei se ole sattuma. Näissä polt
tavissa kysym yksissä olisi mehläp asetuttava sille 
kannalle,--ettei pilkattaisi Idän kansoja, vaan niitä 
nostettaisiin ja  autettaisiin, sillä ilman niiden apua, 
toverit, ihnah n iidep ,apu a jäi&rtnme vielä kaikki 
porvariston kynsiin. (Myrsk.: Suos-. vas.) Bakussa 
o li Enver Bein vaikutus- muhämettilais,väestön erää
seen osaan niin suuri, että kadulla, suudeltiin hänen 
käsiään ja  jalkojaan. T ietenkinon se valitettavaa, 
En sitä salaa. Mutta en tahdo puhua siitä, eitä ko
ko •' muhamettilaisväestöä on; ymmärrettävä toisin 
Im in meillä. Mutta sitteti onkin'osatHatfiSL perehtyä' 
niihin Vaikeuksiin;;- jotka alituiseen kohtaavat Idän 
työvähnluökkäa; j  jät.autettava' heitä n iitä poistär



m aanrm eidän täytyy ottaa huomioon tämän väes
tön n i^ a in e n  ennakkoluuloisuus. Niinhä teemme
Europassäkin. Ettekö te tee samoin, kun annätt^ 
perää uskonnollisille ennakkoluuloille? (Oik.: Em
me tee- niin!) Toverit, emme ymmärrä kuinka yh
tenä ainoana päivänä esim. Idän naiset tulisivat tie
teisiksi siitä, mitä kommunismi on. Ehkä pidätte 

■ pikkuasiana seuraavaa: monituhatlukuisessä mie- 
lenosokuskulkueessa heittivät muhamettilaisnaiset
pois huntunsa. Ehkä sen johdosta oppinut sosialisti 

-Jcuten . Hi Jferding pudistaa päätään sanoen: Ahaa, 
haiset ja^Khivan mullahit! Mutta. iAinä; S^noh;teiIle> 
että se oli maailmanhistoriallinen tapaus. E i tule 
maailmanvallankumousta, jos Idän naiset eivät kä-* 
Sitä, että he ovat sorrettuja jä  orjuutettuja sekä' en
nakkoluulojen "vallassa. Toverit! Minä pidän pelk
käpä kunniana, koko ihmiskunnäri kunniana, sitä 
e t&  hie‘ teemme tätä valtavaa valistustyötä, Miksi 
olisi se Saksan tovereista hyljättävää? (Myrsk. suosi 
va&) Minä uskon, toverit, §ttä sitä on koko maa- 
ilman työväenluokka tekevä, ja  sitä sen täytyy teh- 

^ ä  Kommunistisen Internationalen johdolla, sitä tu-
Ecmmunistirieil Internationale tekemään. (Vilk. 

suos.)
Nyt tulen kolmanteen periaatteelliseen kysy

mykseeni jota Crispien koskettelu kysymykseen ter- 
törista. E i se mielestäni ole ratkaiseva kysymys,, 

. i»|i|ta kylläkin .tärkeä-.. Crispien on oikeassa .siinä, 
että oli aika, jolloin' Venäjän kommunistipuolue 
vaati painovapautta. Se sanoi, että painovapaus on 

■, pidettävä voimassa periaatteessa. Se cm nyt siitä 
lip u n u t. Ja  se oli h yvä;. se on ottanutaskeleen; 
eteenpäin. Te tahdotte nyt tehdä erotuksen väki
vallan ja  terrorin välillä. Se on käsityksemme mu
kaan mahdotonta. Terrori on väkivallan kärjisty
nyt muoto; kuten kansalaissota on luökkatäistjelun



kärjistynyt muoto. Kansalaissota on yksi luöka- 
taistelun toimintamuotoja,. sen huippukohta. Sa
moin on terrori kansalaissodan ja  väkivallan huip
pukohta.; se on meidän käsityksemme. Crispien on 
siteerannut toveritar Rosa Luxemburgia; Hän esitti 
ktffidari/ jossa mestäritai^-vainäja 'sanoi: . Proletaari
nen täsaValta/ ei .tarvitse terroria; se vihaa ja  inhot» 
ihmismurhaa. 'Mutta kuulkaapä jatkoa: on hullu
tusta uskoa, että kapitalistit taipuisivat, vapaaehtöi* 
sesti sosialistisen parlamentin päätöksiin ja rau
hallisesti luopuisivat omistuksestaan ja voitoistaan. 
K aikki porvariston vastarinta on murrettava rautai
sella tarmolla. Yas-
takumoukseri uhkaavaa vaaraa vastaan on asettava 
kansan aseistaminen ja  vallitsevan luokan aseista
riisuminen, -työväenluokan keskitetty . väkivalta. 
Taistelu sosialismin puolesta on valtavin kansalais
sota, minkä maailmanhistoria tuntee, ja  proletaari
sen vallankumouksen täytyy valm istaa sitä varten 
sotisopa taistellakseen ja  .voittaakseen, (Oikealta: 
A ivan meidän mielipiteemme.)/ Niin minunkin. 
Tästä asiasta kernaasti väittelisin Ledebourin kans
sa. (Ledebour: Minä olen valm is puhumaan teidän 
|alkeenne.) ToV. Ledebour, h yvä Mutta vain sillä 
ehdolla, että’ annatte minun puhua loppuun ettekä 
Siinoinaan/kaskeytä, Venäjällä tuntui meistä ikä
vältä lukea töV. Ledebourin lauseita, terrorista, sillä 
qlimme oppineet arvostamaan häntä Vanhana tais
telijana (Melua öik.) Se mitä juuri luin', oli minun- 
kih mielipiteeni . vallankumouksen alussa Me tie
simme, / oi totinne m arxilaisina vo ik ie ltää  terroria; 
tiesimme, että Marx oli sitä sanaa’ käyttänytkärji$- 
t^neestä taistelusta porvaristoa västaän .; M arx öij" 
senttalisti terroristi. Teoriassa olimme siis ter
roristeja’ . vallankumouksen alussa - ja  sitä ennen; 
mutta emme käytännössä. Käytännössä mekin noii-



datimme Parisin Kommuniri heikkouksia, Kommu- 
nin josta , Lafargue vainaja sanoi: Kommunilaiset 
olivat liian -|fe' anoim m e:
Inhoamme murhaa, E i se meidän suussamme ollut 
[fraasi. Tehän tiedätte, että kenraali K rasnov.joka 
Kerenskin ja  vastakumouksen puolella oli taistellut 
meitä vastaan, oli ollut ase kädessä valm iina teuras
tamaan Pietarin työläisiä. Kun hänet saatiin van
giksi, niin mitä teimme m e?, dVfe sanoimme^ Anna. 
kunniasänasi, ettet enää taistele meitä vastaan. Hän 
antoi ja  ipe olimme niin tyhmät että laskimme hä
net vapaaksi. Ainoa, jökä epäröi, oli .Lenin. Me 
iaskimme tämän upseerin vapaaksi, toverit! Te tie
dätte että hän kokosi . vastavallankum ouksellisia 
joukkoja ja  se maksoi, meille kymmentuhansia ih
m ishenkiä . Kymmenien tuhansien veijimme hen
gen maksoi se, että olimme liian hyvänahkaiset 
Krasnovia ja  muita vastakumouksellisia kohtaan. 
Ja  km ilkaapa lisää: Valjankumouspäivänä oli van
gittu useita ministereitä, ; jo tk a ; o livat toimineet 
Englänfiiä " asiamiehinä ja  tehneet monta rikostä 
työväenluokkaa, vastaan. Ja  minä muistan varsin; 
hyvin, kuinka Martov esiintyi näiden ministerien 
puolesta. Hän tuli Kansänkomissarien Neuvoston 
istuntoon —- se oli. ensimmäinen istunto — ja  pyy
si näille herroille porvarillisille m inistereille koti
arestin oikeutta. Ja  silloin kysyttiin: Siefläkö ne 
ovat? — .Kotiarestiin niiden pitäisi päästä. —- Me 
olimme niin tyhmät että päästimme eiunounät niistä 
. vapaiksi. Jä  te tiedätte kaikki, niitä ne ovat meille 
tehneet. Koko maailma tietää,, kuinka ne sitten 
ovat m fnefteljeet. En minä sano, että se öli Marto- 
vin ’ s y y ,k u jr  hän siellä seisoi paperossia i poltellet, 
Meidä^ ®yy?nme se oli; me k(M ^unis.tiiolinm ie liian 
hjrvä4n ^ ft^ u h  v. -j.%-1
telineet (Mitä&, ^  Koko
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maailma tietää, että me vapautimme nämä ministe
rit, paitsi jotka 'katosivat; ^
agentit.' Me olimme liian hyvähnähkäisia. Se oh 
proletariaatjm kansainvälistä/heikkäuttä. V; ‘
* ToVe^t, muiistäkaä Suomen vallankumousta, ei

len siitä puKellut ,iftpnen suomalaisen Srstäväft WinS- 
sä. Suomen työväki otti vallan kfeiirisä; Mitä teki
vät he?' He vapauttivat kaikki porvarilliset minis
terit ja  edustajat,:ja nämä m atkustivat Berliniin ja 
toivat valkokaartilaisia Saksasta ' ja  tulivat Suo
meen, ja  te tiedätte mitkä teurastukset kohtasiVat 
Suomen työväenluokkaa. Ja  Unkarissa oli osaksi sa
moin- Ja  tqVetit, myös te illä tää llä  Säfcsassa. S iis. 
toverit, kun te sanotte, olemme täydelleen toveritar 
Luxemburgin kannalla, sanon minä että mekin 
olimme, silloin , vallankumouksemme ruusuisena, 
naivina nUöjmusäikanä, kun luulimme, että nö tuli
sivat taipumaan. (Hyvä!) Ja  se maksoi meille veri- 
virtoja, vuosikausien taisteluita. S iis tov. Ledebour, 
kun - kerran tuleee neuvostohallitus Saksaan, ja  me 
toivomme kaikki, että Se tulee, ja  kun teillä on .tä
mä kysymys edessänne, niin pyydämme, ettette ker
taasi meidän Vjriiediämlhe. 'jokihan meidän Inteir- 
nationalemme on toisilta oppia otettava. ! (Oikein.) 
Teidän ei tarvitse seurata meidän „dikteeraustam- 
me” , vaan on teidän otettava oppia Suomesta,. Un
karista, Latviasta eikä vähimmin Säksästä. (Hyvä! 
Vas. kättentaputusta; Ledeböur huutaa: Vääriä 
J o h t o p ä ä t ö k s i ä . ) " t t :";i 

■- Tässä terrorikysymyksessä selitämme me, että 
kun te sanotte ettette nyt tahdo kuulua HI Intema- 
tionaleen, koska teillä on t^ tä  asiasta periaatteelli
sia erinneMsyyksiä meidän kanssamme. Qn tämä k y
symys alleviivattava; minä sanon, että parhaassa 
tapauksessa teette te virheen, ja  m inäipyydän teitä 
ottamaan sentarkasti huomioon. Te tahdotte ker-
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ratg. juuri tämän erehdyksen, E ikäteidän  pidä äjset- 
taa tätä kysym ystä siten että onko se siveellistä vai 
eikö. K ellekäan ei tämä murhaaminen ole mieluis
ta. Voitte sen iiyvin kuvitella. M uttärn istäse dn 
johtunut? Se on johtunut siitä, että vallankumotjs 
syttyi sodastä, Sodan aikana, jolloin no m ilj. ihmis
tä ‘ teurastettiin, me kaikki jonkun verran raistuim- 
m e.em m ekä arvosta ihmishenkeä enää niin kuin 
ennem Proletaarinen vallankumous tulee verivir- 
roin, sen synnytystuskat ovat kauheat, ihmiskunta 
oh raaistunut. (Totta.) '•: On’: tötj»tta..astumaah;ysa»^ 
takkain ase kädessä. Kysym ys on siitä, m illä keh
noin me puolustamme luokkamme vallankumousta, 
ihmiskunnan vallankumousta, omaa henkeähuhe. 
Siitä on kysymys. (Oikealta: Se.rijippuu .tilan te ita ! 
A ie m m a lta ; n arria, ja  huutoja: Ahaa!) V o io lla , 
että opillisessa, protessorimielessä, voiv keksiä ero
tuksen väkivallan ja  terrorin välillä. Se on o>pifli- 
nen ero, mutta tähiä on poliittinen, kysym ys, sorre
tun luokan puolustuskysymys,; ja  silloin, me lihoim 
me: Ä B tääh ä^  Me olimrhe ennen .hjih
sorretut niin järjestymättömät-ja rauhan. henkiset, 
mutta nyt olemme tulleet toiseen tu lo k sin , emme 
voi hyljätä terroria, vaan .olemme pakotetut sitä 
käyttämään ja  käsittämään, että se on yksi työväen
luokan aseita; ja  kun se on tarpeen, kannatamme hae 
sitä. Niin sanon, toverit» Se tulee esille sadahheh ker
ran ,1 koska te ajattelette maaihnanvallankumousfa 
niin abstraktisesti.(Huutoja:Ei suinkaan!) Te ajatte- 
lctte, että ehkä so sadan vuoden päästä tulee. Te ette 
tahdo ottaa konkreettisia, oloja sellaisina kuin ne 
ovat. Ette voi sitä ymmärtää Saksassa, jossa jo olet
te saaneet kokea porvariston terroria, Nimet Lieb- 
knecht-Luxemburg loistavat tähtinä koko m aail
ma^ sorrettujen taivaalla. Mutta kuka tappoi Löx- 
ihtiöhh%ih jä; l lU e b h ^ ^
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porvaristerrorin uhreina? — Ja  Ledeböurin suusta 
täytyy meidän kuulla sellaistapuhetta — Saksana, 
jossa ei ole kaupunkia,ei katua, missä työväen vriä 
ei olisi vuotanut Mistä tulee sellainen ajatuskantä» 
että te vieläepäroitte? Kun se On tarpeen, hiin täy
tyy se ottaa. (Aivan oikein!) Me emme ole e i#  
propageeranheeti missä ei Ole tarpeenj vain silloin 
kun se on tarpeen. (Oikealta: ei rii§p^riaatteelliseiB- 
ti!) Ehltne ole sitäkään tehneet Minä olen kerto
nut tosiseikkoja,-- jotka ovat hy
vin tärkeitä kokonaisen vallankumouksen vaiheen. 
Te tiedätte, toverit että kun xne olimme voittaneet 
Denikinin, pänkaa se m erkille, se!itimme heti: nyt 
riittää terroria. Oli ehkä vielä aikaista, mutta niin 
m e sanoimme: kuinka voitto te sitten riitä  k ie r iä  
silm ukkaa, kuinka voitte te sänöa Saksan työväelle: 
Katsokaa nyt näitä halVeksittayia terroristeja, he
hän tekevät terrorista periaatteenlEiriO f3 te  otatte 
vakavasti proletaarisen vallaniänxspn^ityja. dikta
tuurin, min saatte vöttaa sen kaupantekijäisiksi, «ei 
se mene ilm an—-ei; meidän syystämme, vaan kiro
tun porvariston tak ia  (Aivan oikein!), joka on val
mis vielä kerran teurastamaan 20 m ilj. ihmistä, mut
ta ei aio luopua, etuoikeuksistaan..... 

r Sellainen toverit, oli terrorin juttu.
Y k si asia kuitenkin vielä. Te ehkä sanotte: No, 

kaipa se terrori ott tarpeen porvaristoa vastaan, 
mutta ei ru/s. sosialisteja vastaan. Sallitte kai ttri- 
nun pari minuuttia puhua tästäkin. ToV. Dittman- 
nin puheessa konferenssissa — voin siteerata jos 
tarvitaan . . on paljon puhuttu eräästä tunnetusta
venäläisestä , sosialistista, V iktor Tshervnovista, Pe- 
n stavan  presidentistä* jota on sanottu
sosialistiksi Jos hän oliritu llutH alJeen ,. niineh- 
käpä Riippumattoman Puolueen oikeistolaiset olisi
vat toivottaneet tervetulleeksi. Esitän teille asialrir-
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jän, josta näette, että me piemme pakotetut ase kä
dessä, terirorin keinoilla esiintymään mokomia sosia
listejakin vastaan. Tämä on »Sosialistikänioukselr 
listeri” 8:änen puolueneuvottelun* päätoslause Icaii- 
säinvälisestä politiikasta v. 1918,-jolloin tshekko- 
slbyakit ia. välköka|^laiset taisteHvat ipeitä yas- 
taaiv ja jjGPb{u::'timäQ Tshervnövin johtaman $.-r.-
puolueen kokonainen puoluekokous tämän hyväk
syi; — Kuvitelkaahan millainen asema oli. Meillä 
ei ollut vielä Punaista Armeijaa, Vain alku;r oli vie
lä Bresitin rauhan aika; entenfe Oli paljoa voimak
kaampi kuin nyt; te' 1 S ^  sotaä meitä vastäan, mk
lähettänyt vastaäm niefe^ekko-slpväkit; m eillä e i ol
lu t leipää, meidän kimppuumme hyökättiin, äsemä 
oli hyyin vaikea. Ja,:siiipinjfekhs.^:äin pucpueiseu- 
ira^ivanpäätöksen: Kiiri Jfiö^hem.1̂  
tukallaan saattanut Venäjän täydelliseen itsenäi
syytensä menettämiseen ja  sen voim akkäitten naapu
rien vaikiitusalueiksi jaon vaaraan, katsoo s.-rr-puo- 
liieen 8» puölueneuvteto, että tämä vaara '■ voidaan 
torjiia väm. iiten
doidaän ja  yältaah- tulee sos.-dem. hallitus, joka no
jautuu yleiseen äämoikeuteen, hallitus, joka sodassk 
Saksa vastaan tunnustaa liittoutuneitten (ententen) 
sotilaallisen avustuksen ehddillä , ja  muodbssäi joka takaa Venäjän loukkaamattomuuden. Sellainen jär
jestyneen demokratian hallitus, joka nojautuu pe
rustavaan kaiM ^^kokpukseen, hyväksyy liitto lais
ten joukkojen tMöh venäläiselle alueelle puhtaasti 
strateegisia, ei poliittisia tarkoituksia varten, jos 
saadaan aikaan sopimus Venäjän kanssa pUo.lueetto- 
mäih aseelKsteri valtain muodollisillä takuiilia, että 
sisäisten vältioljisten muotojen rätkaislit 'ja, Venä
jän alueen loukkaamattomuus on turvattu. — Siis 
ehdotti  ̂s.-r.-puöiuÖ enjEeptelle,että'jsblähettäisi jouk
kojaan Venäjälle ,jSträteegisiä? 1, e i poliittisia taikoi*
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tuksia varten sitoumuksella ettei sekaannu makaa 
asioihin. -Kuinka entente-joukot sekaantuvat,, sitä 
ei minun tarvitse teille kertoa. Siis kuvitelkaa: so
sialistinen puolue, joka hetkellä, jolloin satoja tove- 
reitamme kaatuu rintam illa, jolloin työväenluokka, 
näkee nälkää, joKöin entente on joka hetki valm is 
laskemaan saappaansa meidän rinnallemme, jolloin 

; ententeupsoereita ja  vakoojia on joka nurkalla nuus
kimassa, — sellaisella hetkellä sosialistinen puolue 
tekee kokuoksessaan päätöksen, jossa hyväksytään 
ententelle oikeus lähettää joukkojaan Venäjän neu
vostovallan alueelle, ei poliittisia, vä^.n .^träfeegi- 
sia" tarkotuksia varten. Minä kysyn teiltä, toveri 
Ledebour, jos te olisitte proletaarisen hallituksen 
jbhidbssa^' jlös olisitte sellaisena asemassa, että en- 
tente haluaisi lähettää teitä vastaan Sotaväkeä, ja 
Saksassa sillo in  esiintyisi sosialistinen puolue, joka 
sanoisi: me pyydämme ententeä lähettämään sota
väkeä (Lecfebpur: sitä v i
hollisena!), kuinka voi silloin muutoin toim iä kiiin 
väkivaltaa käyttäen? (Aivan öikmn!) Mitä ne ovat 
muuta, kuin luokl^astttöiäjia,poibtär^iSia äihekSfä»
vaukka hinuttävät it ^ ä ^  sö^alisteiksi.ja yäikkäh yt
ovat' eronneet II Internationalesta. (LedeHoUn Zinä- 
mervald!) Teidän että. Tisher-
nov ja  s.-r.-puolue vallankumouksen ensikaudella ja  
osaksi toisellakin olivat menshevikkien liittolaisia 
elämässä ja  kuoltemassä.;Ne olivat samassa hällituk- 
sessa, noudattivat sam &  poUtiikkä^. 
torit vangitsivat Trotskin, iskivät rikki meidän puo- 
'luejärjestömme,, sortivat Pietarin työväkeä —- sellai
silta ne sosialistit näyttävät! (Ledebour: Vasta- 
iuom uksellisia!) Teidän täytyy^ yitimäiäää psyköloo- 
giaa. Meistä; oli ensin, minusta ja  läheisiltä to verei
tani oli se ihah uskornätonta, että n § ^  ihmiset oli- 
sivat vasfakumotiksellisia. M esanoimxheifseUem-
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ta e : . Tshernov, joka meidän ja  Ledebourin kanssa oliZ im m eraaldissa, jopa oli vähällä liittyä Ziinmer- valdrväsemmistoon, — kuinka on täm ä m ahdollista — m ahtaa olla liioittelua, odotetaanhan, koetetaan soviteli^ j. m e . M utta koko vallankumous pautai- sella logiikalla ero tti m eitä toisistamme ja  sidoin sanoimme me itsellemme: Hän sanoo kyllä olevan* sa  sosialisti,im u ttahahp ii v a a ta llis ^Orgesch. SeHaista>;pm ya$ah^Sitä tehdä niin ystävällisesti, kärsivällisesti, rauhassa
S rakkaudessa se käy yli päitten ja  kaulain, ja  sen ytyy käydä kaitm uÄ alla^^ R ahiin  tu ltiin  siihen, e ttä  meidän täytyy käyttij&lnv /s.äpsiäM stäkS h^ luetta  vastaan tettoria,vhiin; kuih"S e:kä^tim ieiti vastaan, niin kuin se murhasi IJritskin ja  haavoitti pahasti Leniniä. Sen,on a-r.*puolue, tehnyt. (Mar- tov: Ei! Gtispien: klartov väittää vahaan!) Se nainen joka haavoitti Leniniä, oli s^-r.-puolueen jäsen, häh joka y ritti näytellä Charlotte G örday*täjaoli vähällä viedä Leninin meiltä, köko ty ^ ^ ^ u ^ k a tta . Sellainen oli asem a Me toivom im  sydämmeistäm- 
me, ettei teillä kävisi samoin', että kävisi paremmin; m uttiakun katselee teidän taistelunne ensi aikaa, ia jos ajattelee Rosa L uxem burginjaL iebknechtin 
kohtaloa niin jää kai se hurskaaksi toiveeksi ja  tiedättehän te  hyvin, että -monet teista, jotka istutte siellä oikealla puolella, kuten; e^m  . Ledebour, että te  'vain sattum alta jäitte henkiin. Ja  kuka kantaa moraalisen vastuun, 's i^ ^ .^ jiti |^ l’'käl:.tarvitse sanoa, pp-^hkä hyvin tu skaisaa ,e |tä  proletaarisen vallankumouksen/tie on niin vaikea jä  verinen. m utta sitä ei voi auttaa.Siinä se, m itä minun täytyi teille, sanoa terrorista» jaluulem pa että koko m aailm ah tyoväehluokka, jos se todella tahtoo käyttää hyväkseen Parisin Kommunin seuraajan kokemuksia — olemme yl-
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peat voidessamme ^itseämme siksi : sanoa — 
jos sfe ■' tahtoo käyttäahyväkseen Suomen, Saksan, 
Latvian  jaV iro n  vaUankumousten yrityksiä ja  ko
kemuksia, niin täytyy sen vielä kokemattomille 
puolueillemme sanoa Lafarguen lailla, ettei saa olla 
taistelussa asiamme puolesta liian hyvänakkaisia. 
vaan jos tarvitaan, on käytettävä myös väkivallan 
terävintä muotoa, terroria! (Aivan oikein! Hyvä! 
vas.) Niinpä arvelen" käsitelleen! tov. Crispienin 
esittäm ät kolme periaatteellista riitakysym ystä.

. (Crispien: Entä neuvostojärjestelmä!) Minua vaadi
taan puhumaan vielä neuvostojärjeistelrnästä. Mikäli 
tiedän, on t ä ^ ä  yäiteity^ '̂ -siita  ̂ ppLö neuvostoihin 
otettava mukaan l^eltaisiakin työläisiä. (Crispien: 
E i vain  siitä!) Toivon k^ittäJaeedi kysymykset oi
kein ja  koetan -

Eh&ihhä l^ y m y s  keltaisista t^ o liu sis^  
täisillä  ymmärretään teknillistä henkilökuntaa, por- 

, variston palkkalaisten pientä ryhmää, niin on se 
tietenkin ajettava pois. Mutta jos- tarkotetaan.taan- 
tumuksellisia ■ t^ läisaiheksia ylipäänsä, kristillisiä 
y . m ., n iin  sanon, että ne kuuluvat ehdottomasti 
neuvostoihin. Toverit, meidänhän on järjestettävä 
luokkamme. Se on koko toimdntannne A . C . 
On Iuokkamme kirous, että osaom ista yeljistärame 
taistelee meitä, vastaani Neuvostoissa on heillä ti
laisuus oppia parempaa. Te olette kaikki myöntä
neet, että Englannin Toimineuvosto oli hyvin tär- 

■ k ^  .R j^ e fia a rin e h h u l^  mukana
kristillisiä työläisiä? Kuinka paljon hyvänsä.' K aikki 
työläiset olivat* mukana. Jo k a  kaupungissa o li edus
tajia, ja  ikävä kyllä on Englannissa vielä kristillisiä 
ja  takapajulla olevia työläisiä. Meilläkin oli Pieta- 
tarin Neuvoston ensi istunnossa, myös Moskovassa, 
suorastaan antisem iittisiä aineksia; niitä oli siellä, 
on osaksi vieJäkin, ei käy muutoin, mutta kun teh-



dään työtä pari kolme vuotta, kuten esim. minä 
olen Pietarissa tehnyt, niin tulee , näistä Neuvos
toista tosiaankin suurpiirteisiä yliopistoja' niille työ
läisille, jotka sinne tu levat Ne vapautuisivat en
nakkoluuloistaan. Neuvöstö-aate on -sen takia 
suuri, ja  siksi se onkin koko maailman työväen aa
te, että m eillä tässäm uodlossa önm ahdoilisuus 
opastaa takapajulla olevia veljiämme, antaa niille 
joka päivaL tilaisuuksia^ottaa x^aa valtiokoneiston 
työhön, ja  kontrolloida n iitä  Muulla tavoin ei käy 
teilläkään, kyllä ne op otettava mukaan. Paha et
tä ne eivät tule luoksenne, keltaiset estävät niitä, 
eivät laskisi neUvostöikim mutta neuyofetojärjestel- 
ihan aate ön niin valtava magneetti. että se . vetää 
kaikkien työläistensydanM ä1 ja  sieluja, takäpäjuis- 
tenkin. Ja  meidän täytyy käyttää tätä magneettia 
vetääkseinnie ne luoksemme, ja. tässä -laboratorios
sa on meidän kahdeltavp.. piitä toverillisesti, sillä  
nämä taantumuksölliset ovat luokkamme kitous. 
kfutta uieidän tä y t^  opastaa, muu ei auta. 
Kiih taistelu käy kuumaksi, täytyy väliin  Omiakin 
iskeä* =ine; ishehimd, mutta neuvostoihin ne on 
OtUttkva. Ja  kun tullaan käytäntöön, niin se on 
tehtävä, Käytäntö on teille osottava, että ne täy
ty y  ■ Säädä mukaan, ja  minä haluan teille muistut
taa,' häitä August Bebel-vainaja usein teille sanoi — 
tele dlöhame' seuranneet vuosikymmeniä .Saksan puo
lueen vkiheitä, oppia ottaen, ja  Olemme lukeneet 
kaikki, initä sellaiset Saksan puolueen mestarit 
khin\August Bebel ovat puhuneet.’ (Oikealta:. Hän 
puhuisi nyt vallan  toista.) — Kuinka usein sanoi-' 
kaito liän. knn keskustelitte ämmattiyhdiskysymyk- 
Sestä: Niin, - kristillisiin työläisiin nähden, jotka ö- 
y ä t "prkstyneek' ah ^ arii^ (h styk siin , on meidän 
ÖltavÄ Varovaisia; suvaitsevaisia ja  on meidän saa
ta v a  heidäkin mukaan. (Vastaväitteitä oikealta.
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Crispien: Entä Amsterdamin ammattijärjestö!) Am-, 
sterdaurih Anunättijärjestpll IH Internationale' on 
päättänyt, että on otettava osaa kaikkiin ammatti- 
yhdistyskoUgresseihin, jotta siellä voisimme kään
nyttää työläisiä^ mnttä-se; on selvää, että meidän 
täytyy taistellä johtajia, näitä harhaanjöhtajia vas
taan. E i Bebelkään sanonut, että meidän tulisi 
sääliä k iisti  ̂(Oikein!), entonekä me
ole miitä säälineet, mutta kyllä työläisiä, luokkatp- 
vereitamitte. Ja  se'on toista. Mutta,- toverit ehkäpä 
teillä käyvät,asiat toisin, emmehän me tahdo hol
hota, . m estaroida Me . olemme ottaneet mukaan 
taantumukeljiset ainekset ja  ©tamma yhä n. s. puo- 

r lueettom ia TJseih ovat nämä niitä samoja kristilli- 
siä, taantumuksellisia, ja  toverit, minä esim. toimes
sani joudun puhumaan paljon enemmän puolueet
tomille kuin tovereilleni. Väliin lasketaan leikkiä

k in : Niin, ■ Sinovjeyhah on »puolueeton” ! ; Miksi? 
Koska meidän on saatava mukaan ne puolueetto
mat, takapajuiset ainekset kääntääksemme ne (Se
kö on sitä puhdistusta! oik.) '

Sitten toinen riitakphm neuyostokyssntnyksessä. 
M ikäli'käsitän, koskee se sitä» onko puolueen oltava 
johtavana Työväenneuvostoissa.- Me olemme ehdot
tomasti sitä mieltä, että poliittisen puolueen on ol
tava johtavana. ^ V - X  . :k

Oli aika jolloin* meillä oli Pietarin neuvostossa, 
maan edisityksellisimmässä, väin 2—3 pros. jäseniä.':. 
Muistan kun ensi kerran cäi päätetty perustäa kd.- 
moushallitus ja  Tshernöv, Tsheretelli y. m . minis
terit tulivat Neuvostoon — mikä riemu siellä val
litsi työväen kesken, kun hyt oji sosialistisiarpjm s-, 
terejä Kun Trotski tahtoi puhua ja  minä olisin 
esittänyt päätöslauselman, ei tahdottu: kuulla» vaan 
sanottiin: menkää hiiteen* mailla^ op
sosialistisia ministeriä, e i taiy ita  kansalaissotaa*
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tenoria. Se o li kyllä katkera hetki m eilleim uitä; 
talipa sitten toista. — ^Puolueemme siis oli ̂ pieneriä 
vähemmistönä, tnutta me teimme työtä, ja  kun joka 
päivä saatoimme esimerkeillä osottaa työväenluo
kalle, pttä puölueeme o li: oikeaasi, niin voitti se; 
neuvostot ja  johti ftiitä eteenpäin ja johtaa edelleen? 
ja  siksi katson, että tekään ette muulla tavoin ktiiir 
nolla selviä. Ehkä tulee teillä olemaan muunlaisia 
voimain ryhmityksiä, ehkä käy kehitys toisia tei
tä, mutta sikäli kuin tahdotte otta huomioon Venä
jän yallankumouskokemuksia,. jotka sentään oy a t . 
jonkinarvoiset, sanomme me niin 61i m eillä ja  me 
tarvitsemme - lujan puolueen, joka .kykenee: valtaa
maan, neuvostot ja  niitä johtamaani. > : : ' ;

Niin oiien sitten selvittänyt sen osan. En  voi 
kovin, laajalle levittäidä, rhiiiun on vaikea puhua 
ja  teitäkin: jo väsyttää, mutta' velvollisuuteni on 
^nntdnkin^ kösketella ^erästä kysym ystä,, ja  ,te saatte  ̂
antaa minulle a ik aa ..... (Huutoja: Ehdoistani v ie-; 
lä ole olhit puhetta!) Haluaisin ''ensin puhua hie- 't 
nian Venäjästä.-.,.,.: (Ledebour: Iriternationäteb’kes-^:• 
kittäm isöstä^ -siitä. ' 1 , ;i! . I  .

. Mutta n yt,. toverit, sallikaa minun; puhua: pari . 
sanaa Venäjästä Te tunnette hyvin ne töimehpi- 
teet, jdiMn-töT)'. Dktman on ryhtynyt bolshevikkien' 
^ « ^ t^ ^ ;;^fffitaväit)teitä. Huutoja: :.Bfyll$i)“./^iiii,^ 
•terifdttäväa|ran olisi kieltää. Ensihnäkik ehldottai-, 
'^^jb^^i;^tti% rnulle, jos hän on halukas ja  ; ihhu- ! 
toin M y  päinsä, keskustelua suuren työväenkoko- 
uksen edessä’ Berliinissä tai muualla Venäjän oloista. 
Talle toverille, on him. jokh tehnyt pahanVteppq-^ 
sen; oh antanut hänelle ainehiston, joka on tosiaan-; 
kari kuiduÄiätoh, ja  häh.On 'levittänyt, jaiiä’ djj^ll^eru^ 
iCipii Jjt^-^^v^ttää, '.että' meidäh puolhö^äm taq din?‘

jötka eivät die työ iliä ia ,;



saimme, ja  Jetin hän väittää, että nämä tiedot ovat: 
keskuskomiteasta, niin on se satua ja  minä olen 
ihan ymttiälla. Siiriä kysyn: kuinka ‘ voi Dittman- 
nip lainen mies; kokenut politiikko, julkaista tuol-- 
laisia tarkistamatta. Olen siis valm is näistä asio isi 
ta julkisesti väithMmäänDittmänmte j^^ 
kansaa., Sanon kuitenkin: K yllä meillä on moni
asia huonosti. Emmlehän sitä kielläkään. On lei-* 
vän puutetta — nyt vähemmän sitä, mutta muiden 
elintarpeiden puutetta läm m itys- ja. asunto-kysy
mys ön vakava.kaupungeissa. Paljon meiltä puut
tuu, mutta me pyydämme teitä ajattelem aan/m itä. 
taisteluita , me olemme saaneet kokea näinä kolme
na vuonna (Dittmann: Sen kaiken olen sanonut.) 
Erää toverimme on laskenut, kuinka monia halli
tuksia vastaan me olemme saaneet taistella. N iitä 
on ainakin 18: Englanti, Ranska, Amerikka, Japa,ni, 
Saksa (aikaisemmin), Itävalta, Unkari, Ruftiania, 
Puola ja  Tshekko-Slovakia y. m. Ja  sitten kaikki 
sisäiset viholliset, vastakumöusliikkeet, upseerit,' 
valkokaartilaiset. Siis 2ehaliitusta, miltei koko' 
maailma, pienillä poikkeuksilla, on taistellut meitä 
vastaan aseilla ,' rahalla, vakoojilla, johtajilla ja ' 
kaikella, eikä tämä ole liioiftelua. Meidän täytyy 
taistella kokonaista maailmaa vastaan, ja  valiteitta-' 
vasti oli Europan työväenluokka niin huonosti* jär- ' 
jestynyt, ettei se vöinut meitä heti auttaa. Joka ta-*' 
pauksessa olimme me sodassa miltei koko porvarit-' 
lista maailmaa yastaän^ ^  kuvitelkaa»
(Oikealta: Mehän teidämme tuon!) kuvitelkaa," että! 
jonkun kaupungin työläiset ovat olleet lakossa! 
kaksi,;koQnre, neljä kuukautta. :E ivät saa: avustus^ 
ta  ovat vainotut, häikäiset; ■ lapset *-paJjasjalpin;'; 
asunnoissa -'e i^ ytävih aiiytjä '
Jäin&n;:tÖkkte^ p -iÄeentlH»'
män -k a ä fce h ja i^ o te ;^  e i; tetelyte^ihinaa (OM

55:



kein vas.) Toverit, tällainenhan oli pääasiassa tov. 
EÄtm anoin menettely . (Niini oE, vas.) Ja  voitte 
siis- hyvin kuvitella, m illaisia tunteita tämä mfenet- 
telytapa on Venäjän työväenluokassa herättänyt. 
Minun ei tarvitse sanoa, m itä tunteita ne ovat, ja 
minä tiedän, ettei sitä Saksan työväkikään ole hy
väksynyt. (Myrs. suos. ja  kättentap. vas. Vasta
väitteitä oik. Dittmann huutaa: Koskaan te ette

; esitä, m itä, olen kirjoittanut!) Minä luulen, että te 
tunnette tov. Dittmannin kirjoitukset. Minun ei 

. tarvitse niitä esittää. -^Minulle on kerrottu, että 
/joistakin näistä kirjoituksistaon antibolshevikki- 
liitto  tehnyt plakaatteja. (Te myös! o ik .) Teen 
pienen pyynnön: toim ittakaa m inulla täi^ä plakaat
t i Pietarin vallankUmousmuseota varten; me pa
nemme sen kehyksiin ja ( ajattelemme sitä aina. 
(Huutoja oik;: Lenin!) Toverit, täällä on siteerattu 
len in iä  ja  sanottu: Lenin, se on taitava mies. Ai- : 
van; mitä hän on kirjoittanutvaJfla^kumouksen las
tentaudista, on hyvin hŜ VääT E ikä ole huonoa se
kään, miten hän puoluettamme arvostelee. Mutta 
se on aivan toista kuin raitäD ittm ann on Venäjän 
oloista kirjoittanut. (Hyväks. ,vas.). Ja  sitten se, 
kuinka'm inä olen puoluettamme arvostellut, ja  jota 
Dittman täällä esitti. ‘Hän arvostelee sen puhuvan 
minua, meidän puoluettamme vastaan. E i, toverit, 
se puhuu meidän puolestamme. Se on totta, että 
tov. pEeobrashenskj o n ! sen kirjoittanut, m itä täällä 
esitetään/ (Kuulkaa! öik>), vaikkakin -tämäoli vain 
köfeönaisuudestä reväisty ? oile. Ja  minä pidin "huo- 
lue-konferenssissa Moskovassa pari viikkoa sitten 

• esiteteän; jota täällä on tänään esitetty, ja  jossa 
jyrkästi arvostelin monia puolueessamme esiinty
v iä  vikoja. (Kuulkaa! oöc.) Olen myös puhunut 
elämisolojen epätasasaisuudesta -puolueessamme. 
Muita. minä kysyn: Eikö teidän puolueessanne ole



mitään tila isu u tta  elamisolpissa: ja  onko kaikki 
parhain päin? (Eihän riitä ole kysymys!) K yllä ininä 
Olen noin sanonut, ja  jyrkenmunkin. Mutta tietäkää, 
että me olemme puolueessamme 25 vuoden kulues
sa  aina puhuneet' asiat halki, ja  siksi on meistä, 
(eräistä heikkouksista huolimatta, tullut suurin, 
kunniallisin - ja  toim ikyhyisin puolue, puolije jolle 
—  sanon sen ylpeydellä — Venäjän ja  koko maail
man työväenluokka antaa arvoa Toverit, kyllä 
meidänkin puolueessamme aika ajoin esiintyy “sai
rauksia»^sanoisinko sesonkitauteja, *he olemme käy
neet niiden kautta kuten jokainen muukin puolue; 
mutta me olemme niitä arvostelleet ja  parantaneet, 
ja  parannamme taas. . ^

Kun saimme vallan käsiimme,- ilm estyi tieten
kin uusia tauteja. N yt esiintyy sellainen tauti, että 
puolueeseemme on tunkeutunut hämäriä aineksia, 
jotka eivät ole meillekaäri mieluiset. Toivon, että 
siitäkin selvitään. Unkariss.ä kävi samoin, puoluee
seen tunkeutui hämäriä aineksia;; Mutta ajatel
kaapa meidän asemaamme kokonaisuudessaan, aja
telkaa, että Olemme rintam illa menettäneet ainakin 
300,000 parhaistamme. Tilastotietojen mukaan 
olemme ensimmäisenä vallankumousvuotena me
nettäneet 280,000 työläistä, jotka suurimmaksi osak
si olivat armeijassa ja  kaatuivat rintam illa, ja joka , 
päivä, tilastoja kootessamme, voimme todeta, 
k u in ka: vanha käärii katoaa. Se on paha, mutta 
se ei muutoin käy. Täytyihän heittää koetelluim- 
m at toverit neuvosto virkailijain järjestäjinä vaaral- 
lisdmmille paikoiilte. Ja  niin menetimme joka päi
vä parhaimpia ja  uskollisimpia proletaareja. Siten 
on koeteltujen vanhain työntekijäin kerros ohen-, 
tunut; eikä .siinä kyllin, nekin joita emme vielä o le: 
menettäneet, ovat useassa tapauksessa sairaita ja 
kuolemanuupuneitä. Oikeastaan pitäisi niin monien

57,,



\

päästä parannukselle. Mutta silloin käy, niin
kuin kävi silloin kun tahdoimme lähettää erään jo- 
14 vuotta tuntemani toverin parantolaan, hän näet 
sanoi: „En lähde, tahdon täällä tehdä työtä ja  kuol
la kanssanne” . Henkiin jääneittenkin on täytynyt 
kokea niin kovia näinä kolmena vuonna, niiden on 
täytynyt kantaa niin suunnattomia taakkoja hartioil
laan, että voimat ovat murtuneet ja  hermosto pi
lalla. Sitten ilm iöt'rintam illa. Minä esitän siellä 
alustuksessani, että rintam alla on sellaisia, joitka 
eivät käyttäydy kommunistien tavalla; mutta minä 
lisäsin, että ne ovat pieni vähemmistö, enemmistö
ön koeteltua väkeä. Äskettäin kertoi toveri Trot
ski meille Keskuskomiteassa, siis omassa piirissä, 
matkastaan Puolan rintamalle. Hirveintä oli, sa
noi hän, mitä siellä näki Moskovan ja  Pietarin työ
läisten keskuudessa. Monasti luuli näkevänsä aavei
ta. Ne toveri^ työskentelevät niin hirveästi ja  kär
sivät niin hirveästi ja  saavat niin vähän, että tuskin 
pysyvät jaloillaan. Tavallinen sotilas saattaa rek- 
' visioida .viimeisen hanhen ja  syödä, mutta kommu
nisti ei tee sitä, vaan tyytyy osuuteensa, ja vaikka 
on kuinkakin heikko, on hän eturivissä. ■ Sellainen 
on tilanne meillä, kun saamrne taistella koko m aail
m aa vastaan. Mutta muistakaa ettei proleta-rista 
vallankumousta saa huokealla hinnalla, ja  joka ei 
tahdo hintaa maksaa, älköön leikkiin lähtekö. K yl
lä on meidänkin puolueessamme sairausilm iöitä, 
ihmisiä, jotka tästä päivästä huomiseen ovat tulleet 
kommunisteiksi, siten päässeet neuvostovirkaili- 
joiksi ja  vaativat etuoikeuksia, olisivat vain byro
kraatteina j. n. e. Siksipä olemmekin Keskuskomi
tean nimessä, työväen nimessä ottaneet tällaiset ti
lille ja sanoneet: Tämä ei käy päinsä, tätä ei puo
lue suvaitse. E i puolue salli .täidän tulevan m iksi-, 
kääri prolätäxi-byrokrateiksi, • ei se tahdo luoda eri-
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arvoisuutta. Niin ollemme sanoneet. Ja  jos joku 
. luulee ettemme, o lisi arvanneet Diittmanöien niitä 
lausuntojamme siteeraavän, niin on se erehdys. Me 
tiesimme sen hyvin ja'm inä lupaan jokaisessa joukr 
kokokouksessa sanoa: Toverit ja  veljet, niin on asiat 

’ ielläisuk: Epäterveitä • ilm iöi
tä. Mutta Onko siinä ipitään : pahaa, että avoi
mesti keskustelemme, miten niistä’ vapautuisimme? 
O nkoteillä oikeus pitää melua sen johdosta? Onko 

. tämä sitä komentelua, diktaattia, josta teille kerro
taan juttuja?.. Minä tahtoisin nähdä sen Riippumat- 

- toman Puolueen oikeistolaisen, jokäT ■-olisi kyliin 
.rohkea omassa .puolueessaan' kaiken tämän sano
maan. (Myrsk. suos, v a s .) . Niin, toverit, me o- 
lemme" tämän tavan, osaksi teiltäkin oppineet- yäik-'' 
kei toveri Dittmannilta (Hyvä! Naurua vas.), vaan 
Bebeliltä. Hän piti" väjiin sellaisia puheita puolue
kokouksessa; oli ihana aika Sakean työväen luo
kalle, jolloin  .sillä oli peloton johtaja, joka särtoi sii-' 

■ '.fe.xfdtuöden.; .Minä kysyn siis: oliko se, joka niiäf 
puhui pieidän r Keskuskomiteamme nimessä, oliko 
hän " raukka, teeskentelijä, ultra-sentraliäti? ö iiko  
diktaattori? (Ei; ollut! vas.) Toverit, siksi'känofni 
Tuo, mitä Dittman on minua vastaan siteerannut, 
se puhuu meidän puolueemme, meidän, työväen- 

. JUokkämme puoleista. .Emmehän me salga sitä, et- 
mi meillä kaikki ole hyvässä kunnossa».' Mutta,' to-" 

ihe ^  ja  siksi puhum--
me. kekkenämme asiat halki;1; ja  bunä sanöri teille, 
että kyliä me pääasiassa toki olemme, työväenpuo^ 
liie, ja  että .työväenpuolueen ;ydin on terve; siksi se’’ 

. , bftää ̂  ;tyyhestii’arvostelun vastaan, ja  vetää'
johtopäätökset, kuinka parannus saadaan- aikaan:

painätähuhe':t ^  ja  le y i^



sitä*em m ekä p ^  taim uitten m ait
ten toverit sanoisivat: Niin, katsokaa, rte ovat va
rarikossa! Minä toivon, että kaikkien maiden .työ
väenpuolueet kokisivat tämäntapaisia vararikkoja. 
(Suos. vas.)
-  Muistan nähneeni; kai tov. Brcitschedin kirio- 
tuksen, jossa sanotaan: Ymmärrän hyvin venälai-; 
sää toVereitamme. - - Heidän .täytyy käydä kovaa 
taistelua, heillä da nälhÄ» ke : tarV itsiy^ 
apua, siksi vaativat heT että meidän olisi heti teh
tävä vallankumous —- ja  siitä Johtuu Moskovan dik- 
taatti. Ja  hyväntahtoisesti lisää tämä luultavasti 
hyvin hyvä toveritar: Niin, kyllä me tunnemme 
sympatiaa teitä kohtaan, piutta tähän komennus- 
diktaattiirt me emme suostu. —  Minä tahtoisin sa
noa tälle hyvälle toverittarelle ja  muille: Toverit, 
älkää auttako meitä, auttakaa itseänne! (Minuutte
ja  kestävä, m yrskyistä suosiota ja  kättentaputusta. 
väs. Naurua oik.) K yllä me tarvitsemme teidänkin 
apuanne, ja  luulenpa että meillä on. oikeuskin sitä 
saada, tietenkin tarvitsemme me kaiken sen avun, 
ntinkä muiden maiden työväki voi meille antaa. Ja  
minä sanon,että k yllä  m eillä on ollut vaikeataM utta 
vaikein on jo ohi. Niin, se on ohi, pian saamme 
sodan loppumaan. Voimme- sitten taas käydä kä
siksi rauhan töihin. Meillä on rikas maa, kuudes 
osa maapallon maasta, meillä on sankarimielinen 
työväenluokka, joka on puolestamme 1 elämässä ja  
kuolemassa Me voimme jo  nyt sanoa, että pahin 
a ik a ' on kestetty. Siis, toverit, huolehtikaa ensin
nä omien maittenhe työväenluokasta (Suos. vas.) 
^Rote Fahnessa" on toveri Kam inskin kirjotusi jos-. 
sa  hän sanoo mieskohtaisena mielipiteenään, ettei 
pitäisi' vierailla aseilla tehdä kumousta toisissa 
maissa, ja  ̂ meidän konferenssissamme sanoi eräsi. 
Puolan Kom . R:h Kk:n jäsen* ettäpuölue on



delleen venäläisten kannalla. Me sanomme, että 
m eillä täytyy : plln/yhtä paljon solidarisuuden tun
netta ja  meidän täytyy niin käytännössäkin pnene- 
tellä kuin kansainvälinen pörvaristo. Kun porvaristo 
hakee apua muista maista^ niin ei se sano: /nämä 
eivät' ole minun aseitani,, vaan se sanoo: m eporva- 
risto, olemme yhtä luökkaa, meidän velvollisuutem
me on auttaa toisiamme keskenämme. Niin on 
meidänkin ajateltava ja  toim ittava, ja  minä sanon: 
kun te olette vallassa, ja  kun teillä  on tilaisuus aut
taa Ranskan työväenluokkaa, niin ei se ole vain 
teidän oikeutenne, vaan velvölBsuutennekin. (Oi
kealta: Luonnollisesti!') S id e ttä  siitä ön
tullut kansainvälinen kysym ys. Tähän asti on kan
sainvälisessä m itassa vain pysytty puolustuksessa: 
pn vaadittu puolueettomuutta. N yt kuri proletaari
nen maailmanvallankumous astuu uuteen vaihee
seen, nyt tulemme historiallisesti sanoen uuteen ai- 
; kakauteen,' jolloin työväenluokka kansainvälisesti 
siirty puolustuksesta hyökkäykseen. N yt ei enää 
selvitä pelkällä puolueettomuudella jä  passiivisella 
^ o lu stu l^ iita , se ei epää voi olla riittävä. Taistele
van työväenluokan täytyy, jos se tahtoo auttaa, 
m yös k ä s it t i, että meidän jO itäytyy valmistautua 
jä m i l lä ,  ka&U lh /paahdohisilla keinddla, Tämä 
oH m inulla siitä kysymyksestä sanottavana.

No jcÄ sitten siirrytjtäisiin niihin pääsyehtöihinl 
(Oikealta/ Jo  on aikakin.) Te sanotte: vihdöikin. 
P yyd än ' anteeksi, että olen puhunut niin laajasti, 
m utta itse olette /sen aiheuttaneet, ö l^te vaatineet 
Vastausta moniin kysyinj^ksiin ja  minun täytyyväs- 
tätä eikä vajn tämän puoluekokouksen edessä, täl
tä puhujalavalta, .joka sam alla on kansainvälinen. 
(Suos. vas.) Toverit, luulenpa että ensinnä on ky
symys. siitä, miksi ylipäänsä tarvitaan pääsyehtoja, 
onko ojienkaan tarpeen asettaa ehtoja; Tähän asti-
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hau oli niin» että puolueissa ja  II Intemationalessa 
ajateltiin: mitä enemmän väkeä, sen parempi. Siis 
m iksi ehtoja? Ja  jos ei kansainvälisessä työ
väenliikkeessä valitsisi niih , suuri sekamelska, 
niin paha' kriisi, niin ei ehtoja tarvittaisikaan, 
jökaiiien Eitstyisi vain siihen puolueeseen, mikä' 
m iellyttää. Mutta eihän meidän puolueemme ole 
mikään osakeyhtiö^ se ' on täisteluhialuisen. . työ
väenluokan yhtym ä. Siis voitaisiin sanoa: 
kaikki veljes-puolueet tulevat; tänne ja  piste. Missä 
siis ehdot? Ne johtuvat siitä, että työväenluokah 
on sitten v:n  1914 ollut käytävä läpi, niin paha krii
si, ettei sitä pitäisi unohtaa. Jotkut alkavat jo 
unohtaa, että m eillä oli imperialistinen sota, ja  
että täm än. teurastuksen, takia joutui. työväenluok
kakin hirveään kriisiin. Meillä oli lnternationale, 
johon oli järjestynyt h. 10  m ilj. tyolaM ^^^ldöko 
m aailm an'työväenluokka oli pannut siihen, parhaat 
toiveensa. Ja  sitten tuli soita ja  kaikki meni h ik 
kaan. Useilta työläisiltä hautautuivat^ heidän pär- 
h a a t: toiveensa, ja  .toveritar Luxemburg o li aivan 
oikeassa sanoessaan? Niin, ihm eeljisiiitä oh ettS 
me tämän hirveän romahduksen jälkeen yhä oiemipe 
elossa, että emme ole, tehneet itsemurhaa, ja  roohiet 
tekavätkini kun tämä kauhea kriisi tuE. Mutta Onko 
tämä kaikki jo ohi? Eipä suinkaan! Työväenluokka 
oh-pimeässä ja  sen ajan kun se o li pimeässä me am
muimme toinen toisiamme. ' rTuhannet ja  sadattu
hannet tuhosivat toisiaan. N yt on sota ohi, vaikkei 
kokonaan, mutta kriisi e i qle ohi. Mutta, vielä 

lei ole löyd,etiy. toisiaan, vielä on vallalla  suuri suun
tien sekamelska, ja  siksi on meidän lähinnä suori
tettava k au sien  arvojen u u d e s t i S i k s i  
on exirinnä kysym ys ehdoista, siksi on m eillä oleva 
sellainen „lakmuspaperi“ , joka osottaa, kuka. kuu
luu joukkoomme ja  kuka .ei, kuka on pysynyt re-



form istina ja  kuka tahtoo o la  vaiUankumoukseili- 
nen. S ija  johtuvat ehdot; E i siis ilkeydestä, bi 
homenteluhalusta, vaan juuri kansainvälisen työ
väenliikkeen kriisistä. V aikka meidän vasta nyt oli
s i perustettava Internationale, niin pitäisi asettaa 
ehdot. (Oikealta: Mutta ei sellaisia.) M illaisia sit
ten? 'Ensimäinen. ehto on, että koko propaganda 
agit^tioni on oleva todplla kommunistista ja  on sen 
vastattava III IntemtiönaJen -ohjelmia ja  päätöksiä. 
Toverit» minun täytyy sanoa, että oikeastaan olisi 
tämä ehto yksinkin, riittävä (Aivan o ik e in !)jo s 
m eillä olisi takeet, ettei sejiää vain sahoiksi. Cris- 
pien huutaa minulle: Entäs sitten? Mutta sama 
Crispien esitti täällä eilen suurimpana rikoksena 
sen, että (overeitten joukossa on niin paljon naamioi
tuja kommunisteja.- (Oikein. Oikealta: Naamioitu
ja?). E i teillä s iis  ole-m itään avoim ia yastaan? 
(Hyyäl Naurua vas.), Jos meidän erimielisyytem

m e olisivatkin : siinä, ettei tahdota naanjiöpukuisia 
vaan  avoim ia kommunisteja, niin olisiminekin yk
sim ieliset. Mutta te tiedätte hyvin, ettei niin ote 
Jajta. Sanotaan ettei tahdota avoim ia kommunis
teja, ja  vasta, tänään sanottiin, että eihän se käy, ei 
K . P . D» (Saksan kommunistipuolue, Spartakistit) 
Sitä tee, vaap  Riippmnätoii Puolue ,tekee kaikki ,- Ja  
lisättiin* että kun työväki huomenna huomaa, että 
«ehtojen hyväksyminen merkitsee; »Menkää K . P . 
Dihen”, että se merkitsee: »Että en äayoi nimittää 
itseänne Riippumattomaksi Puolueeksi vaan K . P ." 
X>:ksi” i min silloin me muka olemme hukassa^ 1 

Tov. Crispien ptoyoseeräri 
kysym yksessä. Hän sanoi minun Moskovassa selit
täneen, että kehno se on Puolan työväenluokka. — 
MinmK tasrtp^ riitä vielä puhua, sillä  kun on kan
sainvälistä merkitystä. Puolan työväenluokka ö fi 
m in kuristettu, niin : paljon- heistä o li vanki-



loissa, maahan iskettynä,' etteivät n e : todella
kaan voineet osottäa.- mei-llh ^ t t ^ Ä ; ’^ # .'- ' Mutta 
Puolan työväenluokan kanssa olenixi^ rne : täysin 
solidaariset, yksi sielu. -

minä luule, että tämä juttu ehdfoistä ön niin 
pelottava. Käsi sydämellä, toverit, onhan selyää, 
ettette te ole naamioitu ja; ettekä avoimia kommu
nisteja ettekä tahdo ollakkaan. Siksi, toverit, ei tei
hin nähden riitä tämä ensi ehto. Me sanoimme, että 

yt&nan iurröää jälkeen»; jonka olemme elä
neet, on epäluufofeiä, :;ö?»
velvollisuus, toverit, 11 Ihternationalen raskaan ro
mahduksen jälkeen olla tyytymättä. sanoihin. Ja  
tämä puoluekokous on osattava samaa. Te olette 
sanoneet, että. tae olemme, alkaneet, sellaisen agita- 
tionin. Mitä muuta voimme-tehdä?- Eilen sanoi 
Crispien,. että Toimeenpaneva Komitea puhuu Vel
jespuolueille niin kilin porvarishalhtukset, Luden- 
dorffit ys-m.; puhuvat keskenään (Oikealta: pahem
min!) Sama Crispien siteerasi sitten erästä Koppin 
ttbottia jk 'skaöi: kas noin kohteliaasti. TöVerit, me 
puhumin© hallitusten- kanssa toista kieltä kuin puo
lueitten, me käytämme usein kankeaa, järeää kieltä, 
ehkä väliin liian järeää. Mutta eihän se „sävy” • ole 
tärkeä. * Kysymys on siitä, onko meillä todellakin 
yhteinen tie Ja, haluammeko kulkea sitä- edelleen. 

.S y liä  rheidän täytyy nyt askel askeleelta harkita 
sellaiset ehdot, että jo ka miehen täytyy edeitäkäsjn 
tunnustaa, mitä maata hän on. Siltä kannalta voit
te ;oi^|C^hidot ymmärtää. Te voitte hyväksyä tä
män ensi lauseen, mutta kun satoomme syvästi ja 
vaadimme; kourassa tuntuvaa, tolin tulee toista. 
Tahdotaan ottaa' suuri hattu ja  sen alle kätkeä kaik
ki, mutt^ sitten pilkistääkin esille II Internationale, 
Tahdotte suosia Amsterdamia. — Siksi täytyy mei- 
dä» olla tarkempia jk asettaa ehtoja. Toimeenpa-



nevalle Komitealle on annettu valtuudet. Missä 
näemme, että on todella kysymys vain muodolli
suuksista, on meillä kongressin antama valtuus 
osottaa tosi proletaarisille aineksille mitä suurinta 
suvaitsevaisuutta. (Niin sanotte te tänään!) Me tah
domme kulkea samaa tietä, mutta ei niiden aines
ten kanssa, jotka eivät tahdo, jotka ovat siirtyneet 
toiselle tielle. (Oikealta: Ovatko ne ehtoja vai ei
vätkö.) Toverit, sanoin juuri ettei ole kysymys per
soonista, jä  että Toimeenpaneva Komitea voi myön
tää poikkeuksia. (Oikealta; Ja  kohottaäkin niihin.) 
E i kukaan työläinen siinä näe majesteetinlouk- 
kausta, vain ammattijohtajat. (Huutoja. Puheenjoh
taja isoittaa.) Minä sanon teille, että juuri tämä 
ei ole venäläisten dikrtaattia, vaan muitten puo
lueitten vaatimus. Kysymykseen 2i nähden on Cris- 
pien oikeassa, siinä, että hän sanoi: emme tätä tahdo 
toistaiseksi; mutta sitten hän sen peruutti ja  sitten 
kongressi pakotti meidät sen hyväksymään. (Huuto: 
Radek sanoi, . että se kongressi on hänen taskus
saan!) En tiedä, onko Radek voinut sellaista sa
noa. Mutta jokainen joka oli, kongressissa, on sa
nova, että juuri sen 21 pykälän ehdotti italialainen 
toveri Bordiga. Me hyväksyimme sen. Meidän 
mielestämme ei Bordiga ole oikeassa parlamentta- 
rismikysymyksessä. Mutta taistelussa reformistisia 
aineksia vastaan on hän aivan oikeassa ja hän teki 
siinä oikein; kongressin enemmistö hyväksyi nämä 
ehdot. Jos niiden tarpeellisuudesta' todistuksia tar
vitaan, niin on tämä kokous parhaita. (Kättenta
putusta vas.) Täällä puhuttiin tilapäisestä enem
mistöstä, mutta' luulenpa että yhtä hyvällä oikeu
della voisi puhua tilapäisestä; vielä suurehkosta vä- ’ 
hemmistöstä. (Kättentap.) Toverit, olemme, moit
tineet teitä siitä, että kutsuitte puoluekokouksen 
liian aikaisin. Ehkä olette itsekin nyt sitä mieltä?

Ö5
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(Emme!) Rn minäkään. Sillä minä siedän, että mitä 
laajemminkeskustellaan ja  väitellään, sitä enem
män työläisiä tulee meidän puolellemme. (Aivan 
oikein!) Te (oikeisto) olette ylipäänsä saaneet niin
kin runsaasti .työläisiä mukaanne, kun olette lykän
neet keskustelun pelkästään järjestäytymiskysymyk- 
sen alalle. (Totta.) Siksi sanon, toverit, että Bor- 
dagra ja italialaiset oyat oikeassa. On selvää että 
tämä perikuvallinen, klassillinen jakautuminen» tu
lee tapahtumaan muissakin puolueissa ja on hyvä* 
että, Saksan työväenluokka ensimmäisenä on; sel
vinnyt kriisistä ja  jo saanut kokoon näin suuren 
enemmistön., (Hyvä)) Olen juuri saanut kirjeen 
eräältä venäläiseltä työmieheltä, joka kuuluu Riip
pumattoman Puolueen vasemmistoon, ja hän sanoo 
ölevansa ! Moskovan puolesta, -mutta eikö voitaisi 
muutta , niiden 21 pykälän muotoa? Minä sanon, 
että kun on selvitty periaatteellisista vastustajista, 
tulemme me osottamaan mitä suurinta suvaitsevai
suutta jokaista työläistä kohtaan, joka on todella 
proletaarisen vallankumouksen puolesta, (Vas» kät- 
tentap. Oikealta: Kukip tekee mitä osaa.)

; Vielä yksi' Toimeenpanevan Komitean tehtävä 
cm minulla täytettävänä. (Huuto: Pykälä 21.) Mj- 
nun on pyydettävä tätä kokousta, ja juuri niitä, jot
ka eivät hyväksy ehtojamme. että olisivat hyvät ja 
sanoisivat selvästi mitä ' tahtovat. Mihin suostui
sivat? Mitkä teesit, ehdot hyväksyisitte? XVagta- 
lauseitä.-^(!M'keäita:;!|!fik^v.ette sitä sanoneet 3 .viik
koa sitten?) Tein eilen saman kysymyksen tov. 
Longuot’ille. Hän vastasi hgti, mitä kohtia ep.pita-. 
.nyt hyväksyttävinä. Sitten me (Huutoja: Peräy
tyy} Levottomuutta. Huutoja: M i^ei ennen? Cris- 
pien: Laastaroimista!) — Crispien arvelee, että tä
mä johtuu' pelösta ehtojen puolesta:. E i minulla ole 
.mitään syytä olla tyytymätön niihin ehtoihin. Mut-
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p ?
ta minä luulen, että öri Internätionalinen velvolli
suus suostua -
te sen tehnyt ennen, miksette tulleet 3 viikkoa sit
ten?) Onhan tämä asiakirja teille tunnettu. ; Voihaai 
nyt tällainen edustajakokous päättä:-näillä ja näil
lä ehdoilla olemme me puolesta, näitä ja  häitä tee
sejä kannatamme, (Levottomuutta oik. Crispien: 
Tämä on liian vahväa. Kello soi. 
kaispyydystystä. Kello.) Minä katson, toverit, että 
tämä pyyntö ei ole mikään ärsystys. Kun Sveitsin 
puolue" vihdoin päättää Vielä: kerran keskustella 
kansamme,; niin on se kyllä koomillista, he kun o- 
vat jo kuudesti muuttaneet
verit, Toimeenpanevan Komitean velvollisuus on 
vielä kerran keskustella. J a  sen teemmekin. (Huu
toja oik. ja vas.) ‘Toverit, ffiiriä sanon 
ke huutaa: Te olette pahemmat kuin koni juutalai
set!) Puheenjohtaja Bräss: Pyydän, että annatte pu
hujan puhua (Suurta naurua oik. Radke huutaa.) 
Jos ette tahdo kuunnella niin menkää ulos. (Hyvä, 
Huutoja:. Kykenemätön puheenjohtaja, esittää meil
le mokomaa. Narripeliä!) Minä' olhn sänöhut tov. 
Radkelle, että jos hän ei tahto kuulla, saa ’ mennä 
ulos. (Oikein! Kättentaputusta Huritojä vas.) ‘ 

Sinovjev jatkaa: Toverit minun velvollisuuteni 
ori esittää teille Toimeenpanevan Komitean ehdo
tus. Ja  onhan teillä oikeus hylätä se, jos ette tah
do hyväksyä sitä. Mutta ymmärättehän, että mi
nun täytyi se esittää. Sen olen tehnyt enkä ymmär
rä, miksi teidän tarvitsisi siitä kiivastua. J a  nyt 
alan päästä loppuun. Vielä tahtoisin puhua hiukan 
Toimeenpanevan Komitean kokoonpanosta ja  Sak
san puolueöloista. Te sanotte, että venäläiset tahto
vat komeritaa. Tänään on ilmestynyt kirjoitus ot
sikolla: Moskovan pamppu. Minun mielestäni pi
täisi; sen jälkeen kun meidän maamme ovat olleet



neljä yuoftta so d äs^  y ^ t a  vähärt su o jaan . vTuö ei 
dlie' muuta lajin natsjonalististen vaistojen herättä- 
mistä. ^  .^oncanunistisen Intprnationalen Toimeen
panevaan Komiteaan siis kuuluu yiis»; y^na^m"pup< 
ja e ^ ;'‘| a ^ j i a m u i s t a ,p u o lu e i s t a ,ä ^ e ;  tiedätte, 
että tovitarZetkin on edustaja Moskovassa ja minä 
toivon, että varsin suuri osa työväenluokkaa on sa- 
nova hätien hyvin voivan edustaa Saksan työväen
luokkaa. (Totta!) Muistatte' että Brusselissä oli II 
Internationale, ‘johon tahdotte kuuiua. Menihän tov.

: Crispien Luzerniin '(Crispien: , E i ole totta!.. Johan 
* .sen Moskovossä osotin. i  evottomuuttaJ) Tosiasia 

pn, että teidän puolueenrie edustajat vielä sodan jäl
keenkin ovat ottaneet osaa II Interuationalen istun- 
npihim ;>(Totta!) Kihhka oli silloin? P.russelissä 
Koitdtivät bel^alaiset, pieni puolue, teidän 'asioi
tanne. (Vastaväitteitä.) Vain harvoin oli Kan
sainvälisen Sosialisti-Toimiston istuntoja; vain sil- 
loin kun pii tärkeitä kysymyksiä, ei niitä voitu jät
tää Toimeenpanevalle'.Komitealle. Miksi joli niin? 
Siksi, että Saksan; Ranskan ja Venäjän opportunis- 

' tit sanoivat, että on yhdentekevää' belgiälaisetko 
yäiko muut opportunistit sen tekevät. Me aioim
me ensin valita ib edustajaa, mutta nyt on 13 . Ja  
kokouksen jälkeen on tullut vielä 3 puoluetta. Siis 
16 edustajaa. Oli ehdotus, ettäVenäläiset yksin ot
taisivat Toimeenpanevan Komitean ja yastuuhälai- 
Siluden. Vaikka se tietenkin oli suuri kunnia, kiel- 
täydyimme nie, koska juuri tahdpimrne toisenlaista 

.- interriationalea, koska ennen kaikkea oli. saatava 
äikaäri yhteys' toisten maitten kanssa, Cris: 
pien voi todistaa, että muiden maiden 
toverit, ne Moskovassa monasti asioita, ajoi
vat. Ktin te j sijoitatte? Toimeenpane van Komitean 
Saksaan tai Pariisiin,' niin olemme me. ensimmäisi
nä onnelliset. Sen olcanme sanoneet (Kuulkaa! Kat-



tentap. vas.) Toverit, eikä ne olleet väin sanoja. 
Me tiedämme kyllä vastuumme. Minä kysyn teiltä, 
missä ovat ne muut maat, ne muut puolueet, joilla 
aina on se luottamus. Keskustellaan asiasta. Oli
simme iloiset, jos Parisin Kommuuni 50-vuotisjuh
laan mennessä Ranskan työläiset pystyttävät neu- 
vostatasayallan, luovat suuren puolueen, ja  mfe 
voiimne sijoittaa kommunistisen intejnatioriälen 
Pariisiin. ; (Oikeaita: .huijari!) ~  E i siis, kuten sa- - 
nottu, ole kysymystä diktaattoreista. Ajatelkaa tm 
ki, toverit, mitä kaikkea te koitatte Uskotella mei
dän aikovan. Mitävartcn pyrkisimme me teille dik
taattoreiksi? Luuletteko meidän olevan niin tyh
miä, että uskoisimme nappulaa painamalla sauvam
me työväen tanssimaan? Ömpä menty niin pitkälle; 
että on selitetty1 meidän tahtovan heittää saksalai
set veljet suoraa päätä sotaan Ranskan kanssa. 
(Oikealta; Aivan.) Se on todella kuulumatonta. 
(Oikein.) Leninin, kirjasessa,' tuhansissa asikir- 
joissa olemme selittäneet: Kun Saksan työväen
luokka tulee valtaan, täytyy sen ehkä, vaikka ham
masta purren, vielä jonkun a,ikaa sietää Veisäillm ' 
sin sopimusta. (Kuulkaa!); Onko, tämä sotaan työn- . 
tämistä? (Vastaväitteitä.) -/'Toverit* Moskovassa, sa
noimme toveri 1 Orisi>ienilie ja  Dittmännille, että 
rauhanasiassa ovat he tehneet virheen. (Minkä?) 
Sen, ettette heti tehnept vallankumousta. Jos valta 
olisi silloin 'tullut työväenluokan käsiin, niip ehlöi 
olisi seri täytynyt tehdä uusi Rrestin rauha. Mutifcä 
valta oli sekeidemanhien,, s. o..pp^äriStpn käsi^^; ... 
joka tahtoi tehd!ä rauhan, se p li sillä jo taskussaan 
valmiina. Viekas ketju S^ e id em ^ h ' .kyjiä; viirtj# 
hetkenä laittoi niin,1 kuin cälsi hän ittieskp ^äj^ a- 
sitä vastaan. H än;tahtoi pelastaa kunniansa.,.,Th 
olette viime hetkeen asti häntä taanneet,ja,5töhneÄ 
Sdieidemanuille aseman



saattoi tehdä ,.t£f&ähr- ; JSäifcsi piti teidän ottaa vas
tuuta p ^ le n n e  siitä räuhasta? Ette voineet tehdä 
humou^ta, mutta teidän hiisi pitänyt toki selittää; 
kuten me teimme Jo 1915, että kun on mahdollistä,. 
käymme me vallankumouksellista sotaa, mutta jos 
ei ole mahdollista, hiin täytyy joku aika sietää, 
odottaa, tehdä rauhäimperiaiistieh kanssa, taipua 
kompromissiin. Mutta eihän valta ollut teidän kä
sinänne; Vaan pikenhnin pprvarjstollä, Tämän pie-' 
n en e^ tu k ^ n  te, toVerit, siis'jätittehuomioon otta
matta. Emme me koskaan ole rohjenneet teille sa
noa: Käykää sotaan! Me kyllä itse tiedämme, mitä 
sota on (Kättentap. vas.)Me kyllä tiedämme,ettei se 
ole huvikävelyä, että se tuo työväenluokalle suuria 
vaikeuksia» me tiedämme myös, mitä työväenluok
ka on saanut kokea. Me sanoisimme teinä: mei
dän täytyy nyt ottaa vältä käsiimme, ja riippuu In- 
ternatjonalesta Eurppassa ja  koko maailmasta, 
k jijn k a '';j^ u ^ '!^ *d ^ ;,^ ^ ^ '7sie 1^ V ersa illesin , so- 
pihnusta; Ranskan jyöväenluokän on tultava pian 
avuksehmie.., Sellainen se. juttu. J(Yastaväitteitä.)

. (Öike-
ä j|ote l^tne” sahoo jedta päivä!) — Eipä

siankaan. Qien llukenut histofiällisen asiakirjan, 
jonka,|.Saksan., kommunistinen ; puolue, on laa- 
Miiut.; Se-.._ onj ’
tieteellihen' •' -ia prQletäannpn >• Sanottiin et-

binna>toi^eh‘;t<£ktäiiîvastaäp. Eiahhe ; jne teiltä  vaadi että kävisitte uu- -!»*££• :$otaatriM s!tek^^ vallankumouksen- m utta ,me jcehotanune teitä joka päivä valmis? tautum aan, harjottam aan järjestelm ällistä propagandaa» ?ei -kommtmismia vastaan, vaan sen hyväksi? Se .on ainoa ehto. Tämä. Toimeenpanevan.- m itean kokoonpano cm takeena siitä e ttä n iin  myös



tulee tapahtumaan. Toverit, minä olen sen jo sa
nonut ensi kirjeessäni. : E i siinä ole vain venäläisiä 
vään 16 muuta puoluetta on edustettuna.: Ön sa 
nottu, että ne ovat meidän „stipendiaatejamme” . 
Onko sellainen puhe kohteliasta, proletaarista?
: (Vastaväitteitä.) Minä sanon ylpeydellä: me olem
me vihdoinkin'- tilaisuudessa osöittaittaan useille 
veljespuolueille aineellistakin apua. (Hyvä vas.) 
Kun te,- Saksan työväenluokka, autoitte meitä 1905 
ja myöhemminkin, niin oli meillä toisenlaiset tun
teet kuin nyt Dittmarmin propagandan jälkeen. Se 
on selvä. :: Kun Unkarih^työväenhällituS lähetti ita
lialaisille ’ veljille rähasumiuan, niin olivat Italian 
toverit ylpeät Unkarista, ja me myös.' Toverit, -olen 
vakuutettu siitä, että kup • häi?--.
litus ja  vältiörähästo, että sit|pytt>ii5UB’'äähideii 
täytätte velvollisuutenne. Olen vakuutettu, että 
sen tulette tekemään. On selvää,'että Toimeenpa
neva Komitea on juuri nyt sellainen järjestö, jol
laista ei vielä koskaan ote ollut Internationalessa. 
Onhan joka päivä 17 puoluetta työssä, jokainen ju
listus harkitaan yksissä. Niin muodUstuu teon In
ternationale, Te puhutte aina teon Internationa- - 
Iestä! Mutta mitä se ön? Ilman keskitystä, ilman 
kuria, mitä tekoja siitä tulee. Vain sanoja. Minä 
pidin Moskovassa puheen puolueen. keskityksen 
merkityksestä. Siitä onnittelivat m inua. Crispien ja 
Dittmann sanoen, että se oli hyvä puhe; ijiijipu- 
mattoman Puolueen - puhe. (Crispien: sanoin, oikea. 
Riippumattoman puolueen puhe.) Minä kysyin to
vereilta, piinkö-•puhunut kovin- opportunistisestir 
Vakuuttivat, ettei se ollut huono. .Luin sen sitten 
ja  arvostelin, ettei se ollut hullumpi.,-Tässä Riip
pumattoman Puolueen puheessa oli puhe sentralis
mista, -yhtenäisyydestä. Jos R . P .  on  sekainen, sijt-; 
teholen JntnäfcinR .V m

71



rua.) .jjik s f hyt puhutte päinyästoih. Miksi nyt pu
hutte pamppu juttuja? Kuinka vaarallista se on, 
näkyy ranskalaisesta Temposta, Clemenceaun leh
destä, syyskuun 30 p. (Lukee otteen.). . .  Täällä sa
nottiin, että eihän nyt voi tuhota- Riippumatonta 
Puoluetta, tappaa puoluetta. Mistä tämä kauhistus?; 
Eihän ole kysymys kuolemasta eikä' tuhosta, vaan 
siitä, ettette kätkisi jUokkoonne aineksia, jotka ei
vät ole kommunistisia eivätkä tahdokaan olla. Tei
dän on ne puhdistettava pois ja  tultava todella kom
munistiseksi puolueeksi. Meidänkin puolueemme 
kutsui kerran itseään sosialistiseksi. Mekin kerran 
tapoimme Ja. tuhosimme itsemme. Ja  eikö se käy
nyt helposti. Te sanotte, että muka on tarkotus 
saada puolue pois näyttömöltä. Siitä ei ole kysy
mystä. On vain Vedettävä kahden viime vuoden 
luokkataistelun johtopäätökset. Eihän ole kysymys 
Moskovan diktatuurista. Johan Leipzigin kokouk
sessa kävi ilmi, että monet teistä eivät tahtoneet 
liittyä Internationäihen; ei siis Moskovan' diktaatti 
ole ollut syynä teidän hajaannukseemme, vaan kan
salliset saksalaiset-suunnat. (Suurta suos.) Ja  nyt 
ori'■ ainka ve tää ; johtopäätökset, eikä siis pidä 
tulla sanomaan: '  että kfoskovari ; ehd^ ovat 
Syynä.' Muualla se ori 'syy V Dittmann sanoo) 
ettette voi, itseänne, ‘nimittää könimunistiseksi. puo
lueeksi Miriätöivori Saksan työväen olevan jo niin 
Valistunutta) ettei se häpeä sen puolueen nimeä, 
jonka Lipbknecht ja  Rosa Luxemburg ovat perusta
neet. (Vilk. suos.)Me ehdotamme, että kaikki Sak
san kommunistiset ainekset kootaan yhteen: Riippu-

ja  iriyös  ̂sariöri Töi- 
mtehpärievam; ■ Koiriitean puolesta, Kommunistisen 
Työväen' -'öii

'mrikäriä
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Kommunistisessa puolueessa. Nyt on Saksassa ta
pahtuva . perusteellinen- puoluemullistus, historialli
sesti m erkitsevä, joka on perustava koko työväen
luokan uudestiryhmityksen. Olen vakuutettu siitä, 
fettä. työväenluokalle o n ; oleVa valtava merkitys 
sillä, että kaikki kootaan yhteen saman kommunis
tisen puolueen kehyksiin, joka- taä£ ’ ph rtnuodostava 
osan Internation alea. Siksi lopetan ja  sanon teille 
kydiänxmeni pohjasta: Eläköön yhteinen kpnirnunis- 
tinen puolue, joka yhdistää ne kaikkien maailman 
maiden ainekset, jotka ovat päättäneet astua vallan
kumoukselliseen taisteluun. • Eläköön "kommunisti
nen puolue kaikissa näissä maissa ja eläköön p ro
letaarinen Internationale, koko. maailman työväen 
Kolmas Internätiohale;(M yrskyistä,'. minuutteja 
kestävää suosiota.) . >

Istunto julistetaan päättyneelöi. Edustajat te
kevät lähtöä Intefnationälea laulaen. Sinovjev 
huutaa: Eläköön Saksan proletariaatti. (Eläköön!)
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Loppulausunto.
Toverit ja  toverittaret! Minulle on sattunut sellai

nen kitissä, että vilustuin eriltä voi teille tänään esit
tää loppulausuntoani. Ynimäreätte kuinka ikävältä tä
mä minusta tuntuu, mutta ei ole muuta neuvoa kuiri 
esittää, rie kirjallisesti.
v Mevoimme vetää koko- Hallen puoluekokouksen 

keskusteluista lopprituloksen. Mika se ori? Kes
kustelu iQn selvästi psottanut, että Riippumattomaan 
Puolueen oikeistojohtajien on mahdoton, kuulua l i i  
Internationaleen, eikä, suinkaan siksi, että olemme 
asettaneet 21 eikä 18 ehtoa, vaan siksi että puuttuu 

, a  i ri ö a tärkeä edellytys, se, että tarkottaa totta 
kommunismi 11a ja proletaarisella vallarikurnouksel- 
la. Tämä ehto puuttuu, ja s i k s i  ja v a i n  
siksi' rimme kuulu yhteen. Riippumattoman Puo
lueen oikeistojohtajat eivät t a h d o kuulua Kom
munistiseen Internationaleen, e i k ä  sekään puo
lestaan halua, heitä joukkoonsa. ;
' Kommunistinen Internationale lähetti minut tän
ne väatiiriaan1 periaatteellista ohjelmakeskustelua 
Meidän täytyi suorastaan pakottaa nämä oikeisto
johtajat luopumaan pelkkien pienten järjestäyty- 
miskysymysten käsittelystä ja  tunnustamaan väriä 
maailmanvallankumouksen tärkeimmissä kohtalon- 

. kysymyksissä. Tämä oli myös. tovereittemme, Riip- 
Puolueen vasemmistolaisten,: tkrkotus 

ja  s e n  o 1 e m m e . m e  s a  a v u t t  a n e e t .



: Puoluekokouksen oikeisto . tervehti • .eilen, rier 
mullah menshevikki ‘-Martpyto^ ,Se
Martovin puhe jakautui kahteen: osaan.; ‘ 'Ensim
mäinen ali syytös Neuvostohallitusta vastaan, ja 
toinen koski ..joukkojen naivia, uskonnollista uskoa 
sosialismin pikaiseen, v sanoi, s.
o. syytös koko-, maailman vallankumouksellisen, 
kommunistisen ‘köyhälistön joukkoliikettä yastäah.: : 
Ensipsastai jöka,: oli öleviaän pömittn 
letaarista hallitusta V astaa^  ;puhum-m^
Nyt ensinnä toisesta, tärkeänuriäs.^ . 'Tässä
sanoo • Martöv samaa kuin Riippumattoman Puo
lueen oikeiston edustaja l?udolf Iiilferding minua 
Vastaan .pitätnässääh; puheessa, Kun me moitimme 
heitä siitä, että eivät osaa toimia yhdessä joukko
jen kanssa, i vaan;; tufeakuttävät niiden ' Vällahku-. 
mouksellista taistelua. niin nimittää. Hilferding tätä 
likafeilpailuksif via^kaaiis0 '^ 0®sa'-M Sensuuri kysy
mys, mitä meidän on tehtävä voidaksemme.kulkea 
johtaen joukkojen edellä raskaassa, kärsimyksiä ky
syvässä taistelussa, tämä-prohleeini pn H:ri silniissä 
p ijk jk u m a iste X .^ ^ y g ^ 1^ ^ iua.?. • Mitä .tämä-todis^

. jimkkdjeh ’ • hengitä’ isam^k  ̂tl:
maa kuin työyäenjokkpt, ,ett|;, he eivät. kujjp: joukko-; 
jeE etHpäässä^.vaan. .vieläpä, yrittävät työntää .niitä 
taapäin. / . > * . ,  ;

Martöv .mainitsi .moneen kertaan,jpyk^qjfeii,,naii 
vin uskonnoUisen uskon. Män piti ii i^ e e n  suukim- ,

■ pana Kols*
hevismin vaikutuksen , kautta, 
ovat kiihkoutuneet ja  toivovat spsialSmiii vojvan 
pian toteutua. Toverit ja ■ tpverittaret! Kuinka.,voi 
todellinen sosialisti valittaa, sitp, että joukoilla..on 
ssp usko? Ä^im ;mielestäm  sitä \ §* pitäisi ,v a  1 i  t- 
t  a  a :vaan päinvastoin. s',i,'.j’:t ä i . l  o i ( t a,,. ®T0'



letmjoukkojen n. s. naivi uskonnollinen usko on 
itse asiassa maailmanhistorian tärkein, vallanku
mouksellinen tekijä. Ilman sitä, ilman joukkojen 
n. s. bolshevistista fanatismia on proletarinen val
lankumous m a  h d o t o n. Tämä n; s; fanatismi 
on koko proletaarisen' liikkeemme s i e 1 u, on 
maailmanvallankumouksen tärkein työntövoima. 
E i ;meidän sotd tätä ilmiötä valittaa,'sitä otf t e r- 
V e h d i t t ä v  ä. Kuinka ajättelevat Martov ja 
Hilferding asian .muutoin? Kuinka voi maailman
historiallinen mullistua tulla,; kuinka voidaan saär. 
vu,ttaa proletari&tin. voitto koko maailmassa, jos 
joukot eivät astu taisteluun innostuneina,kaikella 
sielullaan, vankassa uskossa ja  voitonvarmoina?

Toverit, ensi puheessani viittasin siihen, mitä 
August J3ebel-yäinäja usein julisti Saksan, työväen- 
joukoille. Te liikkeen vanhat taistelijat muistatte, 
miksi Bebel tuli niin rakkaaksi Saksan ja koko 
maailman laajoille .työväenjoukoille. Mikä hankki 
hänelle tämän hyvän luottamuksen? Juuri hänen 
hehkuva „fanaa,ttinen“ uskonsa sosialismin pikai
seen voittoon, hänen intohimoinen ja  kuten Mar- 
tov sanoisi naivi uskonnollinen luottamuksensa 
siihen, ettäporvariston hetki pian lyö, että työväen- 
joukot tulevat voittamaan porvariston. • ■/

Toverit! Muistakaa sitä historiallista hetkeä, jol
loin August Bebel vielä vanhoilla päivillään erääs
sä puoluekokouksessa liikutettuna _ lausui: «Olen 
vakuutettu siitä, että me kaikki, jotka olemme 
tässä salissa, tulemme näkemään sosiaU ^ih  yöitoh.” ; 
Muistakaa, että tällaiset Bebälin selityksetäina he
rättivät mitä suurimman' innostuksen Saksan puo
lueen' parhaissa proletaarisissa aineksissa! Niin; tm 
yerit, Bebel sanoi noin muutamia vuosia enheh iSnpe- 
rialisftisfa sotaa. Sitteii tuli'' sota;, ^ttäirkuli hirveä 
taloudellinen pula, sitten tuli porvarillisen yhteis-

76



kunnan tuomiopäivä, jota hän ennusti. Ja  nyt, kun 
Se on tullut, nyt kun joukkojen läpi todella kulkee 
komtnunistiseh innostuksen sähkövirta, nyt tulevat 
johtajat sellaiset kuin Martov ja  Hilferdingf ja  tah
tovat kylmällä vedellä valella n: s. kiihkoutuihei- 
ta työväen joukkoja., Nyt sanotaan meille, että tä
mä n. s. uskonnollinen kiihko on muka taantumuk
sellinen ilmiö! -

Kuinka ajattelevat Martov ja Ililfcrding- voiton 
tulevan ilman. proletaarista vallankumousta?; kuu
levatko he todella riittävän, sen,: että jolloinkin Van
hat koetellut johtajat, jollain puolucpäivillä laati
vat päätöslauselman, että kirjotellaan paksuja ni
doksia n. s. iieteeBi^/:teplM '^;'^et^läi^ta' sosia
lismista, tahi että ' jossaini;.:!Kahs'ailiskÖkouksessa 
äänestetään,; ja  sillbin olisi ; sosialismi^ saatu? -Ei, 
toverit, -:yiih;.refpiknis£ik.yäinr. ihmiset, jotka eivät 
rahtpakaän käsitä luokkattime sisäisiä' siehmhikun- 
toja, prolctaarijoukkojen syv iä  tunteita^ -vain ne 
voivat puhua niin kuin Martov ja  HilferdingV Ei,* 
meidän ei tarvitse valittaa juökkojeh „naivia“ kiih
keää uskda sosialistisen väDakumoksen pikaiseen 

■ voittoon, vaan päinvastoin On sitä tervehdittävä. 
Meidän on sitä vietävä eteenpäin, on asetuttava- 
niiden fanaattisten joukkojen: johtoon. Sillä, tove
rit, todellisuudessa ei. tämä luottamus ole mitään 
naivia, uskonollistä, vaan päinvastoin, naivia ovat 
juuri ne, jotka luulevat niin valtavan mullistuksen 
kuin on proletaarinen yallarikumous, käyvän päin: 
sä ilman köyhälistön syvien rivien valoisaa innos
tusta; naivia ovat ne, jotka luulevat, että kapitalis
mi -on poistettavissa ilman kansalaissotaa; Naivia 
ja reformististen ajatusten vallassa ovat ne, jotka 
luulevat, että proletaarinen vallankumous. voitai
siin tehdä sosialipasifis.tisipa keinoilla; naivia ja 
porvarillis-uskonnollisia • ovat .Viie,vjojkia luulevat* •



että proletaarinen vallaihkftthous voidaan tehdä h van
halla koetellulla taktiikalla”  j a  Erfurtin ohjelmaa 
puhetavoilla. Maftöv jä  Öilferding- ja kaikkien mai
den- oikeistolaisjohtajat ylipäänsä moittivat joUkkm 
ja  sanoen: Teillä on liian paljon . kiihkeää uskoa 
proletaarisen vallankumouksen voittoon. Toverit, 
minä arvelen, että paljon suuremmälla syyllä voivat 
proietäaiijoukot. kääntää tämän moitteen takaisin 
ja sanoa reformisteille, kaikille oikeistolaisjohtä- 
jille: »Kuulkaa, te johtajat,- miksi on teillä liian v  ä
h ä  n uskoa, liian v ä h ä  n fanaattista Tuottamus
ta pyhän asiamme voittoon; proletaariseen taiste
luun, löppupäämääräämme, diktatuuriimme, pikai
seen ja lopulliseen voittoomme?"

N i i l i ,  oikeiätolaisjohtajilta puuttuu., tykkänään 
usko proletaariseen vallankumoukseen; Sitä koitin 
puheessaiii todistaa. Eikö nyt, toverit, Martoyinja 
Hilferdingin puheet ole loistavia todistuksia väit
teelleni? Eivätkö he ole itse, todistaneet, että heiltä 
puuttuu se uskö?, . •

. Toverit, Englannissa on 'jo  vuösikymmeniä ollut 
hyvin mieltäkiinnitävä sivistyneistö-ryhmä, jota 
voitaisin pitää reformistijohtajien perikuvana . S e  
on fabioläisten ryhmä, reformismin ideologien (aat- 
teilijmh)i jotkam yöstahtovat jpukjkGpn h.rs. us  ̂
konkiihkoa, jotka;, tahtovat marssia, tyynesti ja 
rauhallisesti,' mutta jotka itse asiassa marssivat 
kravun lailla taapäin> Nämä fabiöläiset ovät tie- 
teeljlisesti sivistyneitä ihm isiä,jotkauskovat, että' 

; kumous kyllä voi tulla joskus 50 vuoden päästä, 
mutta he ovat cunctatoreja (Fabius Cunctator, roo
malainen sotapäällikkö, „viivyttelijä’\ vastaa Ruot- 
sin-Suomen historian ,rEaiskä-Jaakkoä".). Hekin 
tahtovat, etteivät joukot marssisi hiin nopeasti. 
Friedrich Engels, toverit. hän oli oppinut hyvin
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tuntemaan tämän reformistien lajin emigraattjai- 
kanaan Englannissa.
: En 'Väitä, että oikeistoriippumattomat kaikki oli

sivat fabiolaisia.. Myönnän, että heidän joukossaan 
on vivahduksia, kumouksellisiäkinV Mutta niiden 
teoreetikot,. Kaytsky etupäässä, ovat nykyisin hy
vin lähellä fäbiolaisten ideologiaa.; Onhan sosiali- 
pasifismi samaa kuin fabiolaisuiis. Suokaa minun 
siteeratasäprävat Fr. Engelsinrivit,; (KirjeestäSo*- 
gelle 31/12 1892): „Fabiolaiset ovat täällä Eöhtöos- 
sä ryhmä (Engels käyttää karkeampaa sanaa), 
joilla on älyä kyllin ymmärtää sösialiseii mullistuk
sen kiertämättömyys, mutta jotka eivät mitenkään 
yoi uskoa tätä jättiläistyötä yksin raa’alle proleta
riaatille ja siksi tavallisesti asettuvat johtoon. V  a t  
1 a  n k u m.o u s p e 1 k 6 o h  n i i d  e-.n p ä ä- 
p e r i  a a t e. He ovat ,.sivistyneitä par exetlence” 
(ennen kaikkea). . .  „He ovat suurella ahkeruudella 
kaikenlaisen rojakan joukossa saaneet aikaan jon
kun hyvän propagandakirjaserikin, todella parasta, 
mitä englantilaiset tällä alalla ovat tehneet Mutta 
kun ne tulevat erikoiseen taktiikkaansa, luokka
taistelun hämmentämiseen, on se mätää; Siitä myös 
heidän fanaattinen vihansa Märkiä ja  meitä kaik
kia kohtaan — luokkataisteluntäkia” .

'Sellaiset ovat Engelsin sanat Minä ’ en 
tahtoisi sovittaa näihin nykyisiin ' reformistei- 
hin kaikkea, mitä Engels sanoi fabiolaisista. 
Saattaa olla heidän joukossaan' ehkä joitakin 
joita ei tarvitse noin sääliiiiaiH^ •
telia. Miitta kuitenkin, kun me tarkoin katselem
me monen, heidän vihaansa kommunistista liikettä 
kohtaan, niin täytyy 'meidän toistto: Yallanku- 
mouspelko on tosiaankin yhä vielä monen o p- 
>p o r t u n i s t i s e n, 1 u k  u m i e h e n  p ä ä 
p e r i a a t e .  Niin, toverit, minä kysyn teiltä, mi



tä kaikui M ajavin  puheesta muuta kuin kauhea 
tulevan suuren, pionissa piirteissään hirveän,; mutta 
kuitenkin ihmiskunnan Vapauttavan vallankumouk
sen pelko? Ja  eikö sama kaikunut Hilferdingin pu
heesta? Ja , toverit, vielä eräs seikka. Eivät ole n e ' 
vain oppineita, intellektuaaleja, jotka ovat kohot
taneet tämän vallankumouspelon pääpteriaatteek- 
seen, ei, on myös pieni osa työläisiä, jotka tekivät 
samoin. Se on lukumääärältään pieni; mutta poliit
tisesti hyvin merkitsevä joukko; jota Marx ja En
gels nimittävät t y ö l ä i s y J i m  y  s t ö k s i ja 

'^je^-nyt^^ee^ia^ttunukseUiseksi.. tekijäksi vapau-. 
tusliikkeissämme.

J a  niin tulen toiseen tärkeään keskustehikysy- 
mykseemme, ammattiyhdistyskysymykseen. Tove
rit, ei ole. sattuma, että näinä ratkaisevina päivinä 
väittelymme väkevimmin räiskähteli Silloin, kun 
jouduimme koskettelemaan m s. Ammattillista In- 
ternatipnalea. Se on nyt koko liikkeen elinkysy
mys. Olen jo korostanut sitä, että Crispien ja Ditt- , 
mann eivät Mos kovassa tehneet mitään muistutusta 
sen jodosta, että .Ammatillisen InfernatioMälen 
.kimppuun R y tiin . Nyt on toinen ääni kellossa — 
eikä sattumaltä. .Tuollatyöläisylimystöllä, on juuri . 
reföimistisissä' • ammattiyhdistyksissä tukikohtansa 
ja  JouhauxT, Legienit, Appletorit, Oudegeestit, Sa
muel Gompersit ovat tämän Työläisylimyston ideo
logeja . Tämä työläisylimystö se kohottaa vallan
kumouspelon pääpenaatteekseen. Kaikki porvaris
ton ovelammat johtajat ovat sen varsin hyvin kä
sittäneet. Siksi' he käikin. vöimihTukevat työväen- 
liikkeen aristokraattisia aineksia, siksi' pitävät ne ' 
vanhoja xeförnhstisiä ̂ Ammattiyhdistyksiä tukenaan 
ja turvanaan.

* Väärinkäsitysten välttämiseksiselitamme,; kuten, 
jo sadasti olemme Konuhunistisessa Internationa-

8o



lessa selittäneet: e m m e  me sano, että .kaikki ne 
ammattiyhdistykset, jotka ovat liittyneet Amster
damin ammattilliseeii Ihtetnätiohaleen, plisivät' kel
taisia. Eipä suinkaanI Me tiedämme varsin hyvin, 
että sadattuhannet ja miljoonat siihen kuuluvat työ
läiset eivät ole keltaisia, ■ vaan työtä tekeviä prole
taareja,: jotka eivät vielä ole täysin tietoisia histo
riallisesta, tehtävästään. . Siksi olemme . antaneet 
tunnussanan:' ei erota amniättSyhdistyksistä, vaan 
niiden . s i s ä 1 1 ä tehdä päivä päivältä poliittista 
ja ypropagandatyötä, järjestelmällisesti propa
goida reformismia vastaan ja siten vapauttaa am- 

s mattiyhdistykset porvalliSeh ; aatemaailmani refor- 
mismin, työläisylimystön ikeestä. Ja  me-teemme. 
sen, tuli mitä tuli.; Toverit, mutta me huomaamme 
jo, että työläisylimystön johtajat- jo. a lk a v a t; e r  o.t- 
t i a a kommunisteja ammattiyhdistyksistä. Eng
lannin Labour Party, joka asiallisesti on a m m a t- 
t r y  h d i s t y s l i i k e t t ä  on päättänyt ojia 
ottamatta komniunisteja siihen puolueeseen. Säkr 
sassa huomaa jo, että aletaan puuhata konimunis^ 
tieri erottamista ammattiyhdistyksistä, koska ;niiK 
lä on aikomuksena muodostaa kommunistisia pe
säkkeitä näihin järjestöihin. Mutta koettakoon sul
kea meidät pois! R ef onnistit tulevat siinä taitta
maan omaan niskansa. Jos Lemien ja Jouhaux 
kumppaneineen yrittävät erottaa kommunistit sen 
perusteella, että. nämä perustavat pesäkkeitä am
mattiyhdistyksiin, niin tehdään sjtä k u/i.fc e h k i n,; 
Vaikka sälää, jos On tarpeen, eikä yksin porvareilta» 
vaan Legieniltä ja  Jouhaux’ilta myös, ja ennem
min tai myöhemmin;tulevat jäsenten joukot,-ne jot
ka Martovin mukaan ovat uskonnollisen kiihkon 
ja  naivin .uskön vallassa, kuitenkin kuulumaan 
meille. Amsterdamin Ammatillinen Internationale 
on alallaan s a m a kuin Briisselin eli Geneven II



In f^ a tid n a le  oli poliittisella alalla. Se ori k a p - ; 
p a l e  I I '  I n t e r n a t i o n a l e  a, ja  joka ta
pauksessa on meidän, ehkä hieman eri keinoin, 
käytettävä sitä vastaan, samoja -menettelytapoja, 
joita olemme käyttäneet II Intematiorialea, Vastaan. 
Kuten me - valtiollisella alalla, jo miltei kalkkissa 
iriäjssa olemme vapauttaneet työväen '-ydihjöiikotfier.

; förmisiriistaj ; min tulemme sen tukemaan taloudelli- 
senkin liikkeen alalla. Jos te Saksassa aiotte vaka
vasti jä  johdonmukaisesti tukea Amsterdamin iri- 

, ternationalea, niin te joudutte muodostamaan jon
kinlaisen Labour Party n . s. . o. sekavan, puo
liksi poliittisen, puoliksi ammatillisen,' puol- 

; parlamentaarisen - ja  puoltaloudellisen reformisti- 
yhtymän, joka noudattaa työläisylimystÖn eikä 
■ työväenjoukkojen politiikkaa. Nyt ollan Saksas
sakin tulossa suuriin taisteluihin myös ammattiyh- 
distysalalla. Me odotamme niiden tuloksia varmuu
della ja  luottamuksella. E i näissä taisteluissa , ole 
seurauksena työväenliikkeen hajaannus, vaan ko- 
koova lujittuminen, konsolideeraus, ammattiyhdis- 
tysliikkeen vapautuminen reformismista ja  työläis- 
ylimystön ideologiasta. v   ̂;■ ;
'  Sallikaa minun sitten vielä kosketella sitä,,mitä 

taälla^onri&^ttuN^ ;
^ k m sr i^ il^ n rö ä ttö r ii# s is lit tä v ä k  ^  

koukselle esittämässään päatösehdotuksessaan että 
he ovat päättäneet edelleen tukea Venäjän neuvos
tohallitusta. Mutta samaan aikaan ovat he täällä in
nostuksella tervehtineet kaikkia niitä syytöksiä 
samaa neuvostohallitusta vastaan, joita menshe- 
vikkijohtaja Martov on esittänyt: Toverit, jokai
sella on oikeus olla mens]hevikki.- S i is ^  ei teidän 
lätäfei-, sitä kieltää, vaansarioa se ju lk k  Martovin ■ 
täällä esittämät " s j^ ö k set vo i ymriiäiftää vain se, 
jbka tietaä m i t ä  m  e a  s h e v  i s m i  o n o 1-



l u  a  i  j  a  1 1 ä. Sallikaa minun tässä aivan
lyhyesti piirtää menshevismin kehitysrata. Toverit, 
jo- v. 1905 vallankumouksessa menshevikit sen ka
valsivat. Me yhtyivät sen aikana Venäjän liberaali
set) porvariston, n. s. kadettien kanssa bolshevik
keja, työväenluokkaa vastaan.

Tuli sitten vastäkumous. Silloin menshevikit 
vasta oikein pettivät vallankumousliikkeen Venä
jällä. He, ehdtottivat meidän salaisen puolueemme 
.likvidoimista. He vaativat avoimesti meitä muut- 
tumaan reformistiseksi puolueeksi. ' :

Sitten tuli sota. Muutamilla poikkeuksilla aset
tui menshevikkien' ydinjoukko. V 'e n ä' j  ä ’ .1 1’ S 
(Martov oli emigranttina) imperialistista . sotaa 
puolustamaan, antoi tukeaan jopa tsaai^&aUituk-t 
selle, joka tätä sotaa kävi, ja yritti rämetyttää Ve
näjän työväenluokkaa mitä alhaisimmaila shovinis-i 
m illa: (yltiö-isänmaallisuudella.)

vallankumouksessa 1917 liit t iv ä t  
reformistit heti porvariston kanssa bolshevismia, 
työväenluokkaa vastaan'. Menshevikit vaativat 
imperialistisen sodan Jatkamista, He noudattivat 
aivan samaa taktiikkaa kuin Scheidemann ja  Nöslce 
Saksassa, Yhdessä sösiali-kumouksellisten kanssa 
valmistivat he kesäkuulla 1917 Saksan rintamalla 
tehtyä hyökkäystä, joka maksoi- kymmentuhansien 
venäläisten työläistenja talonpoikain hengen. Mens- 
hfivikit muodostivat yhdessä povarien, ■ tilanherrain

T  e r  e s  t s h^e m 
k o n ja sosiali-kumouksellisten kanssa p. s. kö- 
koomushalllituksen. Menshevikit y , h d e ,s s ä 
p o r  v  a r j e n  k a n s  s a sortivat meidän leh- 
tiähme, hajoittiyat, meidän
järjestömme.. HeinäkuuiupäSyipä 1917 -järjesti mens- 
hevistineridtokoortiushäliitusvi p ö ^  
vikkeja vastaan. Menshevikki-ministerit, \  ku



ten Tseretelli y. m. ovat vastuussa siitä 
mitä kokoomushallitus vuonna 1917 teki Pie
toissa. Menshevikit • yhdessä sosiali-kumouksellisten 
kanssa valmistivat Pietarin ja  ;^o®köyän .työväen 
aseistariisumista.' Meriähevistinen kokoomushalli
tus koetti* heinäkuulla 1917 esittää toverit Leninin 
Trotskin, Kollontain, Lunatsharskin, minut y. m. 
Saksan monarkistisen Vilhelm II:n hallituksen va- 
koojiksi ja  agenteiksi ja usutti joukkoja meidän 
kimppuumme. Trotski, Kamenev y  mv. vangittiin. 
Menshevistit saboterasivat kaikin tavoin .proletaa
rista lokakuun vallankumousta. .. '

Lokakuun vallankumouksen jälkeen on suuri 
osa menshevikkejä, n. s. aktivistien ryhmä, ase kä
dessä taistellut proletaarista vallankumousta vas
taan.. Menshevikkipuolueen keskuskomitean jäsen, 
Mäiski; kuului vastavallahkumöukselHseen Säma- 
ratt,hallitukseen, ollen vielä työmimsterinä.Mens- 
hevlkit siis ottivat osaasiihenvastakumoukselli- 
seen. hallitukseen^, joka 'valkokaartilaisen, shekko- 
sloväki-kapihan aikana muodostui j, n. e. j .  ii. e.
....' Kas siinä Tyhjön piirtein thenshevikkieh ura, 

joka siis merkitsee samaa kuin Scheidemannien ura 
Saksassa; Venäjän ja  Saksan s . d. puolueet ovat 
töistensakaltaiset Ja  juuri siksi onkin mensheVis- 
abd Venäjällä aikansa elänyt Martov vo iv ie lä saa - 
da suosionosoituksia RiippiunattOmah Puolueen 

; oikeistolta Haliessa, mutta eir saa proletaarisissa ko
kouksissa Venäjällä, ja juuri siksi, että Venäjän työ
lliset hyvintietäirät, että menshevikit kokonaisuu
tena . ovat Venäjällä tehneet samaa kuin Scheide- 
manh ja Noske; Saksassa;;' Niin, meidän . on 
t ä y t  y  n y  t käyttää voimakeinoja menshevik- ‘

Mutta se että mensheyismi 
on Venäjällä • tuhottu, e i  johdu vain niistä. 
Käytettiinhäh ; hOlshevikkejäkin vastaan ; • vai-



lankmnouksemme esi asteella m i t ä ,  v  ä-k ir 
v a i  t a i s i  x n p i a  v  o i m a k e i il o j ai, mut
ta eipä sitä voitu pois juurittaa. Päin
vastoin, -mitä fenemmän niitä käytettiin, sitä 
voimakkaaxiimaksi; kävi bolshevismi. Mbnshevismla 
kävi päinvastoin, ik ä  $ k a V  e n ä jä ^ n  t y  ö- 
I ä i s e t t u n s i v 'a  t m e n s h e v  i k k  i e n 
v a s t a k u m  o u k s e 1 1  i s  e n  . p o l i t  i i k a n 
j a  v i h a s i v a t  s i t ä . . -

■■■ : y ' ’ N ' - - '  1 : ' .. i -.#, -V. - v : ' v- ; ' V  . •

-ife t̂eaailöviri- syytökset. Hänen 
puolueensa on lopussa Venäjällä ja siksi häh niin 
raivoaa meitä vastaan. Martov unohti, sanoa teille, 
että hän kuitenkin sai passin tähän puoluekokouk
seen, v  a i k k a m e i d a h h a 1 1  i t u k s e m- 
m e v  ä  n s i  n h! y  V i n t i  e s i, m i- t .ä  
h ä n  t u l  e e ; s a n o m a a n  t ä ä l l ä .  Me : 
emme pelkää Martovin syytöksiä;, painattakoon 
vainPuolan porvarislehdet ne — sen ne tekevätkin 
— painattakoot vain maailman kaikki antibolshevis- 
tiset lehdet Martovin syytökset. .Työväki on kyllä 
ymmärtävä, että häihin syytöksiin voi luottaa juu? 
ri niin paljon, ei enempää eikä vähenpään kuin mi
hin,; mitä Scheidemann latelee Saksan vallanku
mouksellisista työläisistä» . . . .

Märtöy väittää; että Kommunistisen" Internatip- 
nalen toinen kongressi ei käsitellyt Venäjäh-Puö- 
lan sotaa.. Se on vale kuten moni muukin Marto? 
vin väitei Sen kongressin e n s i m m ä i n e h 
julistus köko maailrhan työvälle oli omistettu juhr 
rf^täHp, Puola»; södalle»; kyya3̂ y r  kongressikyl- 
il&kin ilmani k e s k u s t e 1 u ̂  muitta vain siksi, 
että sosialisteille oli ja on selv%;että'tamä;spfai :öB 
Venäjän! työväen puolustusta Puolan kapitalisteja 
vastaan, ja  että koko maailrnan työväestö oh kan
nattava NeUvosto-Venäjäa.
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' Martov ja  Hilferdingj Crispien ja  Dittmann väit
tävät, että me kommunistit tahdomme uutta so
taa, tahdomme usuttaa Saksan proletaarit sotaan. 
Vielä kerran selitän» ettei se ole totta eivätkä nä
mä puhujat ole sitä voineet todistaa» Mutta., tovferit. 
tänään cden saanut Parisista sosiälipatrioottisen leh
den »Lia vie sosialiste” , jossa lokak.9 p. seisoo: III In-- 
temationaleen kuuluminen. merkitsee uuden sodan 
valmista”. Kuka niini saunoo? I ir a  Renaudel —  hra 
Scheidemanjiin kaksoisveli. N  1 v

. Se merkitsee jotain. Riippumattoman, Puolueen 
oikeisto selittää tahtovansa tukea Venäjän neuvos
tohallitusta. Mutta i eilen julkaisi „Freiheit” julis
tuksen: »Uusi tyranni, Armenian sosialistien avun
huuto!" Mitä ovat nämä sosialistit? Samoja Scheide- 
manneja, samoja kuin Puolan sosiaEpatriootit Das- 
zynsnkin johdolla. Nämä .armenialaiset sosialiStipet- 
turit kirjoittavat: ‘ »Armenian Työväenpuolue, esit
tää- mainitut tosiasiat KansainväliseUe Sosialisti- 
Toimistolle/' Toverit,1 mikä on .tämä Toimisto?- 
Se On II Internationale!* toimisto. Armenian sosia- 
Kpätrioötit ^kuuluvat suoraan II Internationaleen. 
j a  se on luonnollista, ovathan he samaa maata kuin 
Daszynskit. Sanotaan 'tuettavan neuvostohallitus
ta ja  painatetaan .johtavalla paikalla tallainen ju
listus Venäjän proletaarihallitus_ta vastaan. Sellais
ta »avustusta" vailla voimme hyvin o lla  Armenian 
,nv s., demokratia jam . sv  työväenpuolue ovat pelk- 
kjä- % n d e  n t. e n kätyxeifä. Ententen kätyrit 
ehättävät u yt tukea .jFreiheitiltä". Sama lehti kir
e ittä  eilen artikelissa•; »Paljastettu kuva": »Kuiten
kin osotti hän (s, o. minä> selittäessään Idän riis
tettyjen kansojen herättämistä ja  hiiden taistelun 
välttämättömyyttä ■" englantilais-ranskalaistä impe
rialismia vastaan . hyvin hyvää Aasian kansojen 
psykologian»' kuten , myös. sovjettipolitiikan ym-
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märtämistä, se kun tarvitsee islamin kansojen ka
pinaliikettä veadäkseen painostaa Englannin halli- 
tasta^;>— Olen siteerannut „Freiheitiä“ sanasta sa
naan. Minä kysyn teiltä, toverit, onko totta .että 
vain Neuvostohallitus tanritsee islamin kansojen 
kapinaliikettä? Entä S  a k s a n? — Eikö k o k o  
m a a i I m a  n työväenluokka, eikö se tarvitse is
lamin kansojen" nousua ententeä vastaan, koko 
maailman porvaristoa vastaan? Te näette tässäkin, 
toverit, millätavoin „Freiheiit“ tukee Neuvostohal
litusta. Me kiitämme moisesta tuesta ja sanomme 
suoraan; että jos ,,Freiheit‘‘ ; painattaa II internatio- 
nalelle osoteftuja ju listu ^|^ :;niin ;':ö^l$^V^''iedta. 
siitä alkaa tulla II. Internationalen lehti, a n t i- 
b o 1. s h e v  i s t i n e n 1 e h t i. Me sanomme 
siihen - aivan tyynesti: niin monta sataa antibolshe- 
vistista lehteä on jo ennestään: maailmassa, olkoon 
nyt 'Berlinissä. yksi lisää, joka nimittään itseään 
..Freiheitiksi” , mutta ei ikäänsä pysyne reformistien 
käsissä.’ - -

Ja  lopuksi vielä niistä ehdoista- Se kirjallinen 
selitys, jonka Hilferding- oikeistolaisten puolesta pn 
antanut, todistaa meille sadannen kerran; 
tä oikeistososialisteja vaivaa, kysymys pääsyehdois- 
ta, vaan että vika on proMaariaatin diktatuuria, 
maailmanvallankumousta, ammattiyhdistyksiä y. 
m. koskevissa ohjelmakysymyksissä N yt ei enää 
die mitään aihetta keskustella heidän kanssaan yk
sityisistä kohdista, se°n jälkeen kun he ovat avoi
mesti tunnustaneet kuuluvansa menshevisniiin.'" > 

Hilferding- oni puhessaan siteerannut, .mitä tove
ritar Rosa Luxemburg vainaja v.. 1904, siis 16 vuot
ta sdtten, on sanonut, siis aikana, jolloin menshevis- 
min ja  lx>lshevismin erotus vielä oli varsin epäselvä. 
M oisilla^sit^^ilia ei die m itääm aryaa*^ 
smiremmöIäsyyUä^voMäHll^



Trotski e h k ä v ie lä  v. 1916 on sanonut meitä vas
taan. Niin, oli aika jolloin ei vielä 
että mensheyismi tulee reformismin lajiseksi, ja 
monet kumoukselliset erehtyivät sen suhteen. Mut
ta ‘nyt, kumouksen aikana, tulee satoja mensheyik- 
kejä meidän joukkomme. Alutta minä olen velkaa 
mestärimme ja " opettajamme Rosa. Luxemburgin 
muistolle- sen, että panen Hilferdingin lausunnon 
paikalleen. On'eräs asiakirja hänen kädestään —>■ 
e  i v:lta 1904, vaan 1 9 1 6 ,  siis ajalta, jolloin kriisi' 
jo oli selvä ja II Internationale römahtanut. -Sen 
nimi on „Peruslayselmia Kansainvälisen sosialide- 
mokraatian tehtävissä*?, joka seurasi Juniusbroshyy- 
rin liitteenä ja oh Rosa Luxemburgin laatima. Sii
nä sanotaan: , * * , , 7

„III Internationalessa on painopiste proletariaa
tin luokka järjestössä. Internationale päättää rauhan 
aikana kansallis-osastojen taktiikasta militarismin, 
siirtomaapoliitiikan ja kauppapolitiikan kysymyk
sissä, sekä sotaan nähden noudatettavasta menette
lytavasta kokonaisuudessaan. 7 ,
' HI. I n t-e r h  a t i o n a l e n  p ä ä t ö s t e n  

n o u d a t t a m i  s v  e 1 v  o 1 l . i  & u u s k ä y  
k a i k k i e n  r a i l i - d e n  j r ä r j e s t ö v e t L -  
v o l l i s u  u_k s i e n  e d e l l ä .  K a n s a l l i 
s e t  o s a s t o t ;  j o t k a T t o i m i - v a t  s e n  
p ä ä t ö k s i ä ,  v i  s  t a a m a s e . t t u v a t . i t -  
s e  I n t e r n a t i o n a l i n  u l k o p u o l e V -  
I ’  r ' : - Y r ^ r  f ; f f i r ' '

Toverit, tämä on ilmeistä ja selvää. Tov. Luxem
burg ei ollut näitä 2 1-ehtoja vastaan, vaan niiden 
k a n n a l l a ,  niinkuin mekin.

Puoluekokouksen oikeisto . on väärässä sanoes
saan, e ttä iy isfä  pykälän mukaan on Riippumatto-



man Puolueen vasemmisto velvollinen ilman muu
ta liittymään Spartakusliittoon. Se ei ole totta. 
Se ei ole Kommunistisen Internationalen eikä Spar- 
takusliiton tarkoitus.» ; Tarkoituksemme on saada 
aikaan veljellinen puolueyhtymä kaikista kommu
nistisista aineksista eikä yksinkertaista siirtymistä. 
J a  olkoot nämä oikeistojohtajat rauhalliset, s*v e l
jellinen yhtyminen on tapahtuva toverillisesti, ilman 
h ä i r i ö i t ä j a I l t a i k n '  kilpakäteutta.

Ne 21 kohtaa ovat olemassa. Puoluekokouksen 
koko meno ph todistanut, että ne oivallisesti vievät 
tarkotettuun , päämäärään:. Ne a^tayat-hmeidäi» 
erottamaan akanat jyvistä, ne auttavat meitä 
kokoamaan yhteen kaikki tosi kommunistiset ai
nekset. Kun me pääsemme irti reformistisista op
portunisteista, näistä puolporvaxillisista aristokraat
tisista aineksista, kun olemme omassa sakissamme, 
niin sovimme varsin helposti siitä, mitä muutoksia, 
käytäntö näihin 21 kohtaan edellyttää. Mutta nyt 
■ seisomme suljettuna rintamana Kommunistisen In
ternationalen kaikkien 21 ehdon perustalla, jotka 
kansainvälisen työväenluokan paras osa on sommi
tellut. Ja  nyt, kun tulee selvä pesäero, seuraa siitä 
myös, tahdotte tai ette,.toiselta puolen Saksan kaik
kien opportunististen ainesten ja toiselta kaikkien
kommunististen rinesten yhtyminen. Minä väitän, et
tä jos tässä puoluekokouksessa, jonka oikeisto kutsui 
kokoon-niin kiireesti, tilanteessa, jolloin sen oikeis
ton käsissä oli 45 lehteä, jolloin ,ee johti kökö väit
telyn pffäniSatooriselle alalle ja yritti väärin tulkita 
mäitä 21 pääsyehtoä, jos jo tällaisessa tilanteessa 
Riippumattoman Puolueen kommunistinen osa sai. 
suuren emmistön puoluekokouksessa, niin todistaa 
se, että työväen, RiippumhttÖmaö Puolueen jäsen
ten keskuudessa musertava enemmistö on meidän 
jracdeJIamme.
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Saksaa». fttuöcJostuunytsuuri yhtenäinen Kom
munistinen Puolue, |a se on meidän päiviemjxie suu
ri» historiallinen tapaus. Siksi. vielä 
koon tämä Saksan uusi yhtenäinen Kommunistinen 
Puolue, yhtynyt KonHnunisti*Puolue,i Kommunisti- 
sen Internationalen yhtynyt osasto! 
f  jTovent»'' .ystävät, veljet! Tervetuloa Kommunis

tiseen Intetfnationaieen!



G.SINOVJEV

PDOLGE 11 AMMATTILIITOT NEOTOSTO-VENÄIÄLLl
S u o m e n n o s





Puolue ja  am m attiliitot.
Ammattiliittoja on ollut kymmeniä vuosia sekä 

fneidäht maassaiäiag että muissa maissa. Satojatu
hansia ja  miljoonia työläisiä on niissä jäseninä.- Efc

kaikki ajattele, mitä 
näm ä järjestöt-ovat! • ’

• Kukin on kiinni jouksevissa päiväntehtävissä, 
kukin ahertaa -raskaassa työssä, useihkaan.'tekemät- ' 
ta itselleen selvää siitä, n a i t a '-v 

Mutta kumminkaan emme voi ottaa ainuttakaan 
askelta eteenpäin vastaamatta itsellemme kysymyk-,

, seeh: minkälaiset'ovat m e i d ä »  p  ä i V;i e  tm 
me, s.o. Neuvosto-Venäjän ammattiliitojen tehtävät 
v. 1920? Mitä on nykyaikaisen ammattiliiton 
työnä, minkälainen on sen kokoonpano, j. n. e.

Kysymykseen: m itä yleensä amriiättiliitto on,, o- 
vat eri puöitieet, jotka ovat ajaneet erilaisia luokka-’ 
etuja, antaneet ja  antavat eriläisia vastauksia. Tää-.-, 
sä ilmenee- ennen kaikkea kunkin luokan, — riip-, 

• puen silta,' kuka vastauksen uptaa, t—näkökanta.
, Jos kysymykseen vastaa vapaamielisen- puolueen 

edustaja, antaa hän yhden vastauksen; jos vastaa 
vanhankuolunisänniaanpuolustajä----kruunun-sosia- 
lidemökraitian ' edustaja, hän aittaa^ toisexii i ^ t a ^  
seit, , jös^%>mmu5Msiu ^rästaa, au l^äkplm ^ 
vastauksen; isyndikälisti neljännen j. n. e. ‘:r-r : 

Sanon enemmänkin: jopa meidän omassakin 
, keskuudessamme ovat ^mahdollisia, erilaiset- vas< ;



taukset tämän suhteen riippuen siitä aikakaudesta, 
jota elämme. , ..v.'-.':3:'-" < ";'■■■ ;
; Kullakin järjestöllä tässä mielessä on suhteelli

nen merkitys.. Ottakaa tehöaskomitea. Nyt te tie
dätte, että meillä riidellään siitä, onko tehdaskomi- 
teain olemassa-olo .enää tarpeen. Rientäen edelle, 
sanon, että ne mielestäni ovat ehdottomasti tarpeen. 
Mutta jokainen teistä .tuntee, että tehdaskomiteain 
nykyiset tehtävät, työ, velvollisuudet, 'niiden toi-, 
miessa Neuvostovallan aikana, ovat -toiset kuin ai
kaisemmin. ^Proletariaatin diktatjUurin aikana ovat 
nämä tehtävät toiset kuin ne, joita tehdasjcomi- 
teoiilia oli a vuotta sitten, jolloin 
riston käsissä. Suhteellisia ovat itse nämä käsitteet. 
Tehdaskomiteaa t .a r v  i t a ,a  n nyt kuten kolme 
vuotta sitten. Mutta , jo on- aivan selvää, että sen 
toimet ja  tehtävät nyt ovat aivan töiset. Kysymyk
seen, mitä tehdaskomitea ' t ' y  ö n s ä -puolesta on, 
antaisimme nyt toisen vastauksen kuin kolme 
vuotta sitten. Niin on myös ammattiliittojen laita.

Kysymykseen, mitä on ammattiliitto, on enpen 
imperialistista sotaa annettu vastauksia, joista minä 
tähän, otan tärkeimmät ja  HasstUisimmafc7:;0itan: 
Webbin, Englannin vanhanaikaisen ammattiliik
keen (träde-unionisnrin) tunnetun teoreetikon, mie
lipiteeni Webbin mukaan »ammattiliitto on työläis
ten . jatkuva yhdistys t y ö p a l k a n  p y s y t -  
t, ä m  i s e k s i  j  g, k o h o t t a m i s e k s  i.”

Tässä määritelmässä on joka sana ajateltu. Mut
ta tyydyttääkö tämä määritelmä?
' T ietysti ei!- Webb oli oikeansa, kun painosti 

sitäj että liiton tehtävänä on pyrkiä korottamaan 
työpalkkaa. Mutta tämä on vain y  k-s i liiton 
tehtävistä. Meidän, marxilaisten'näkökannalta tämä 
määriteJihä ei tyhjentävästi ilmaiseammattiliikkeen 
tehtäviä.. ; Me emme hyväksy tätä maäritelrnää..,
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Webbin määritelmä Vastasi sitä ideologiaa, jonka 
edustaja liän on ollut, nimittäin j/ikkuporvariston, 
trade-uniönisiuiä. Trade-unionilai^t itse ovat 
pitäneet itseään sosialisteina, mutta asiallisesti he 
eivät ole menneet k a p i t a  l i s t i  s e n  j ä r- 
j e s  t e l  m ä ö- ̂  u i t t  e i s s ,a . aikaansaatavia 
pifckuparannuksia pitemmälle.
^ ' Ottakaamme enemmän vasemmalla olevia teo
reetikkoja, vanhan sosialidieiiiokratiän kannat
ta jia  Siteeraan itävaltalaista sosiajiaemokräatlia^ 
joka tässä kysymyksessä ehdottomasti ‘ ilmaisee 
Ibsen InternatsiOnaalen ajatuksen, tunnettua- Ju
lius Deutschiä. Hänen sfnpjensäjpufeäa^ ̂
Eitto on «yhden ammatin työläisten yhtymä, jonka 
tarkoituksena on suojella heidän etujaah ja  joka 
etupäässä, onpannut päämääräkseen taistelun työ
ehtojen parantamisen puolesta”; .

Deutsch,, kuten näette, antaa jo paljon laajem
man iftääritelmän kuin Webb ja  puhuu jo työehto
jen parantamisesta yleensä. Mutta joka tapaukses
sa hänkin pysyy vain työväen elämisenehtojen pa
rantamisen. rajoissa k  a p  i t a l i s t i s e n  j ä r 
j e s t e l m ä n  p o h j a  I la ,  eikä puhu mitään so
sialismista, siitä että ammattiliittojen tehtävänä pn 
taistelu sosialistisen kumouksen puolesta. Hän ei 
pää^d II;sen InternatsiOnaalen ideologian puitteista,.
; Eikä''- ollut huöboimpia silloisen ajan am-,
naattiliikkeen toimihenka.löitä Ja  hän, kuten Adolf 
Braunkin, joka antoi samanlaisen määritelmän, il
maisi koko Ibsen Iuterh^tsiohaalen käsityksen,- * :

E i ole tiedossa minkälaisen piääritehnän Bdbel 
olisi antanut, jos hän olisi ottanut sen tehtäväkseen. 
Mutta hänen puheistaan, teoksistaan ja  kirjasistään 
on tunnettua, että - hänkin piti arnmattilHsia. jäxjeÄ- 
töjä sellaisina, jotka kapitalistisen järjestelmän ra
joissa taistelevat reformien, työväen olon ja elä-
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män parantamisen, työpalkan korottamisen puo- 
Iestä, jotka taistelevat työttömyyttä vastaan ja kes
kinäisen avustuksen kokonaisen järjestelmän avulla 
parantavat työläisten asemaa kapitalismin valli
tessa.

Sellainen on H:sen Intematsionaalen kanta.
Huomautan vielä sellaisen kirjailijan kuin Som- 

bartin mielipiteestä. Hänen kantansa on sosialide
mokratian ja  trade-unionismin keskivälillä. Hänkin 
sanoo, että ammattiliike on »työväen yhdistys, jon
ka tarkoituksena on antaa apua työläiselle ja  hä
nen perheensä jäsenille työttömänä äikana ja  puo
lustaa hänen etujaan tehtäessä sopimusta palkasta”. 
Te näette taas: tässä painostetaan vain ammattiliik
keen yksityisiä tehtäviä. Tekijä taaskaan ei lähde 
kapitalistisen järjestelmän ulkopuolelle.

Jouduin sodan edellä, v. 1913, puolueemme ni
messä väittelyyn niiden katsantokantojen edustajia 
vastaan joista juuri olen puhunut. Silloin taistelus
sa mienshevikkien kanssa koetin esittää, m e i d ä n  
määritelmämme ammattiliittokäsitteestä. Me sa
noimme: „A. m m a t t i l i i t t o  0 1  m ä ä r ä 
t y n  t u o t a i i n o  n (s. o. k  o k o t u o t a n- 
n o n e i  k ä y  k s i  t y  i  s e  n a m m a t i n )  
t y ö v ä e n  j a t k u v a  y  h t y  m ä  t y  ö- 
v  ä e n t a l o u d e l l i s e n  t a i s t e l u n  
j b h t a m i s e k s i, y  h d e s s ä < p r  o l e t a -  
r i  a t i n p o 1 i i  1 1  i  s e  n p u o l u e e n  
k a n s s a  v a k i n a i s e s t i  o t t a a k s e e n  
o s a a  t y ö v ä e n l u o k a n  v a p a u s t a i s -  
t e l u u a  p a l k k  a o  r  j u u d e n  h ä v i t t ä 
m i s e k s i  . j a  t a s a - a r v o n  a i k a a n s a a 
m i s e k s i  e l ä m ä n  k a i k i l l a  a l o i l 
l a ”.

Tämän kirjoitin silloin laillisessa sanomalehdis
tössä tsaarin sensuurin aikana'ja sentähden monet



ajatuksistani olivat' jonkun , verran ^ ö rista lty jä . 
Mutta kumminkin tämän määritelmän ajatus on se t 
va. Erotukseksi vanhasta kruunun-sösialidemokra- 
tian kannasta sanomme me, että ammattiliitto on 
järjestö, joka on velvollinen työskentelemään y  h* 
d e s s ä  p r o l e t a r i a a t i n  p o l i i t t i 
s e n  p u o l u e e n  k a n s s a ,  taistellen ei vain 
työttömyyttä 'vastaan, parantaen ei väin. keskinäi
sellä avustuksella' työväen saemaa, ei vain antaen 
avustusta hautauksiin, pyrkien lyhempään työpäi
vään j. n; e„ vaan myös ottaen osaa yhdessä puo
lueen kanssa t y ö v ä e n '  l u o k a n  k o k o  
v a p a u s t a i s t e l u u n ,  p >a 1 k k  ä-o r  j u u -  
d e n  h ä v i t t ä m i s e k s i .

, Toisin sangen:'' ammattiliiton tulee taistella so
sialismin, kommunismin puolesta.
- - Sellainen oli meidän sodan aattona kuusi vuotta; 
sittdii rantamamme maä&tehriä,- nrikä 'silloin vemitti 
meidät 'porvarillisesta, pikkuporvarillisesta ja  kruu- 
nun-sösialidemokraattisestä leifistä.
3 ; Tyydyttäkö tämä: määritelmä nykyään? Arvelen, 
että Nykyisin^ tän^ m ^ ite lm ä  ei enääim qle' 
^y^öä^jren^yölsi^toistaa Äitä nyt täydellisesti.

' ■ se' vk!>rt - oikea, mikäli on
v puhe kähdesta perusasiasta: i) poliittisen puolueen 
; kanssa'; käsi kädessä työskentelemisen yälttämättös 
m yy desiä ja  2) välttämättömyydestä ̂ olla rajoitta
matta taistelua kapitalistisen yhtdiskuhftäte puittei
siin, vaan särkeä nämä puitteet, liiöda 'sosialismi.'

Mutta tämä ei voi tyhjentävästi määritellä mei
dän suhdettamme ammattiliittoon t 'ä  n ä aikana.”  

• Nykyään; : täytyy tätä'määritelmää; l e v i t t ä ä ,  
täytyy sanoa, paljon k o u r a a  n t u n .t u v  a m-, 

- j a i # ;nnta- -me» äja,ttMemme; ammattiliitoista ny- 
kjpsissäperinpohjin; luutuneissa - oloissa.'

Todellakin. : Kun porvaristo!' on vallassa, niin
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meidän mielestämme, — vallankmouksellisten 
marxilaisten kannalta,—  liittojen perustehtävänä 
on: perustaa taisteluosastoja, käydä lakkotaistelui- 
ta, puolustaa työväen etuja työvoiman myyjinä, 
lähteä siitä he ovat palkkapröletaareja. Sellainen 
on ollut ammattiliitojen a ja o niin kauan kuin 
valta on ollut porvariston käsissä.

Nyt ei ole niin. Meidän ammattiliittomme eivät 
muodosta mitään lakkokassoja, vaan taistelevat lak
ko v a s t a a n  Venäjällä, missä on Neuvosvalta, 

Usein ne, totutusta tavasta, edelleen :puhuvat 
„puolustavansa” palkkatyöläisten etuja, mutta tä
mä johtuu vain totutusta tavasta. Nyt ei tarvitse 
entisessä merkityksessä «puolustaa” työvoiman- 
myyjäin etuja, sillä ei ole työvoiman ostajia tämän 
sanan entisessä merkityksessä.

Takapajuisimmat liitot, liitojen omaa etua ta- 
voittelevät ainekset jatkavat yhä tuota vanhaa virt
tä: He muka taistelevat jotain työnantajaa vastaan, 
koska heistä Neuvostovaltiokin on työnantaja. A i
kamme edistyneet ammattiliitot eivät siltä kannal
ta  asioita katsele. . . . . . .

Nykyaikaisella edistyneellä työväen ammattilii
tolla ei ollenkaan tarvitse olla. lakkokassoja, sen ei 
tarvitse, tehdä lakkoja, puolustaa palkkatyöläisten 
etuja, työnvoiman myyjinä. Ne ovat saaneet toisia 
tehtäviä.
- Ja  tämän me olemme todenneet lokakuun vallan

kumouksemme ensi päivästä.
Te muistatte ammattiliittojen ensimäisen yleis- 

venäläisen edustajakokouksen Pietarissa v:n 1918 
alussa, muutamia viikkoja lokakuun vallankumouk
sen jälkeen. Siellä hyväksyttiin meidän -puolueen*

' me esittämä ponsilauselnia:. ’ Alustajana satuin r 
esiintymään minä ja minä olin laatinut ponsi lausel- 
maehdotukseri.
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J a  siinä sanottiin; »Lokakuun vallankumous, jo
ka siirti vallan porvaristolta työväenluokan ja  ta- 
lonpoikain käsiin, on luonut uudet olot yleensä 
kaikkien ty^ varten ja
niin myös ammattiliitoille” . '

Ja  edelleen selitettiin, missä on näiden olojen 
uudistus. -

Amniattiliittojen työn painopisteen tätä ' nykyä, 
~s.vo. tammikuuussa 1918 J ja  satnaa voidaan sanoa 
myös syyskuussa 1919) painopisteen tulee olla 
siirretty t a l o  u d e 1 1  i s e n ■ j  ä r  j  e s t ä m i sh 
t y ö n a l a  l i e .  Ammattiliittojen, sanoi vallan
kumous, luokkajärjestöinä, ammattiliittojen, jotkat 
ovat järjestetyt tuontantoperiaatteen mukaan, tulee 
ottaa suorittaakseen tuotannon järjestämisen pää
työ. Niiden tulee nytistäa. diaan, tuotannollisia voi- 

. rftia, riiiden tulee otf äa ittitä tehokkäimniitt osaa työ
väen kontrollin, järjestämiseen, työvoiman luette
loimiseen, sijoittamiseen j. n. e. Kas se oh ammat
tiliittojen tehtävä i ' r"

Sitten lokakuun vallankumouksen jälkeen, kun 
me ensi kerran koetimme määritellä ammättiliik- 
keemme tehtävät, joka kehittyi. jo proletaarisen 
vaUankiHnouksen taustalla, r keti7 öhihtettiin kanta, 
niitä  ̂ tulee VMsymyks^ kon>
tuksen puolesta ja  keskinäisestä avustuksesta, mis
sä meillä Hyvällä menestyksellä toimivat Yhteis
kunnallisen. huollon ja  työasiain kansankomisari- 
aatit. Koko joukon vanhoja toimintamuotoja me 
olemme heittäneet i>ois ja  sanoneet, että ammatti
liitoille sen sijaan on avoinna nyt paljon laajempi • 
toisenluontoi§en toiminnan, ala, nimittäin talou
dellisen • järjeständistyön ala; J a  sinne on siirretty 
toiminnan painopiste:- ; . . . . .
‘ ■' Jos me nyt koettaisimnie määritellä, rditä am
mattiliitto nykyisin Neuvostot-Venäjällä on, niin ei



pitäisi luopua väin II;sen Internationäalen vanhas
ta määritelmästä» vaan myöskin meidän sodan 
edellisestä,; v . «1912^-1913 :■;* antamastamme inääritel- 
mästä vieläpä: osittain pitäisi laajentaa meidän v. 
1918 esittämäämme määritelmää.-. ■ ■ ■/-.

Olen kirjallisesti koettanut ’ laatia sellaisen' ma-' 
temäattisesti tarkan määritelmän. ,, Mutta sanon 
jo etukäteen, etten pidä täta lyötäni tylijeptävänä 
ja  täysin tyydyttävänä. Esittämäni! uusi määritelmä 

riittämän supi^^ M u fe  sellaisten 
tulee olla lyhyirä' :d ^ ita ’ täytyy mut^ 
luoäteelfaan olisiyät matemaattiseii tarkkoja,ettei 
niissä olisi yhtään liikaa sanaa, eikä yhtään liikaa 
pilkkua. , • .

Mntta vaikka kenties määritelmäni ulkonaisesti 
oh epätyydyttävä on se kumminkin perusteiltaan 
oikea. Ja  :josvihim äri^>väittedyssä !vasttikäjan£ 
kanssa olisin pakotettu tarkoin ja  tieteellisesti vas
taamaan kysymykseen, mitä oh ammattiliitto'ny
kyajan Neuvosto-Venäjällä, sanoisin:
, iTuotäimoUinen. ammattiliitto Venäjällä nykyai

kana/. on..määrätyn tuotannon kaikkien työnteki
jäin, pitkäaikainen yhtym ä joka on yhtenä prole
tariaatin. diktatuurin taloudellisen järjestämistyön 
pääperustanä

'L„Pannen päämääräkseen Kommunistisen Puo
lueen johdolla tarmokkaan osanoton koko proleta
riaatin taisteluun yhteiskunnan kommunistisen uu- 
destirakentamisen ja luokkien hävittämisen puoles
ta, siirtää nykyaikainen' ammattiliitto'-työnsä pai
nopisteen taloudellisen järjestämistyön alalle: . 1 }  ; 
kaikinpuolinen osanotto tuotannon järjestämiseen 
kommunistiselle, perustalle kansaritalotisnettyosto-t 
jen, osastojen..y. nu. välityksellä; 2) t S e d ä n ja k o k o  
nykyisen pulan -hajottamain maan tuotannollisten
voimain uudistamineniv 3)
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ja  sijoittaminen, koko maassa; 4) ' kaupungin ja 
maaseudun välisen Vaihdon 7 jä r je s tä m iä ^ ^ } Ylei
sen työvelvollisuuden käytäntöön saattatrhitten; 8) 
yaltipn, eHbta^e-eHl^en, 'felintarvekomis^äteiien 
ja  kuluttäjakommuunien avustaminen; 7)proletaar 
risen punaisen ätttteijan järjestämisen' kaikinppöiir 
non tukeminen; 8) • työvoiman myyjänä btfevien' 
palkkatyöläisten etujen puolustamisen ohella ta
pahtuva taistelu sen työläistenosan itsekkäitä, ah
taita ryhmäharraptuksia vastaan, joka takapajui
suutensa tähden pitää proletaarista vaitiöt^, vielä 
tavallisena työnantajana, j. n. e.

„011en mitä Imjihnmlle proletärlaatin ja puöli- 
proletariaatin kerroksille kommunismia opettava
na kouluna, muuttuvat nykyaikaiset ämioa^Äii^öt 
samalla asteettaan asialliseksi osaksi vältioyäQan 
yleisessä koneistossa, tulevat yhdeksi työväen val
tion elimeksi, joka töttelpe Neuvostoja!, proletari
aatin diktatuurin historiallisesti • määrättynä mhö- 
tona”. .

Toistan, että- määriteknä"tarvitsfee ■ suureämttok-' 
kaukshn ja  koko'joukon korjauksia. 'Mutta 'mi* 
musta tuntuu, että pääpiirteessään tässä on rriaihit- ' 
tuna kaikki, mitä nyt on edistyneissä ammattilii
toissa. Tämä on valokuva siitä, '‘mitä tapähtipu' ny
kyaikaisissa ammattiliitoissa lja  mitä ne tekevät 
tätä nykyä.

Tekevätkö ne takkoja,1 kilten Ottiien, järjestävät
kö ne keskinäistä avustusta,''lääkärin' äpuaP^Mvät! 
Mitäs ne puuhailevat? KaneafitälousheU^öittijek 
Osastojen' välityksellä ne •Möttävät"iroääas: 
järjestämiseen, 1 laskevat työvoiman ja rmääj?ääyäh 
keskuksen välityksellä siirtävät sitä tänään p o h  
joisesta : OtMään ja  hUömUttmLRäkäisiä! ̂ vä^ttavat,; ' 
punai^a armeijaa, työ^könthieyät ' ttiötäntiöIMsää- 
loudeilisten: tehtävien ratkaisemisieksi

lö i



Ien* jolloin tässä animattiHittoijen ^ssä'f»ili.^p'kou^ 
taan erikoinen konferenssi peruna-asian johdosta. 
•Kas, siinä on niiden; kysymysten sum ni^ tätä 
nykyä-j&innittäyät ijE{mhiattiliittojen mieltä. Kas 
sillä -tavoin meidän s- tulee vastata kysymykseen, 
mitä on nykyaikaisen» s,.-o. Neuvosto-Venäjän am
mattiliitto.

Kuten jo olette nähneet,; ön ammattiliittojen yh
tenä tehtävänä taistelu niiden fakapajulla olevien 
työläisainesten ennakkoluuloja . jaerehdyksiä vas
taan, jotka pitävät valtiotamme tavallisena työn
antajana. Esimerkkejä voidaan esittää riittävästi. 
:En tule ottamaan' kotoisia, pietarilaisia csimerk- 
; kejä pttakäamfne, sanokaamme, Volgan lastaa- 
jain liitto. , - , r, , : . ’ ,x; .
; E Lastaajain liitossa Volgalla, kusten minulle to
verit ovat kertoneet,., yhteen aikaan oli. tyypillisin 
sotarosvoja.l) Lastaajat; usein ansaitsevat .muuta
mia satoja -rapliaMpi^v|«s&:.; kuormat, joita
me lähetämme maalle,; ryöstetään. . Eikä ammatti
liitto 'vain ole rientämättä; taisteluun tätä rosvoa
mista vastaan», vaau ipnpa sellaisiakin liiton, toiimit- 
säjoita, jotka suojelevat' jäseniään. Kumminkin ön 
lastaajain ammattiliitto proletaarinen liitto. 
Vaikka kourallinen jäsenistä siinä öukiäi-sptaros^ 
.ypjaj niin sittenkin ne' oyat proletaarisia joukkoja.

Mikähän o n 1 kommunistien tehtävä tuollaiseen 
ammattiliittoon nähden? Tuon pyrkimyksen kan- 
nustaminenko, katsominen» että kaikki nämä las- 
itaajat ovat köyhiä työmiehiä, joiden, etuja on suo-

'T-" ’ ';-i
v,. *.) Pyydän, tovereita,-lastaajilta etukäteen anteek
s i  jos vanhojen; towm tten; minuKe keirtornut asiat 
jfävät.ple tosia*-
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•jeltava »riistäjää*1, s. o. Neuvostävaltiota vastaan-? 
Ei, meidän: tehtävämme on. ojentaa tämä itsekäs 
ryhrpä, parina se tottelemaan työväen kuria.

Ja  _ samanlaisia esimerkkejä Pietarista j a  Moskö- 
vastalöytää paljon. Riittaa, kun mainitsee sairas-' 

. huonepalvelijain liiton, pankkivirkai li jäin liiton, 
ja te näette \koko jfiikpn^jeriskununa«ri^ 
joita vastaan ämihattiliikkeen^toimit; ijain ehdotto
masti on taisteltava.

*

Ammattiliitot ovat Marxi n sanoja käyttääkseni^ 
sosialismin kouluna tai, kuten mi: a määritelmäs
säni sanoin, kommunismin kouluna. Tämän kou
lun toiminta ilmenee sekä talkoissa, työkurissä että 
eUntarveretldkuptiiii'osanotossa. Anupäittilutot o- 
vatr sulatusuuni, missä 'työmiehet karaistaaji. • - 

Mutta ei saa salata niitä ammattiliikkeen puo
lia, jolta kutsuisin1 taäritkmtrksellisiksi,, ptaktionää- 
risiksi. Ammattiliikkeemme yleensä On suoritta
nut suuren vallankumouksellisen työn. -

Sen ohella on siinä muutamia tiettävästi synk
kiä puolia, joita ei ole salattava. Puolueessam
me esim. äskettäin oli jäsenten uudelleen luetteloi
minen. : Mitä se merkitsi? . Sitä, että me olimme 
lähemmin tarkastelleet puoleemme sosiaalista kd-- 
koonpanoa, sen soluja, huomanneet että juokkooiö- 
me oli pujahtanut pikkuporvarillista ainesta jä. 
koetimme karkoittaa sitä pois.

Eikö tätä samaa pitäisi tehdäm yösam m attiliik-, 
keessä? '■> Eikö fiittka ammattiliikkeessä ole mä^rät- 
tyjä taahtumioksellisia puolia?: Ölen puhunut la|r 
tääjista'{Volgaälä. Teiypitte löytää sölläisia liitto*' 
ja  m3^öä' tb^illä;* ne asettavat kaikkea koikeaminal- 
le  - orpäiil^hmär ja



proletaarista valtiota lypsylehmällään eivätkä tun
ne m uitakuin  „oman tehtaansa jä  omanammattin- 
sa“ edut

' •' Ammattiliikkeen johtavilla piirteillä e i . näihin 
"puutteisiin ,ble syytä. Mutta ammattillisessakintiy- 
rokrattässa näitä vikoja on, ja  täytyy fie- poistuit, 
cKeskustelumme tästä kysymyksestä tulee paljastaa 
"tuo paise.

' Meidin: keskuudessamme on joskus väärä Suhde 
atnmattiyhdisty släisi in ja  näiden keskuudessa vää
rä suhde neuvosto- ja puoluejärjestpihim ; -pitä
vät meidän neuvostolaitoksiamme jonkunlaisina 
ruoskina; komentajina, suojellen ^a ’ käikih tacoin 

-puoltaen oman ammattikuntansa etuja- Hyvin 
usein - monissa, ainakin takapajuisissa liitoissavyoi

naan havaita sellaisia
Tätä vastaan täytyy alottaa taistelu ja  me ehdotto
masti siitä helposti selviydymme.

i(H

Nyt siirryn puolueeri ja jiittojen keskinäisten 
-suhteiden kysymykseen.«.Mutta sitä ehtien täytyy^äiitäa -ja „neuvdsto“-käsitteen määritelmä.

- '.Meillä^ompääioMeemme.Smneh edustajakokohksen 
hyväksymä määritelmä,'minkä,1 ohimennen sanoen, 
meidän pietarilaiset järjestömme esittivät ̂ Minusta 
•tuntuu, etteivät nämä.määri tehnättiehken oleSriittä- 
vän täydelliset, mutta-ne täysin riittävät mmile^tie- 
-toisille .kommunisteille.
- c Järjestökysymystä »koskevassa ponm ^ä; eä#tejä* 
-kokous antaa seuraavan määritelmän:-•■■ Neuvostot ovat -.työväenluokanja köyhimmän -lialonpoikaisväestön vai työjärjestöjä, jotka toteutta- ^ t s j^ t e i^ i^ t i t t  ‘4£ktataöria. Neuvostot yhdistä*



vät toisiinsa kjmmeniä miljoonia työläisiä, Ja tulee 
niiden pyrkiä yhdistämään koko toyväenluokka 
sekä köyhin ja keskivarakas tälönpoikaisyäestö. 
J^<tomUnistincn puolue on järjestö, joka yhdistää 
riveihinsä.;, proletariaatin' ja  köyhimmän talonpoi- 
kaisyäestön' etujoukon, sen osan, joka pyrkii toteut
tamaan kommunistista ohjelmaa." ,

Sellaiset määritelmät ovat- kyllin tarkkoja ja 
täysin tyydyttäviä. •

Välistä meillä sanotaan: niin, kommunistinen 
puolue- on etujoukko. Mutta juuri sentähden voi 
se yhdistää rivoihinsa, vain
Äistpn, sen sijaan,; että aitönattiliitot, ' tämä jöuk- 
kojärjestö, jo yhdistää riveihinsä Venäjällä; kolme 
miljoonaa jäsentä. Siis pUÖlUeen pitäisi vississä^ 
määrin luovuttaa ammattiliitoille koko joukko 
tehtäviä, eikä unhoittaa, että puolue on ahdas, sul
jettu järjestö. v - - ,

, Meidfn : arvostelemamme, Pietarin ammattiliit
tojen neuvostoon kuuluvien toveceidemmo osattrtee- 

• ;Si‘t • lausuivat ’ seuraavaa: t »proletariaatin puolue 
-k a i k  k  e i n s u o t u i s  i  m m i s ä  ö 1  o i sisä 
.v o i ;järjestölli^sili l käsittää . vain työmiesten; ja- tyi*

mutta ei , pro
letaarista joukkoas kokemaan." / • •

Muttä, siinäpä ' juuri onkin kysymys, että tämä 
teesi ei pleUykyään oikea. :Se\ on kaikua mennees
tä, II:sen -Internatsionaalen kauden kaikua

Vallankumoukselliset märirilaisety "Ovat todella 
monasti ilmoittaneet, ettei meidän pUUlueeinme yĉ i 
-suotuisienkaan yhdistää :*ii-
veihinsäkoko työväen joi^koa^t-ji^^enemmistöa. 

.Mutta silloin ovat v a lla ta  pHeetj&<^aritf m e  o- 
jemme -olleet vainottuja, . valtiokoneisto nuasä.por- 
VätistasavallasSakin
sär me olemme olleet oppositeionipuoltteenu» koulUv
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sanomalehdistö, parlamentti, koko valtiollinen 
suunnaton koneisto 'on ollut vihollisen käsissä. Sil‘  
loin tämä määritelmä, oli oikea. Onko se nyt oi
kea? On, eikä ole. Nyt meidän puolueemme yh- 

: distää rivoihinsa parhaimmassa tapauksessa 400,000» 
puolimiljoonaa jäsentä, --- pienen vähemmistön, jos 
ottaa Jäuöimippn työväenluokan kokonaisuudessaan» 
Mutta5 tuleeko aina olemaan . näin? E i!' Jos sano- 
taan, että ..kaikkein suotuisimmissa plQsUhteissä“ 
'aina tulee näin Olemaan, niin se ei ole oikein. Me 
olemme vakuutetut siitä, e t t  e i edes' vain 
e  n e m m ä n t a i  v  ä h e m m ä n suotuisissa 
oloissa näin tule olemaan. ■ / r /

Todellakin. Kuvitelkaa mielessänne; hetkeä, 
jolloin me olemme lopettaneet sodan. Ja  siihenhän 
päästään jolloinkin, ja  me olemme vakuutetut, että 

■ siihen päästään- hyvin pian! Kmntelkaamielessän- 
ne, että me olemme lopettaneet sodan Kolissakin 
■ja, Öenikiniä vastaan ja siirtyneet rauhalliseen ra
kennustyöhön. Kuvitelkaa, että .kansainvälinen 
Vallankumous menee eteenpäin samalla vauhdilla 
Jann^täh^kin saakka, s. o, että nie nopeasti, levi
tetyin purjein, riennämme kohti voittoa yli koko 

pakenee. • Me olemme lähellä si
tä. Uräali ja  Itä ruokkivat meitä, kun me lopetam
me sodan ja Vaikkapa vähäkin saamme järjestetyksi 
talouden. Mikä Voima maailmassa5 silloin voi pi
dättää ^ tö jä  tuhansia proletaareja liittymästä ri- 
ii^hitnnte? Työläiset tulivat järjestöihimme. Mika 
pakottaa meitä sulkemaan heiltä ovet? E i mikään.

^Mi^ievitämme ne' tejvälleenl-Kun työ
mies tulee kylläiseksi, kun ei enää päämme päälle 
tule riippumaan tuota kauheata kysymystä nälästä, 
ja spdasta, ■ kun muun ohella koulu tulee kokonai
suudessaan meidän käsiimme,'•sdMoin ^  
distö; valtiovallan koko suunnaton kbneistö' 'tUlefe



• käsiimme ja me, parannamme sita joka päiy^ sel
laisen suunnattoman propagahdävoiman toipMhual- 
la; puolueemme värvää rivoihinsa satoja tuhansia, 
ja  miljoömä työmiehiä ja työläisnaisia'

Kun me voimme . piirtyä diktatuurini heikentä
miseen, virtaa' meidän kommunistiseen puoluee-/ 

aseemme Venäjän työläisten suunnaton; virta,, ^äi^ä 
aika ei ole kaul^äWiSilloin tulee olfemaan poikkeuk
sena sellainen tj^mies, joka ei yhdy, puolueeseem
me. Hän tulee;ibfö£naan valkeana korppina. Häntä 
tullaan sorm eili iQSij^tamaan^ Se aika on lähellä, 
toverit.' . r.'-;'  . .

v Muutamat ammattiliittojen työhön osaa ottavat 
toverit ̂ siirtyvät milloin; oikealle, milloin ' vasem
malle jalalle, — milloin syridikalismiu, milloin op
portunismin puolelle, irtaantumatta vanhasta kä
sityksestä. Ja  tämä ;on osoittautunut monissa am

mattiliikkeen mielten  ̂ esittämissä : määritelmissä. 
K a s , , sentähden täytyy muistuttaa mieliin aakken' 
siä: puolue on proletariaatin etujoukko, se, osa siitä, 
joka ipitää' ritamllä'historiallisia tapahtumia koki>' 
mäi^ttudessaam -se- ös joka toteuttaa ‘käyv
ftahhÖssä; koko meidän, ohjelmamme. Toistaiseksi 
tämä .?ö a 'r ^ y ^ h :-'^^ä|>inistö. Mutta eihtnc" voi: 
väittää, kuten ;ennenI. sösialidemokraatit", että mefc 
däii puolueemme a i ö a tulee olemaan vähem
mistönä. Siitä: hetkestä^ jolloin; yal;,ta siirtyi: työväen 
•käsiin, • jo ik s i k a s ta n e
opetus, kun-syptyi joukko kommunistisiä lehti ä, 
kun ei enään ole Valtakunnain duumaa vaan on 
Neuvostot ja  ammattiliitot, siitä hetkästä, kuin ei
vät sivuutetut kaikki nämä: mutkaisetr vaikeudet, 
söta j a  hälkäj ja  kun me olemme p ä ä s e t  eneni-, 
• m ä n - - . r a u i ^ | ^ n Vipsitf 
>kennustyÖhön —4- työläisten suunnattomat kerrok
set tulvivat luoksemme; puolue e i" jää ‘ ainoastaan
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vähemmistöä käsittäväksi puolueeksi, hieksemme 
ei tule vain työväen luokan parhaisto, vaan työ
väenluokka kokonaisuudessaan.

Ja  tästä seurääväf vissit käytännölliset johttapää* 
tök&et, jotka ‘koskevat puolueen ja  Neuvostojen 
keskinäisiä ^suhteita.

Voitaisiin koettaa. anjUm ttjft^ntävämpi • määrit 
telmä siitä, mitä on puolue.; ejsekoittaisi! Me 
tiedämme. Saksan scraaHdemokratiän historiasta, et
tä siellä on ollut miehiä; kutert Vollmary 'Bernstein 
ja  monet pauut. oikean siiven johtajat, jotka- ovat 
sanoneet sös.-dem. puolue pn , uudistusten puolue, 
s. oi sellainen puolue, joka. väin pyrkii paikkaile
maan porvarillista järjestelmää. Me olemme toi
sella; kannalla Ja  meidän kaniamme puolu?
eemme 8:nnen edustajakokouksen jälkeen ja  niiden 
te lie n  hyväksyttyä; jbitä, yllä olen* siteeia^hut; haa 
riittävän selvä. • - '

Täytyy pysyä kiinni siinä; määritelmässä, jonka 
puolue . opi antanut;, ottamatta askeltakaan eteen 
tai faapain. . Niin, nyt tae olemme suljettu järjestö, 
vaadimme'melkein Sankarillisia ominaisuuksia-puo
lueen joka. jäseneltä/velvoitämrne?’hanetfmobilisoi- 
maan itsensä puolueen ensi käskyllä, vaadimme 
mitä rautaisinta kuria, vaadimmes?jotta »hän unhot
taisi perheensä,:■ kaikki.
f Mutta eihän aina tule niin olemaani. Kun olem
me ratkaisset kiireeöisimräät - tehtävät, kuntoilem
me voittaneet suurimmat vaikeudet, -saa, puolueen 
järjestökysytnys aivan toisen - muodon, Pbpluetdilc-' 
ko on, ensimäisenä pääkysymyksenä. Pietarissa me 
puphieviikon aikana frärv$sitt^ae! Jä&es 
jäsentä ja  kaikki ovat tyytyväiset, ja  me ajattelem-



me, että tämä ei ole enää tavatonta ennätystä; Mutta 
tämä on vasta vain . alkua. Kun sota loppuu, tulee 
Iiteillä'pitkin koko Venäjää olemaan puolueviijckoja 
ja kaukaisia. Historia työskentelee puolestanime! 
Vihollinen kuolee. J a  kun se vaan on kuollut, voi
tamme me esteet ja  asiat .saavat meillä ' uuden 
käänteen. ~ ’ .

^ietatim ammattiliittojen neuvoston . toverien 
teesit kärsivät; siitä,, että niistä turhaan, etsii ,,Neu-; 
vosto“-«anaa. Heitä varten, ei 'neuvostoja ole ole
massa. Saadakseen suunnitelmat ja .piirustukset 
Suurempaan sopusointuun he ;,vieroittavat" tosiasi
oista ikäänkuin niitä ei piisi luonnossa, olemassa
kaan. - E n 1tietenkään ajattele* että toverit olisivat 
n eu yö ^ jk  vastaan -tai niitä eivät, riittävästi arvos- , 
taisi, 'mutta he kumminkaan eivät selvästi näe sitä 
suunnatonta kumopsta, jonka -yleismaailmallisessa 
liikkeessä neuvostot ovat aiheuttaneet. ,

Mistä johtuu, ,'että he ovat voineet tämän kysy
myksen syrjäyttää?

He ovat tulleet siihen tulokseen, että meillä Ve
näjällä on väin: i) ahdas' järjesty, kommunistinen 
puolue, ja  2)'laa ja  järjestö, ammattiliitot; He ovat 
unohtaneet* että on 'vielä paljon laajerripi, Neuvos- 
töiksi kutsuttu järjestö kuin liitot.'"

' 'läm äh\pilskuseikan he ovat- päästäneet näky
viltään. Ja  - tämä selittää koko heidän rakenhel-1 
mansa vajavaisuuden. Havainnollisesti puhuen, 
voisimme nUmeroilla sanoa nain. Venäjällä on pro- 
letriaattia 10 miljoonaa. Tämä luku ei ole tarkka, 
mtftta ehdollisesti • voimfne sitä käyttää. Näistä 10 
miljoonasta meidän puolueessamme' on pUoliihiijoo- 
näa, ammattiliitoissa; noina 3 ja  puoli miljoonaa. 
Mutjta neuvostoissa on. (vaikkei ota huomioon edes 
kaikkia niitä,; joilla; perUStuslakfemme mukaan . on 
äänioikeus, vaan ainoastaan ne, jotka jo nyt todella



käyttävät vaali-oikeuttaan) melkein kaikki ro 
milj» proletaaria ja  vielä muutamia kymmeniä mil
joonia talonpoikia.

Ottakaa itse asiassa sellainen kerros kuin puna- 
armeija Se ei ole ammattiliittoihin järjestynyt. 
Ottakaa sellainen luokka kuin maanviljelystyöläi- 
se t He eivät . ole ammattiliittoihin järjestyneet. 
Mutta kumminkin talonpoikain vissit kerrokset, 
eivät läheskään kaikki, mutta kumminkin laajat 
kerrokset, tavalla tai toisella ottavat osaa Neuvos- 
t©vaaleihin. Ottaaka perheen emännät, jo ita me 
nyt olemme alkaneet järjestää. Tämä aines on työ
tätekevä, tarpeellinen. Se ei ole järjestynyt am
mattiliittoihin, mutta neuvostoissa sillä on edusta
jansa.'.,

E i pidä lähteä vanhalta, viralliselta sosialide
mokratian kannalta, että muka on kaksi perusmuo
toa: puolue, ahdas järjestö, ja.ammattiliitot, laajem
pi. Toistan, ettei pidä unohtaa:-meillä Neuvosto- 
Venäjällä on vielä paljon laajempi järjestö, n e u 
v o s  t o t.

Neuvostot, ovat se uusi sana, jonka me olemme 
sanoneet köko ihmiskunnalle, *

Tämän ovat ymmärtäneet myös . parhaimmat 
syndikalistit.' Aikaisemmin he huusivat .koko maail
malle: .,.kaikki valta syridikaateille (ammattiyhdis
tyksille) “ , ammattiliitot ovat kaikki kaikessa „am- 
mattiliitot ovat se kallio, jolle - tulevaisuuden kirk
ko, rakennetaan";, nyt he meidän vallankumouk
semme vaikutuksesta julistivat: „kaikki valta
n e u v o s ‘t o i 1 1 e“ . Ja  kaikilla kielillä toiste-1 
taan: neuvostot, neuvostot, neuvostot. Minkätäh- 
den? Eivätkö syndikalistit ole rakastuneet ammat
tiliittoihinsa? Sentähden, että he ovat nähneet, 
että neuvostot ovat proletariaatin diktatuurin to-
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dellinferi muoto; se laboratoriöy jossa sosialistinen 
vallankumous luodaan.

•'■ .\KfS- seii|än'dfen>:Jpuftuttaje®a' liittojen ja puolueen 
keskistä' ;̂ ^ e i s t ^ l  ei - saa unohtaa pääasiaa: työ
väen järjestöjen sitä uutta muotoa, jona neuvostot . 
ovat.
, Havainnollisesti puhuen voidaan sanoa, että ny

kyajan Venäjän työmiehet suorittavat kolmiluok- 
kaisenoppikursin, jossa on liito-, neuvosto- ja puo- 
lueluokka. Mikä luokka on ylin? Tietysti puolue. 
Tietenkään tässä e i: ole kysymys puolueen arvosta 
eikä-siitän että jotain syrjäytettäisiin.^ Mutta jokai
sen-ajattelevan työläisen täytyy tunnustaa, että 
kolme ..koululuokkaa" on otemassä. v; - .

Otettuamme vallan käsiiuime järjestämme fne 
nyt työläiset kaikilla^ käytettäyissämme . olevilla . 
keinoilla. ■■.< r r; .k-k.k;
U: Me järjestämme työväenluokan horisonttaalisesr 
'i t i r . = N y t . e i  kukaan estä meitä jär- , 
jestämastä työläisiä. Me olemme kuten ihmiset, 
jotka kauan 'ovat harhailleet erämaassa ja  kärsineet 
janoa ja  sitten äkkiä päässeet lähteelle. Meidän on , 
vaikea juoda itseämme kylläisiksi. Olemme ikä- 
vöinneet järjestöjä, olemme kauan kärsineet aikaa, ;> 
jolloin työläisillä ei ollut mahdollisuutta omata 
järjestöjä. Ja  kas nyt, otettuamme vallan käsiim
me, koetamme järjestää työläisiä kaikissa muodois
sa — seka liittojen, neuvostojen että puolueen, se
k ä  kuiuttaj^ommuunien; klubien että koulun avul
la. Sanalla sanoen; kaikki mahdolliset muodot, 
jotka voivat kasvattaa työläisten kollektiivista,, 
jpukkoymmärrystä, käytämme'ime työläisten- järjes- . 
tämiseksi. ; J a  kumminkin nykyisessä työväenjär
jestöjen momkirjaVuudessaj koko tässä rajattomas
sa meressä Voimme erottaa kolme pääsaarta, kolme 
perusryhmittymää, kolme »luokkaa" E i missään
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tapauksessa kahta, toverit ammattiyhdistykseläiset. 
Neuvostoista puhuessani on minulla koko ajan mie
lessä elävät neuvostot, sellaiset', jotka työväen val
lankumous on luonut , ,

Englannissa ja Ameriikassa välistä muodoste
taan »neuvostoja" kapitalistisen järjestelmän val
litessa. Jossain yksityisissä kaupungeissa työläiset 
järjestävät neuvostoja. Välistä yksinkertaisesti am
mattiliitto ristitään neuvostoksi. Nimitys on sa
ma kuin meilläkin: neuvostot, muoto on otettu huo
mioon, seka edustajat ja vaalit että äänestykset, 
kaikki on kuin pitääkin. Puuttuu vain. pikkuseik
ka: siellä ei ole vielä ollut proletaarista vallanku
mousta.

Sellaisten margariinineuvostojen naivit järjes
täjät sitten ihmettelevät, miksi heidän neuvostonsa 
eivät' ala virota. Kaikkihan muka. on tehty kuten 
Venäjälläkin, mutta itsetekoiset neuvostot kum
minkin alkavat nukkua. Ja  vasta sitten hoksataan: 
ensin pitää voitta porvaristo, lokakuun taistelussa 
on valta otettava. Silloin vasta neuvosto tulee 
neuvostoksi eikä leikkikaluksi.

Vastapainoa näille : surkastuneille neuvostoille 
ovat ammattiliitot luja ilmiö, Lontoossa ja ehken 
muissakin Englannin keskuksissa on myös olemas
sa laitoksia, jotka kutsuvat itseään »neuvostoiksi". 
Mutta itse asiassa ne ovat vielä toistaiseksi kuollei
ta laitoksia. Ja  näiden rinnalla ovat vallankumouk- 
sellistuneet ’ liitot nykytilanteessa työväen va
paussodan paljon vakavampina tekijöinä. Emme 
puhu tässä margariinineuvostoista, vaan todellisista 
neuvostoista. Ja  kas .niitä juuri ei pidä unohtaa, 
kun tahdomme nähdä asiat niiden todellisissa mit
tasuhteissa.

Voidaan vielä tehdä kysymys, mikä on pitkäikäi- 
sfemlpi: puolue, liitto vaiko neuvostot?



j jVfikä ;e lä ä Jw r i i^ '^ ^  tttfee; oleiÄaft
kunkin periilinenP^äraä kysym ystietysti e T ö le j i^  
jle nkiintoa vailla*. Kyäyinys *• siitä, k jiinkä Jtflee 
kumäan vastainen kehitys, on väkava kysymys, 
itukin meistä halua’ ‘kököttää tuletaisaxMeh esirip -̂ 
puä ja vilkaista vaikkapa edes .toisella, silmällään, 
tulevaisuuteen. 1 •

Tässä voidaan -sanoa vain yksi seikka. - t „ .
. Tuntuu siltä, että kuljetaan kohti järjestöllistä 

monismia, järjestöykseyttä; 1 Minkänäköinen1: tulee; 
olemaan tämä järjestö, neuvostoja, uudelleen järjes
tettyjä liittoja, 'jotka ovat rakennetut laajalle tuo
tannolliselle pohjalle :ja jotka, käsittä v a t ja  sulkevat 
piiriinsä kaikki työläiset,-sitä on vaikea ennustaa^ 
Eikä siitä olisi hyötyäkään./ * •

Kahdessa -vuodessa -esim;, .työasiaan kähsähko- 
misari.aat.in -ja ämmatiliittojen, keskiset suhteet oyät 
järjestyneet, erinomaisesti./Nämä.-. järjestöt V kovat 
useassa,,,suhteessa-; sulautUheet^^h^h • N iin tulef 
tapahtumaan västaisuudeSäkiri, Kehiiystulee rieh; 
tamään eteenpäin enemmäh tai väheriimäu jäöl^^tip1 
Me erome vdi tietää yksityiskohtia, mikä tulee min
kin jälkeen; elämään ja  miten: me kaikki jarj^ täiii/ 
me. Paljon me ehdottomasti hylkäämme, paljon 
tarpeetonta kuollee ja  kuolleen osan me leikkäärae:

män lujempia muotoja. ’ \  ,
Mutta tästä kysy&yksestä me vielä ehdimme.rii

dellä i.

.«3 .

Ettei horjuttaisi oikeaHe eikä vasemmalle,, täyr 
tyy nyt vielä selvitellä n / s .  „tasa-ar.voisuuden teo
riaa”  . ' -• < '• . . .

Tämän „teoriaii“ lopputuloksena, on seuraavai
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■ '' Ön puolue j a o n  ammattiliitot. Molemmat jär- 
jbstöt ovat hyVm arvokkaat ja  molemmat ovat 
tasa-arvoiset. Molempien tulee keskenään sopia- 
Kun/ selkkaus syntyy, f  täytyy Saada hyväksytyksi . 
sopimus, kuten kahden tasa-arvoisen Söpimuskuipp* 
panin kesken.(2 5  vuoden aikana parhaimmat II:sen : 
Internatkmaaien miehet ovat olleet sitä mieltä, 
3t£ä näin pn, Tähän kallistui myös Bebelkin.

Siidekumin, Legienin y . m. tapaiset julkiset op- 
^ a t - rkatsoneet, että' ammattiliitot ovat 

Vielä täxkeäimpiä kuin puolue, että liittojen tulee . 
istua satulassa puolueen selässä.

B ebel,vaati tasa-arvoä. - - ' ^
Mutta oli vielä kohnaskin kantaa yails-nkumoukr sellisten marxilaisten. Muistan Kautskyn erään * puheen, erittäin tärkeän. Kautsky ei ole aina ollut ^ dfe^rtuhisti,^kuteit ;nyp  äikä& m m in M m  länkumouksellisten marxilaisten todellinen johta- " ja. Ja kas' silloin, toimintansa; kukoistusaikana Kautsky kävi; taistelua Befcetlin kanssa ämmattiyh- ^stysten ‘ m e i^ ty s tä .: koskevasta kysymyksestä, Saksan sos.-dera'.. erään puoluekokouksen päätök- ; sessa sanotttiih: ammattiyhdistykset ja puolpe ovat 1 äuuteita, Kautsky tekd oikaisun: ei saman-a r  v o i s i a* vaan yhtä v ä i  t t a m ä  t- ,t ö m i ä. ■ ■■
jRiita - näytti ensi silmäyksellä olevan sanoista, 

mutta . kun keskustelu kehittyi;: tuli sepille,/että ̂  
tässä piili perustellinen erimielisyys. v 4

h Yhtä välttämättömät, — se ori oikein. Mikä mu- 
siikkipiiri tahansa,m issä ^työläisiet tyydjdtävat si-; ' 
vistystarpeitaanon/yhtä väfitfenätön kuin kotnrno-

; väen : luokalle.v.Se on. kokonaisuuden pikku ^ryhmä, VS 
se on työväen sikermä. Ja  kukin työväen sikermä 
t » ' tärikea^.Ja .tässä mielessä/myös on sanottu, että \



yhden ammattiyhdistyksen arastam inen. on-lpsto- 
riajlisessa merkityksessä tärkeämpää kuin {Sadovan 
taistelu. Mutta ei jokainen ,
maljlä tavalla tärkeä proletariaatin historiääisea 
tehtävän kannalta, Ammattiyhdistys on yhtä v e 
tämätön' kuin- kommunistinen . puolue. Me emme 
ole siiliä kannalla, että'puohtö^^  ̂
puolta ja ammattiliitto taloudellista. Se on kaava
mainen, hyljättävä kruunun sosialidemokratian- 
kanta. Meistä taas puolue onsynteesi, yhdistys. 
Meidän puolueohjelmaihme on sejitähden sellainen 
työväen vapautuksen mahtava väline, että se an
taa vastauksen sen taistelun, k a i  k-k i ä  n kysy*- 
myksiin:' sekä ^poliittisiin ta3ou<io3fesijh että sdvig* 
tyksellisiin. -..s;;hi,,.iq,1 ’

Kommunistit ovat, , kuten 30 Kommunistinen 
Manifesti määritteli, ^  työväen- 
eteenpäin, Jo k a ; näkee historiallisen liikkeen k  o- 
k  o n a i s u <« d e s s  a a n. Tässä mielpssäei ole 
toista järjestöä, joka olisi sen kanssayhtä arvokas.. 
Puolue on kaikki kaäkessa*Meidähyirijpid^ 
la II:sen Intemationaalen vanhoilla tallatuilla po- 
lu illa ,e ttä ' täytyy sovu^a tyytyä siihen, että on' 
puolue, joka i «politikoi” , ja  ammattiyhdistys, k)ka 
harrasta „taloulellisia” : asioita; t , •

'Kautskyv Siljoin kun hän pK vallankumoukselli
nen, .sanoi kerran oivallisesti; ken eroittaa poli-. 
tiikan taloudesta, se on poliisikannalla. Ainoas
taan poliisit voivat niin Jakaa kysymykset, mutta 
historian, -filiosofian kannaDta 's itä  m AVoi^tehdäV 
Meidän puolueemme perustuu siihen, että «talous” 
ja i,politiikka”, ovat eroittamattomat. Puolue an
taa vastauksen kaikkiinr kysymyksiin; .se ;op jtyö- 

. väenluokan kaikkien tarpeiden! korkein yhdistyraä.. 

. f  a tässä mielessä se rei missäänsuhteessa k>le'" tada- 
arvoinen ammattiliittojen kanssa. Jasopim us-



MiHi^pajiuujäen • iasa-artyon teoria ’ ori 'lopullisesti
■ <1 .■ ...-i- '’ ... •

•fkbhdetya liittoja. Ei, puolueen on liittojen kanssa 
mbrietellävä yaroväisesti, sen tulee saada liittojen 
Sisässä aikaan kommunistinen1 suunta. Mitään. tpri 
'sen! asteen puoluekansalaisia ei sää Öllai:mitään; 

.;ryfedMay y ssuhteita ei saa olla. ÄmmattiyhdiStykse- 
läiset' ovat ‘ satnanjaisia kommunisteja'kuin me 
kaikkia Mutta l i id ä n  täytyy^jyrkästi torjua n. sl 
ScpimuSkumppaniiuden täsä-afvori ■ teoria.;'; Se ei ole 

: P ikeä .f-S& on‘ Vänhan,' mädärineen, petturimaisen 
H:sen Ipternatioflaalen peruja. Te tulette politi
koimaan, me tulemme työskentelemään talouden 
alältai siftä älä sekaannu meidän/ emmekä me tei
dän asioihinne. EL ' Meidän tulee, hävittää tämä 
teoria’;eturiVin työläisten tietoisuudesta. Kysymys
tä ei saa asettaa niin, että puolue • on' ainoastaan 
poliittinen 1 järjestö, että liitot ovat-taloudelliisia. 
I^ölue'työskentelee sekä koko talouden,'maakysy- 
mykseri, opetuksen että monilla mäillä aloilla jot
ka^ yhteensä1 muodostavat kunkin tietoisen työläi* 

« lä r i l ä n K a s  sellainen on puolue. Puo
lueen tulee; sentähden johtaa kaikkien työväenjär
jestöjen kaikkia toimia; Ja  tälsä mielessä e i voi 
Öillä puhetta täSa-arvoisuudesta, yhtäläisestä oikeu
desta, sopimuskdmppanuudesta.

, Ori paikallaan - tarkastaa, vaikkapa lyhyesti, 
vielä syädikalism i-kysym ystä.

Syndiklismisäa on ollut kokonaista kolme suun
taa*. ‘Ori • Ollut1 reformistista; menShevististä* syndi- 
kalismiä, jossa välistä on ' Pihit ‘ juutalaisvastainen

En  sano tätä
.'1,



sivimäaku;:':: ;öh-’j c ^ f c :^  yhteen
^ aikaÄ ip ,kn |^  ja; on. ;ol- ■

fct; ryhrhä, jossa, oli
jotain tervettä. . . : ,

Ranskassa . ja. Italiassa syndikalismi on,ollut 
parlamenttaariseri opportunismipa vastavirtauksena., 
Paälamenttärismi on . k, ;a i k k i -kaikessa, - ovat 
parlamenttaariset opportunistit sanoneet. Parla- 
menttanSmi (ja: yleensä- ,,politiikka“) , e, i o; l :-p 
m i t ä ä n, ovat vastanneet oikeistpsyndikaili-stit, 
Hyljäten - ;,jperiaatteellLsestij poliittisen' taistelun, 
eiväfoikean  siiven syndikaUstitale kieltäytyneet 
tiirVäntpiriästa parlamenttiin takaportista, jakpttä.- 
masta osaa' mitä ilettävimpiin parlamenttaärisiin 
juonitteluihin.

‘Imperialistisen -sodan alussa.v. I9i4\siittyi tahil 
^johtava'’ syndikalistinen virtaus kokonaisuudes
saan sosialishovinismin pohjalle. Syndikalistinen 
„k<'skus” p^ottantui o le v ^  isama^: mäntä, vaitt,

. vasemmiStösyndikalistien; pieni vähemmistö esiin-;; 
tyi sotaa, vastaan. * , 1 .

Niin .;piän::kuip'' tuli päi
väjärjestykseen vuosina 1905—1906 kun syndikälis-

efemine, joka oli ymnoftu ja?iaitpn, puolue* s otti . Peri? 
aatteellisen kannan -syndikalismiin nähden. Suoma-, 
laisessa kylässä, Kuokkalassa, missä silloin .tov,. 
Lenin asui,laadimme me- teesit' syhdikalismi-ky sy- 
myksestä. Muistan hyvin, »Pro-

: letarij” -lehteemme epsirtiäinen kirjoitus sy-ndikalis- 
mistä. Mek^eroittäuduiintoe ;tuo®^;lkiijjpituk^ 
syndikalismista mitä jyrkimmällä taväHai iSanoiin( 
me, että puoleemme >onparlämentinyallanfetnnduk'- 
sellisen ; käy tön .kannalla. Il. 7:nnesSä^uolufekpkouk?

. sessia 1918, cdessämtpe jo yallassar puQ8ueen>i 
me taas ;^M ;:;pää^feen^^äa'^.sä®0tUin:y^iikoht»s1



fon olkku toM  porvanlliseUe demokratiääte Venä- 
pUjäuuden voiton, me emme siekailisitaas käyttä
mästä  ̂iHEi^ti^dmnoijye: syndikalis-
feista.M utta osoitimme, että jotain tervettä on syn- 
4 ika4istien v  a s  e m m a s s  s a osassa. Tämä 
ferye jyvänen sisältyi heidän vakaumukseensa: op- 
portunismin mädästä vapautuneet ammattiliitot voi* 
vat tulla uuden sosialistisen yhteiskunnan soluiksi; 
Ajatus on oikea. Se oli siihen aikaan tuore ajatus. 
Tässä rae olimme heidän kanssaan solidaarisia. 
Mutta rme emme! saMbinkaän unohtaneet: jotta liitot 
V o i s i v  a  t tulla sosialisinin soluiksi, sitä varten 
Tyytyy ensiksi vrättaa porvaristo, sitä varten täytyy 
suorittaa proletaarinen kumous, ' ei pidä vieroa po- 

: litiikkaa, täytyy omata vallankumouksellinen In- 
temtionaale.  ̂Mutta syndikalistit eivät ‘ottaneet 
Osaa työväen kansainväliseenj yhtymään. Syndika- 
lismi Ranskassa älköi muuttua pärodiaksi, pilkaksi. 

^Ranskan syhdikalistit määräsivät'joka’ viikko yleis* 
Iätön, mutta lakko ei kertaakaan; syntynyt*; Kaik- 

. 4 i  läköt olivat pientä myrskyä vesilasissa j a  vain 
pilasivat yleislakko aatteen. Toiset syndikalistit 
muuttuivat kirkujiksi, tori-shovinistöiksi 'ja-.juuiä-

kokonaisuudessaan 
Ottaen, Viime sö d ^ (a ik äh a  joutui; häpeälliseen ro
mahdukseen, samanlaiseen' kuin menshevikit ja 
isänmaanpUolustajat. \ • *> ■ '.

v Sentähden täytyy sanoa:' sitä, mikä syndikalis- 
iteiUä on ollut hyvää, ^ita on suuremmassa määrin 
dllut mpiHär k^mmiinist^lla^1, j a  se taas, mikä heil- 

öfi jm^toi§esti i^sjyrndiki^ististä” , ei ollut oikeata 
t^ntum uk^lM ta. .

»Syn d ik alirtit yHy ttävät;am m at^ i 1 i i ttoja ötta- 
ittaaah a ltU u n sa^
fa^an enttäin';öpettaya päästä; tun teinään vasem- 
miktoiläisten sösialivaidanImtnoukseRisten kanta.



T iliä  puolueella oli äskettäin puoluekokouksensa. 
Vasta julkaistusta lentokirjasesta, jonka näinä päi
vinä saihi saan tietää seuraavaa; ,,Vasemmistolais
ten sosiaalivafflankumouksellisten puolueen pää
tö s .. .  “Kuulkaas toverit! TyöväenpoJitiikkaa kos
kevassa kysymyksessä he vaativat teollisuuden ^  
kuljetuksen koko hallinnon siirtärnistä ammattilii- 
toille, jonka edustajana on ammattiliittojen Yleis- 
venäläinen kaikkien ammattien Keskusneuvosto. 
Siis, allas kansankomisariaatit, rautatiet, liikennie/ 
kaikki tärkeimmät niitä hoitavat laitokset, Komi-' 
saarien Neuvosto —. he vaativat Komisaarien Neu- 

, voston poistamista ja Yleisvenäläisen Toimeenpa
nevan Komitean pysyttänh$tÄ^ Sekin :s^tuu  pai
kalleen muutamille meidän taantumuksellisillemme.

P ii luonnollisesti ymmärrettävää, minkätähden. 
vasemmistolaiset sosialivallähkumouk^lliset joh
tuivat. tähän. • Meidän neuvostormne ovat tuotta
neet heille. tarpeeksi harmia ja he ovät valmiit an
tamaan vallan, kenelle tahansa kunhan ei Neuvos
toille; he koettavat istua minkä ratsun selkään ta
hansa, jopa, ämötattijdihistystenkin.; V. ■ ■ "sl

Meidän tovereillamme tällaisia ajatuksia tieten
kään ei voi pila. Missä on halkeama, siellä tähän 
halkeamaan valuu vasemrnistolais-scjsialiyallanku- 
mOukseUinen puolue. - Suuren vallankumouksen ai
kana . tällaista Oi voi välttää: pieni virhejohtaa ph? 
rinjutrrisiin -erehdyksiin} annat sormesi, vie kokp 
käden. Olkoon tämä varoitukseksi kaikille niillä 
Jotka tällä kannalla ovat. Älkää menkö siitä oves
ta, te tapaatte sellaisia olioita kuin ovat Kamkov 
y. fn-. i jöita, luullakseni, ette haluaisi tavata.

Meidän suunnallemme — kommunismilla — ei; 
nhnkämivenfcaa ole yhteistä h^hdikalismin kanssa® 
S^ndikäftistieh -joukosta on. puolueeseemme tullut? 
yksityisiä hyyiäitovdreita, me tervehdimme sellai^r



siä tovereita, 'emmekä kysele, mitä he olivat ro 
vuotta sitten^ Jos -he. ovat vaJm Et kanssamme työs-1 

'> kenteleöiääni ■ •taistelemakinV proletariaatin . puolesta, 
-p o ik a a  niin hyVä^
<■ ;J&ittä -syndlikalistista, kulkutautia, jos ■ seEaistär 
 ̂flm äaä^xi^  liitää jyrkästi ■ vastustaa.

*

^Äskettäin Moskovassa julkä5stiin . industria^stisr 
iOoÄtÖis^i _teesifc- Industrialisfi-toverit esittävät 

:-ää&a: ^Uaisen^ että amm kaikki kair
kessa, ne ovat jotain pikkuvaltion tapaisia. Heidän 
mielestään 'esimv metaljimiesten Kitölla 'tulee olla 
erikoinen elintarve-järjestö, tulee muodostaa jon
kinlainen''
sitten kirjapainojen eliritarvekomisariaatti, ; jj n:; 
e. Puuttuu vain ehdotus, että kullakin liitolla 
olisi oma punainen armeijansa: s ,,metällimiesten 

^lmtcM^tyolaisleÄr puna-ärmeija“ , se 
- ei  ̂kuuluisi hullummalta:

Sellaihen järkeily, toverit, pyrkii saamaan sijaa 
nftyös meidän ammattiliikkeessämme. -V; 
v Ammattiliitot ovat näytelleet' ja  tulevat vieläkin 

. nayttelemään suuremmoista osaa» Mutta ' onhan 
koko; joukko; jotka vaativat järjestelyä yleis
valtakunnallisessa mittakaavassa. : ; Armeijaa, ei vei, 
muuten järjestää kuin yfeisvaltakunnallisessa mitta
kaavassa. ̂  Kansanvalistusta jar eUntarve-asiaa yhtä 
vähärt. Kaikkea tätä ei voi järjestääjonkiriilaisella-. 
kaari- menestyksellä muuten kuin yleisvaltakunnal
lisessa mittakaavassa -

Yleensä’ “ ^uusilla”1 mielipiteillä.kiemailu täytyy 
heittää.. Meillä on maailman suurimman, vallanku
mouksen kokemus..' Täytyy kumartua meidän kai- 
Vöihth^Aja juoda:fsiitäi'>sen sijaan ;että. keksi^jotafti;
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perasssä.-^-Näistä keksinnöistä '-täyty?:. jyrkästi tehdä 
loppu.- - r':v.;/./ ^  < V' ,f

.yastaaa ja.
lyöneet sen  Opportunistit ja  'monshevjkit eivät Voi
neet sitä voittaa, senjähden, .että sjmdikalismi osin 
-op yajri oppörtunisuum puoli. .Oppör-'
tupispiin .sairaus Vastasi sjmdikälismiii sairautta. 
Ne pitiyät toinep toistaantasapäinossa. Me olem
me . tästä mädättävästä/
taudista siten, että: olemme noudattaneet; proleta
riaatin diktatuuri-mqikea -suuntaa. Me dlerinme pys
tyneet todellisuudessa' .osoittamaan, ‘millaista on 
vallankumouksellinen ■ parlameiittarismi, ' olemme 
näyttäneet /Liebknecht- ja\ Hpfflwd-ty^piiset parla- 
menttimiqhet. ,Me olemme osanneet koittaa, mitä 
on .sotaakäypä marxilaisuus , toiminnassa. Tätä tie-1 
tä meidän on'käytavä.yhä eteenpäin.

k^kuudessa on usein, 
ryhdytty, erikoisesti kprpstamaan amipattiiiittojem- 
me puolueettomuutta. . /

Sanaa ,,puolueeton" tulee käyttää ihyvip varo
vasti. -Me kutsumme puolueettomia riveihimme. Ja  
me. samassa sanomme keille, että'huohienna te tu
lette meidän riveihtnime. Puolueettomuus on usein 
periaatteettomuutta. ‘ Olikohan Liebknecht puoluee
ton? Kas se pitää muistaa, eikä unohtaa. :  ̂ // — Ei bätäaa jos olet puolueetonv opi ja sinätu let riveihimme, niiti tulee joka änmiattiliitöri. puhua. Yleisvenäläinen metäUimiesten liitto ei esim, saa sanoa: päin „Me ölemine puolueeton liitto, olkaa hyväi-ja tulkaa meille” , Sen.täytyy sanoa; „Työläii niietipiteihin. katsomatta, in. m.- sekä,puolu<&ttor rpäk^ttä  T^konnolliset,/ ipp.



tlliiftctömMiel Mutta, tietäkää: meidän. liittomme en  
föittcv;^ka oh pioletariäatätt^ktatuarjn. kanaalia. 
Neuvostovallan, proletaarisen mäaMmanvallanku
mouksellisen' ja III:nnen Intemationaalen puolella."'

Kenties joku rnonshevikki sanoo, voikohan tätä 
sanoa puolueettomana olemiseksi? *

' MtÄrä l i id ä n  kum m ikin  pitää sanoa se, mikä 
on. Meidän täytyy »anoa, että meidän järjestömme 
ottaa yästäan; rpyoä ipu^ufettomiä;, rätittä 
liikkeen pitkä verinen kokemus on opettanut am- 
mattifiitoille, että 'proletariaatin diktatuurin, ja. 
Neuvostovallantuleecdlasen tunnussanana. Tähän 
saakka: ei- itäräsä:;vj^lu^ttom ak^*1 sanomista ole 
suinkaan katsottu häpeäksi, vaan työläisten, kesken 
On se jopa tavallaan 'cdUpt: kehumistakin. Mutta 
nyt meidäntäytyy päästäsiihen, että kukin työmies 
myöntäisi; että räncräinen:Okrina olen puolueeton", 
on -samaa kuin, sanoa: ,,rainä olen periaatteeton.” 

Täytyy luoda työväen keskuuteen määrätty mie
liala puolueettomuudesta. Ja  tässä ammattiliitto- 
jen tiitee valita oma tiensä; ottaa selvä, luja känta 
ja sanoa määrätysti: ./Puolueettomia me otamme 
joukkoomme; mutta , emme missään tapauksessa 
katso itseämme pUÖlueettömiksi.’' Meidän tulee ot
taa kahta, mikä pääperusteiltaän sopii yhteen kom- 
mundstisen puolueen kannäit kanssa.

*

‘Pari sanaa, tahtoisin lausua valti<Älistuttämisen 
johdosta. 1

vältibllistuttaminenon ehdöt- 
ttmiäs^ edessä, ja ^  täytyy tietoisesti mennä. 
En kiiitenkaah luille, että kehitystä pitäisi kiireh
tää. E h esitä v ä a d iträ v a k sie ttä tä h ä ä h .e ttä tä n ä  
vtiönna aihmältiliitot1 julistautuisivat- valtioelim iksi

4 t«



Se ei ole ' tarpeellista. Ammattiliitot muut- 
tUVat Valtiollisiksi järjestöiksi, ■ kun no sään
nöstelevät työpalkkaa j a : • tariffeja, l ; kun mobi
lisoivat työläisiä, kiinnittävät työläisiä johon
kin kaupunkiilv suorittavat monenlaiisia vtilästol- 
lisiä tehtäviä. Tässä tapauksesi ne esiintyvät val
tio vakan eliminä. Tässä kysymyksessä hi ■ mieles
täni suurempaa, eiinueJisjyttä -,c4fej -ja me: Voimine 
sopia siitä, ottä vain asteettain ammattiliittojen 
pitää tulla Hallintökonoistonr rattaan yksityisiksi 
hampaiksi. Tässä suhteessa meillä ei ole kinaa. 
Meillä on neuvostot, on t3’öväen diktatuuri ja me 
voimine antaa kaikkea mahdollista pontta, \ jotta 
työväen diktatuuri toteutettaisiin mahdollisimman, 
säännöllisesti, ilman hyppyjä.

lii voida olla myöntämättä, että ammattiyhdis- 
tysläisot ovat oikeutetut vaatimaan, että Pietarissa 
ja muilla paikkakunnilla kutsuttaisiin järjestykseen 
niitä tovereita, jotka ylpeinä pitävät arnmattiyhdiS- 

' tysläisiä jonkinlaisina toisen asteenpuoluejäsenina. 
Sellaisia jäseniä ei ole ;.k^^m nstise$sa'' puöiueie&sa; 
voimat jakaa puolueen Keskuskomitea; sijoittaako 
se jäsenen ammattiliittoon,; Valto 
vaiko muualle, se oh ennen kaikkea puolueen tah- 

. to. Mutta kunkin erikoisalan työläisissä muodos
tuu määrättyjä tottumuksia. Siten oli asianlaita jo 
vuosina 1911;—1912, jolloinbolshevikit;jotte työs
kentelivät animattiliittoissa, usein tunsivat västen- 
tD ie l^ y ;ttä;:tui&  bölshevikkejä kohtaan, jotka työs
kentelivät saiLaisessa toimiimassa. Sen johdosta, 
että -Keskuskomitea kiinnittää toverit määrätylle 
alalle, syntyy psykologinen eristäytyminen. Mutta 
meidän täytyy kutsua järjestykseen ne. ketä tarvit
see, jä  meidän tuleeantaa arvonsa ammattiliitoille.

> E i tarvitse suurpnnella. Josp iirissä  joku toveri 
on sanonut ammattiyhdistysraiehistä huonon sanan.



jos tämä tai tuo komisaari ei noudata työriitakomi- 
tean -määräystä on , se paha, /ktltenSekin on paha, 

<jas ammattiliiton hallinto ei •-omäneduntäyottelijoi- 
ta pidä asioissa. Mutta, kaikkein tärkeintä ori pate 
na asiat paikoilleen.-, läpikäydä perusrenkaät: i) 
puolue, 2) neuvostot, 3) liitot, niin, että kullekin 
annettaisiin mitä sille tulee, kuvattaisiin niiden his
toriallinen tehtävä, määrättäisiin selvästi niiden 
keskinäinen suhde. Ainoastaan silloin voidaan jo
tenkuten säännöllisesti kehittää työväenliikettä, ja 
vain silloin tiemme, tulee , vähemmän mutkaiseksi 
kuin mitä se on ollut tähän, saakka.

. Ymmärrän jokaisen luvallisen halun silmäillä 
eteenpäin, arvailla vastaisen kehityksen kulkua, 
valaista tulevaisuutta. Mutta tämän vuoksi ei pidä 
unhottaa niitä .etappipaikkoja, jotka ovat kulje
tut, jotka ovat vallatut/työläisten veren ja tuskan 
hinnalla, ei pidä unhottaa proletaarisen diktatuu
rin ■ perusmuotoja, jotka on saavutettu maamme 
suuren vallankumouksen tuloksena,

N e u . v o s t . o t - T  kas siinä uusi sana, jonka me 
olemme lausuneet koko ihmiskunnalle. Täytyy tyy
ten harkita tämä perusmuoto. Jos niin tulee teh
dyksi, järjestyy mun itsestään.

Loppumaton sarja kysymyksiä syntyy tietoisen 
proletaarin tutkistelevan järjen eteen, ktin hän miet
tii, mitä nyt tapahtuu. Mutta kukaan ei saa olla 
kärpäsen kaltainen, joka kiertää myllyn rattaalla 
huomaamatta, että pyörii ympäri. Täytyy hankkia 
itselleen täysi selvyys siitä  mitä tapahtuu,

. Yleensä, pitää; pitää aisoissa sitä osaa, joka sen 
ansaitsee, täytyy käyttää hyväkseen koko saavutet
tu kokemus. Mutta ei voi olla puhettäkäan mis
tään kontaktista puolueen kanssa, tasa-arvöismides- 
ta, sovinto-oikeuksista, kahdesta sopimuskumppa
nista. Täytyy muistaa, että korkeilta, mitä on arin



'netor on konMtiiiiStiiienj pub- 
|a  kommunistinen puolue kontrolloisi johtaa 

ka ikkea.: J ä  -sö ;JutM hallinto-bhjät. käsissään. Ken 
ei tottele sitä, se joutuu, hukkaan työväen , luokalta, 
ken poikkeaa siitä vaikkapa vaiii iuuniahkin.se va

hingoittaa työväenliikettä;

JVäjelä ■ pirahdimme» vaikkapa vain. hetkeksikiri, 
ammattiliittojen i kansainväliseen järjestokysymyk- 
speiv viäe kysymys ötetaähpesille;, l[(piiri^istis^ssa 
Internätsionaalessa.' Tulhe' olemäatr opettavaa -näh
dä, miten täplä kysymys käytännössä ratkaistaan 
kansainvälisessä mittakaavassa. ■ , 1 . •
' . Kommunistisen Jnternatsionaalen. eiisimäjsessä, 

perustavassa' kTokouksössa .Säksan 'sp,artafciäaisten> 
.edustajat' olivat , sitä. mieltä, .ettäippm a^ 
ollenkaan'.tarvita. He suorastaan, eivät voineet ypi- 
majdaä,}-. kuinka:- me • tuotanpupi;rÄnp^töpj^<^ii!äi•* 
Säksian- kommunistit isän oivat meille:. f,ammattilii1^t; 
meillä ,SakVassa- . - - ovat poliisi-osastona, me emipe

. Me -kygyimM^^
v-':söw-

säalismin toteuttamisen,, millaiset tmevat iole^äah 
järjestölliset, älkppprusteet •• uudent-tälöpäeii; jäiyestä -̂ 
miseksi. He ^vastasivat: ..Sosialismi töteutud -ndp* 
vostojeh kautta?;:̂ nsimäisinä,söluinp r tul^vati:̂  ̂
xpaap. tehdaskömiteat” He osottivat engl-äptiiäis^' 
ten-'komiteairt (tehdasvanhinten' tapaisia) esimerk
kiin, ; jotka komiteat ovat olemukseltaan vallan
kumouksellisia
i , Näih ollen. siis,, toverit,' Kömmuhistisessa Inter-. 
nätsibhäal^ssa oii olttpt. olemaksä ;yirtaus,(joka kiel
tää ammattiliittojen välttämättömyyden, väittäen,'
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että kommunistinen kmnopskulkee vain- neuvosto
jen kautta. ,
- ; Kiunffiihkha^ mieltä, että tämä
on’ väärä katsantokanta ja ettei saa li it tä ä  lasta 
hukkäanyhdessä: pesuvedet! kanssa.

Tällä kielteisellä kannalla on joka tapauksessa 
perusteensa, joka johtuu, koko ammattiyhdistysliik
keen aikaisemmasta historiasta. Saksassa, Itaval-, 
lassa"ja.;' Englannissa ammattiyhdistysliike on ollut 

; siinä määrin oppoitupistista,' porvarillista, että osa
kaiken t&yeexiss^äe^rsuh- 

teen ja  päättänyt toimia siitä välittämättä. He ovat 
tulleetVakuatetuiksi siitä,: että kuten porvarillinen 
parlamentti on hävitettävä, niin on myös hävitet
tävä keltaiset a in m att^  %'■

Me, toVerit, tietenkin ajattdeiöme; että heille 
kokemus tulee opettamaan toista. . Berliinissä jp 
«yt am iaattiliittojKtrneäyosto voimakkaasti 
vasemmistimut. Siellä cnÄmmistönä jo ovat riippu
mattomat, onpa myös psa kommunisteja. Ja  minä 
!hiih'riaiiia 'p ä iV in ä ^ ^
Soheidemenri haukkuu Berliinin ammattiliittoja. ;- 

i’ Nähtävästi nämä" liitot alkavat jotain ymmär
tää. J a  sitä ip ök aäk öin ;he :y a lk m l^
-vät; sitä: mpkaa' kuin1 uudet edellytykset syntyvät, 
fuleykt.Itiitotkih uusiksi.
J Chen * vikuutettu; siitän: että täs&j kuten parla- 

_ mentfikysymyksessäkin, oikeassa olemme rne, ci- 
• vätkä ne korpmupistit, jotka, kieltäessään parläment- 
tarismin, kieltävät: vmyos ammattiyhdistysliikkeen. 
Ammattiliitot ovat tarpeelliset Vanhinten neuvos^ 
tot :tule\^;liiriQjeidrih^"tukikohdaksi... v

Täytyy mihin hintaan tahansa muodostaa, am- 
.mattiliittojen uusi Punainen Internatsjonaale.

•  ̂ Tämän tehtävän me ojemme,ottaneet suorittaak- 
semme ja sen suoritamiriekin. Me hajotamme van-



hän ammattillisen Internatsion&alen, mihin, cmyhty- 
ny't Jouhaux, joka Ranskassa ei vöi esiintyä ;työ̂ - 

^äenk^konksi^sa, sentähden et^ä, siellä, hänet v i
helletään alas; Amsterdamina : ovat ' kokoontuneet 
«entiset ihmiset”' ja muodostanee-t anrmattilntto- 
jen Keltaasen lnternatsionaalea. Me muodostam
me.hiiden Punaisen Intematskioaalen.



Liitteitä.
L G. Siaovjevin teesit puolueen ja tuotantoliittojen 
•taloudellisista, järjestöllisistä ja valistuksellisista 

tehtävistä.

(Laaditut 'V .̂  Ki SEk» IX ;ttk  edustajakokousta 
................... varten.)

L; ifitä ön ammattiliitto.

Saadaksen itselleen ̂ oikein selväksi puolueen ja  
ammattiliittojen ‘ keskinäisiä suhteita koskevan 
kys^in^ksen, on välttämätöntä; ennen kaikkeä 'an- 
täa tarkka määritelmä käsitteestä «ammattiliitto.”

; Vällankutnouksellisen marxilaisuuden kannalta 
tunthättiiliittppei suinkann ,ode" vain työläisten yhdis
tys, jonka «tarkoituksena on pysyttää tai kohottaa 
työpalkka” (Webb-puoIisöiden määritelmä), tai työ
väenyhdistys, «jonka tarkoituksena on avustaa jäse
niään työttömyyden aikana ja puolustaa heidän 
etujaan, p a 1 k k  a s o p i m ,  u k s i a  tehtäessä’*' 
(Brentanon ja  Sombartin esittämä'määritelmä)» Sa

m alla tavalla bolshevismi ei ole koskaan voinut 
•'. Internatsionaalen mahdollisim

man liukasta määritelmää, jonka mukaan ammatti
liitot ovat „äsinomaisen ammatin palkkatyöläisten 
jatkuvia yhtymiä, ■ joiden tarkoituksehä on paran



taa työ- ja taisteluehtQja* niî eTcx Jiubuontumista 
vastaan kapitalistisen jditeisknririaa puitteissa1’ 
(Itävallan ammattiliikkeen johtajan Adolf - Braunin, 
määritelmä, johon ovat yhtyneet Legien ja. osaksi 
Bebel). Jo  19x3 väittelyssä menshevikkien kanssa 
ahtoi bolshevismi, ammattiliittojen käsitteestä Seu- 
raavan määritelmän: »Ammattiliitto on työläisten 
jatkuva yhteenliittyminen ./'määrätyn t u o t a n 
n o n  (eikä- suinkaan vain määrätyn ammatin) 
alalla etupäässä työläisten. taloudellisen taistelun 
johtamista varten ja väkinäistä osanottoa' varten 
yhdessä proletariaatin poliittisen puolueen kanssa 
työväen luokan koko vapaustaisteluun palkka-or
juuden hävittämiseksi ja sosialismin toteuttami
seksi” • (fcts. meidän kirjoituksiamme silloisessa 
»Pravdassa” , jotka kirjoitukset Ovat kootut kirjaksi 
»Työväen puolue ja  ammattiliitot’V mikä ilmestyi 
Pietarin Neuvoston, kustannuksella v„ 1918).

Tätä määritelmää tulee nyt kehittää, >
Sitten- vuoden, ,1913 oh Venäjällä tapahtunut 

.'suuria muutoksia. V a lta  on siirtynyt työväenluo
kan, käsiin. Porvaristo on riistetty. ■

Tämän johdosta ovat luonnollisesti meJkoisessä 
määrin muuttuneet ammattiliittojen tehtävät Venä
jällä. »Lokakuun- vallankumohs, joka siirsi vaJlän 
porvaristolta työväen luokalle; ja köyhimmälle 
talonpoikaisväestölle, ori.luonut aivan uudet edelly
tykset yleensä kaikkien työväen järjestöjen toimin
nalle, niiden joukossa myös ammattiliitoille'’,, niin 
kuulhu vuoden 1918 alussa pidetyn, ammattiliitto 
jen ensimäisen yleisvenäläisen edustajakokouksen 
päätöslauselma. ,

Ennen kaikkea ammattiliittojen ei nykyisin pidä 
pitää itseään työläisten suojelijana heidän myydeS- 
sään työvoimaansa. Vanhaa liikkeenharjoittajaa, 
työvoiman ostajaa, ei enää ole. Keskisuurten ja

P
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pienten työnantajain, urakoitsijäin y. m. s. puolelta 
tapahtuvaa riistoa vstaan eivät käy taistelua aino
astaan mmattiliitot, vaan myös koko Neuvostoval- 
Tan koneisto. Asiain näin Venäjällä ollessa ei am
mattiliittojen tarvitse koota Iakkorahastoja, järjes
tää taloudellisia lakkoja j. n. e.

Minkälaiset ovat tällä hetkellä Venäjällä am
mattiliittojen todelliset tehtävät?

»Ammattiliittojen työn painopisteen tätä nykyä 
tulee olla siirtyneenä taloudellisen järjestämistyön 
alalle.” Niin lausutaan Ensimäisen Yleisvenäläisen 
Ammattiliittojen Edustajakokouksen ohjelma-pon
nessa, jota me puolustimme puolueen K. K:n ni
messä. ,

Kysymykseen, mitä on ammattiliitto Venäjällä 
täillä hetkellä, täytyy antaa seuraava. vastaus:

»Venäjällä tuotantoliitto nykyaikana on jatkuva, 
määrätyn t u o t a n n o n  kaikkien työläisten 
yhteenliittymä, joka on yhtenä proletariaatin dikta
tuurin taloudellisen järjestämistyön pääperustana”.

Asettaen päämääräkseen — kommunistisen puo
lueen johdolla — tarmokkaan osanoton proletariaa
tin koko taisteluun yhteiskunnan kommunistisen 
uudestaan rakentamisen ja luokkain hävittämisen 
puolesta, muuttaa - nykyaikainen ammattiliitto 
työnsä painopisteen taloudellisen järjestelytyön 
alalle: i) kaikin puolin ottaa osaa tuotannon jär
jestämiseen kommunistisille perusteille kansan- 
talousneuvostojen osastojen y. m. välityksellä; 2) 
samoin ottaa osaa sodan ja koko- nykyisen pulan 
vahingoittamien maan tuotantovoimien uudesti- 
luomiseen; 3) työvoiman luetteloimiseen j a . sijoitta
miseen. yli koko m aanpa). ottaa jakeluelinten väli
tyksellä osaa vaihdon järjestämiseen kaupungin ja 
maaseudun kesken; 5) samoin yleisen työvelvolli
suuden käytäntöönottamisen alalla; 6) avustaa vai-



tiön .eMntarv©k<»niääii'ää^(^a;'V-.^-.
kulutuskommuuneja; 7) samoin liikenne*-, poltto
aine yV in j sv pulien selvittämisen alalla; 8) kaikiiir 
puolin tukee proletaarisen puna-armeijan fakertnus- 
fyötät 9) täydellisesti, ehdottomasti ja  rajattomasti 
tukee työarmeijaa; 10) samalla kun pitää huolta 
tarpeellisesta työn suojeluksesta (työlakien kokoeh 
man mukaisesti), taistelee' sen työläisten osan itsek
käitä ja nurkkakuntaisiä harrastuksia vastaan, joka 
takapajuisuuutcnsä vuoksi pitää vielä proletaarista 
valtiota tavallisena työnantajana. :*
; Sellaisia lähimain tulee olla liittojemme toimin-. 
tamuotöjen.' ' V

Ollen proletariaatin ja  puolipröletäriaatin mitä 
Iaajimmille kerroksille ̂  kaönhuniSmin^^käjdäxmo^ 
sinä köuluin%^ovat hy^isikaiset tuotantoliitot: sär
mällä vakinaisesti yhtenä osana valtiovallan ylei
sessä koneistossa,* ovat yhtenä työväen valtioeli
miltä,: :;ali&tnen Neuvostojen.,' pröietanMtm 
tuurin historiallisesti määrätyn muodon ^Ikiseksi.

Puolueen tulee' mitä jyrkimmin torjua kaikki, 
olkootpa mitkä tahansa, yritykset vähentää ammat
tiliittojen merkitystä tai jopa suorastaan hävittää 
ne muka aikansa eläneinä.

Meidän öhjelmainirip on oikein määrännyt, että 
i,yhteiskuhnällistutfetun teollisuuden järjestökoneis- 
ton tulee nojautua' etupäässä ; ammattiliitoihin” . 
Edelleen on ohjelma määrännyt tämän 'tehtävää 

.suorittamiseksi, :.että.'-vliittöj^y V,>t'u' 1-e e y  h S 
e -h .h pi m a  n - v , ä  p ä  u t p  ä a  h d a s  h e* n k i- 
s e s t  ä a m  m a t t i  k u n t a i  s u  u d e s t  a” . 
Tähän tulee myös puolueen huomio kohdistaa; väin 
liittojen keskuudessa suoritettayan sitkeän kasvatus^ 
työn avuljä' puolue äuttää liittoja pääsemään ahdas- 
henkisestä ammattikuntaisuudesta ja  muista liikkeen 
kielteisistä puolista.

1 3 *
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2. Ammatittain järjestyminen tai tuotannoittani 
: järjestyminen.

Jo  vallankumouksen edellisellä kaudella kan
sainvälisessä työväenliikkeessä taisteli kaksi suun
taa: i) työläisliittojen järjestämiseksi a m m a t i t 
t a !  n ja 2) työläisliittojen järjestämiseksi t u o 
t a  n n o i t t a i n. Edellistä puolustivat opportu
nistit, jälkimäistä vallankumoukselliset marxilaiset;

Tuotantoliitöt ovat edullisempia proletariaatille 
kapitalismin aikana, sillä ne tarjoavat työväenluo
kalle suuria etuisuuksia Iakkotaisteluissa: tuotan
nollinen työväen liitto ei pidä käsissään vain yhtä 
ammattia, vaan kokö tuotannon, ja  jos siihen kuu
luu asianomaisen tuotannon työläisten kantajouk
ko, niin sellainen liitto voi helposti seisauttaa koko 
tuotannon ja siten pakottaa kapitalistin ja kapita
listisen valtion myönnytyksiin. .

Mutta vallankumoukselliset marxilaiset ovat 
puolustaneet liittojen järjestämistä teollisuuksittain 
vielä senkin tähden, että tässä muodossa liitot kaik
kein parhaiten ovat voineet valmistautua tulevaan 
tehtäväänsä tuotannon järjestämisessä kommunisti 
sella pohjalla. Tuotantoliitto näkee asiain kulun 
koko tuotannon alalla, — minkä estää liittojen ja
kaantuminen eri ammattittain.

Kun me metallityöläisten liittoon otamme nryös 
puutyöläisen, joka työskentelee metallurgisessa tuo
tannossa, autamme me tällä sekä toista että toista 
vapautumaan ammattimaisesta ahdashenkisyydestä, 
opetamme heitä katselemaan asioita valtion talou
den etujen kannalta kokonaisuudessaan ja  heiken
nämme työn tehdasjaon kielteisiä vaikutuksia.

Neuvosto-Venäjällä, missä talouden uudelleen 
järjestäminen kommunistiselle pohjalle jo on täy
dessä käynnissä, on erittäin välttämätöntä järjestää



liitot t u o t a n  n o i t t ä i  a- Tämän periaatteen 
onkin hyväksynyt Venäjän ammatillinen liike. Se 
on ehdottomasti .kuitenkin toteutettava johdonmu
kaisesti perille, saakka. Tätä nykyä meidän liittom
me jakaantuvat 34 ylejsvenaläiseksi ammatillisek
si yhteenliittymäksi, nimittäin seuraavikäi ammat
tiliitoiksi: 1) apteekkipalvelijain, - 2) yesiliikennetyÖr 
läisten, 3) lääkintä- ja
pänkkityöläisteh, 5) yuöHtyöpisten, 6) 1 jmntyöhtdti-
jäin, 7) • rautatieläisten, 8) kotipalvelijain, 9) maa
työläisten, iö) taidetyöläisten, 11) nahkatyöläisten, 
12) metsätyöläisten, 13) metallityöläisten, 14) kun
tain toimitsijain* 15I valistus- ja sös. sivistystyönte- 
kijäin, iÖ) kansallisen yhteyden, 17) parturien* 18) 
kirjataiain, 19) pjjperiteojlisuustyöväen, 20) elintar- 
■ vetyöläisten, ai), palokuntalaisten, 22) rakennustyö
läisten,-.'.as)' ‘
25) laisi-; ja porsliini työläisten, 26) tupäkkatyoläi»- 
ten, 27) kutorhatvöläisten, 28) liikennetyoläisten, 
29) kansanruokälain ja tävshoitolain työläisten, 30) 
kemistien, 31) ompeluteoilhsUu^fyoi^s^tfor^)'

, sätyöläistcn, 33) sementtityöläi&pn -
Iäisten. \ t

Päiväjärjestyksessä on aramattiliikkeemme jär
jestöjen yhdistäminen. Jakaantuminen täytyy saa
da supistumaan mahrlollisimpiap, pieneen määrään, 
esim. 20 yleis veri alaiseen perusiiittoori.

Sen ohella, on välttämätöntä kerta kaikkiaan 
muuttaa nimityskin: liittojamme ei pidä kutsua am
mattiliitoiksi;, vaan t u 'o  t ä  p t 6 liitoiksi.

3. Sentralismi ja desentralismi.

Samalla tavalla kapan on' kansainVäliseSsätyö. 
Väeni iikkeeäsä käyty riitaa senträlismiö (keskitti- 
inisen) ja  • desentralismin (hajallisouden) kysymyk-

*33



Sistä. ppf^rtuni^tit
ipn, «itsepäisten” , Uittojen periaatetta jakäen siten 
liikkeen, hyvin inonim pikku, yksilöihin (kanakop- 
peihin),jotka huonosti tottelevat keskusta, eivätkä 
Siksi pysty suorittamaani, taistelutejitäyiaan: pääV 
Omanomistajia vastaan taistellessa. Sensijaan val
lankumoukselliset marxilaiset aina ovat puolusta
neet mahdollisimman suuren keskittämisen välttä- 

 ̂mättomyytta.
i  Jos tiiotantoliittojen mahdollisimman suuri kes

kittäminen kapitalismin maissa on, välttämätön me- 
nestyksellisempää taisteluavarten:työnantajia ja

hallituksiaan vasfäah, niin 
^ahdojlirimman suuri ;keskit’tar. 

minen pn aiyan yhta yälttämätön tuotantoliittojen

ten kansäntälouden järjestäraiseeri yleisvenäläisessä 
mittakaavassa. .,

Tuotantoliittojen kaikinpuolisen keskittämisen 
prosessi, yleisvenäläisessä mittakaavassa oii alkanut.

; Tähän kiinnitettävä
jön suurempaa huomiota, kuin tähän saakka.

:4L: -; :

Jo: Ensimaiaen yieisvenäläisen An^aitiiiittöjen 
^dustajakerftpuksen (tammikuulla" 1918) päätosiau- 
selmassa^äapptiiim «Kokous on vakuutettu siitä, 
että m äiniil^^if^s^sin tuloksena ammattiliitot väli

stämättä muuttuvat sosialistisen . valtion, elimiksi,
" joihin kuuluminen tulee kaikille asianomaisessa 

affliuattissä-^oskfenteleville henkilöille VältiolliseSti 
pakolliseksi (ponsilauselman v9-.s-kohta)’.’ , Tämä 

' edustaj akokouksen ■ •vakaumus on 
osottautunut . Ammattiliitot valu-



telien ottavat iselleen valtioelinten tehtäviä. Kun 
anrinattiliitöt 'suorittavat j^ n te ijs a ^ n b lli is i^ p n ^  
Selin' ne kiinnittävät tyäläiset johonkin, kaupunkiin» 
-kun ne suorittavat työvoiman! siirtoa Venäjän yh> 
delta kulmalta toiselle, kun he lausuvat ratkaisevaa 
sanan tariffi- y. m. kyssnnyksissä, kun ne, edusta
jiinsa välityksellä ratkaisevasti vaikuttavat kän- 
santalousneuvostojen, toimintaan, — niin ne asialli
sesti puhuen, esiintyvät valtiovallan eliminä'.

Mutta jmjri. sehtähden, että ammattiliittöjeh val- 
tiollistuttämisjtfosessi: kehittyy lakkaamatta: ja täy
sin säännöltisestij 'iä ijo le  ntitään haavetta kiirehtiä; 
tätä prosessia ja  julistää: liittojen muodollinen vai- 
tiollistuttaininen tuossa paikassa tapahtuvaksi. Am
mattiliikkeessä työskentelevät kommunistit voivat 
olla täysin tyytyväiset ammattiliittojen I:sen ja 
ILseiyyleisvenäläisen edustajakokouksen päätöksiin 
tääsä '(asiassa, jossa vähitellen joudutaanvälttämät
tömään, täydelliseen valtiollistuttamiseeh.

5. Puolue, liitötja spesialistien mukaanvetäinineja,

P^letariaatin puollueen tulee ypuniärtää n^tkäeyyk 
aiheuttayät sen pidättyvän-varovaisen suhtautumisen 
kysymykseen spesialistien . mukaanvetämisestä ylfc 
denmiehen hallitoon, joka huomataan muutamissa 

‘ työläispiireissä, mitkä vaistomaisesti pelkäävät, et
tei huomaamatta vahvistuisi;meille ■ yhteiskunnalli
sesti ^häm ä^isen rketV?k?^ valt^  Ja  proletariaa
tin jpuertuee^; tu le e -y a ^  järjestötakeittt*
ettei näin tapahtuisi ja  että ;samaan aikaan tieteen 
ja tekniikan spesialistien voima käytettäisiin.

Tätä yarten: on välttämätöntä laajasri ;aovellutr 
taa. kätännössä työ»
komisaarien järjestelmä-.(rautatiellä j. n.,e.>
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Tätiä alalla tulee määrätyt tehtävät ammattiliit
tojen osalle. •

Yhtenä tärkeänä, .tuotantoliittojeri päiväjärjes
tyksessä olevana tehtävänä on toteuttaa käytännös
sä ohjelmamme kohtä, joka määrää »meille perin- 
•nöksi jääneiden tieteen ja tekniikan spesialistien" 
käyttämisen siten, että työläiset; suoriftäisiyähty 

; ipitkän koulun ripnan ' xiäMert spesialistien: karissa 
toverillisen'yhteistyön vallitessa.

Tämän tarkoituksen saavuttamiseksi tulee spe
sialistit ottaa: tuotantöliittojen jäseniksi — , heidän 
spesialiteettinsa mukaisesti. "Jos on välttämätöntä, 
muodostetaan" liitoissa näiden spesialistien jaostoja 
tai älijäostoja ja asteettaih, sitä mukaä kuih nä
mä spesialistit sulautuvat^ yhteen työläisien kanssa, 
poistetaan heidän oikeuksiensa kaikki; rajoitukset, 
ihi^kä ykmeno-aika on aiheuttanut..
>1’, Siiriä määrin kuin vastustettaisiin spe$ialistisen 
mukaanvetäinistä aktiivisesti ottamaan osaa teolli
suuden uudestiluomiseen ja  hallintoon, tulisi puo
lueen mitä jyrkimmin torjua sellaiset virtaukset, 

: toska ne ovat ristiriidassa kcimmunistisen /raken
nustyön - etujen kanssa nykyaikana, ja  vastakkaisia

Puolue pyrkii asettamaan Neuvosto-Venäjän 
■ palvelukseen maan kaikki* tieteellis-teknilliset voi
mat työväenluokan ankaran 'kontrollin alaisina, 
kuten tehtiin myös Puna-armeijaa luotaessa.

Tämän oliella puohieeh tulee muistaa, että • ta- 
, touden johdon alalla' työväen ;kesk:Uudesta, joka 

muodostaa V . K ; Pm jäseiiten pääjöukon/helpöme- 
min 1 kuin • sbtilasälalla, tulee esiintymään työväeö 
kerros töiSerisa jälkeen, jotka pystyvät ottamaan 
^än /«m dfe®sjih sä^  -tehtävänä pii kai-
kin vöimih-OdistäM työVäpn poly^^ipKtttthe^; teki



kostamista, jotta annettaisiin tilaisuus kykenevim- 
m ille työläisille j a  talonpojille mahdollisimman pian 
valmistautua teknikkojen, tfehtaiden, kaivosten ja 
neuvostotalouksien hoitajain tehtäviin. Kulonmear- 
meijah varten olemme pystyneet toimeenpanemaani 
•^^j?t';:fatp8seja,/ niin nyt vielä paljon suuremmassa 
määrässä .meidän ’ täytyy peittää maa sellaisten 
kurssien; verkolla, missä valmistettaisiin omia pu
naisia teknikoita, punaisia spesialisteja, punainen 
pääilikkökunta talouden ja teollisuuden hallintoa 
varten. Puoluejäirjestöien ja tuotantoliittöjen •hii
deksi t^keimmistä : tehtävistä täytyy 
ta.t;kih suhtautuhiinen jokaiseen työläiseen ja talon-: 
poikaan, joka osottaa lahjakkuutta ja kykyjä talott- 
dellisella alalla, kaikinpuolineu kansasta lähtenei
den järjestäjien tukeminen ja kehittäminen. Ja  Irv 
puksi oh välttämätöntä, että; valtion • .,työIäis‘'-kon- 
trolli (Työläisdalönpoikainen Tarkastus)', jon kä 
Y .  T . K . K . on säätänyt, toteutettaisiin käy " j- 
inössä nopeasti ja  tarmokkaasti.

& PUolue ja Neuvostot.

.Ammattiliitot toimivat rinnan puolueen ja -u- 
vostojen kanssa» Seivit. tääkseen itselleen oikein 
ammattiliittojen ja , työväen puolueen keskinäiset, 
suhteet, -ei saa unohtaa, että nykyisin VenaiäHä 
Neuvostot ovat vielä . suufejn|i)ia  ̂ jöukkojärjesi<> ä 
kuin ammattiliitot ja niiden toimintaan punoutuu 
muutamia ammattiliittojen, toimialöia. '■:'■■■ .

..•Ven^oi.^diiuiijUäistisen Puoleen - 8:s puolueko
kous antoi seuraavän määritelmän:- ' ' ’

,,Neuvpätipt jpyat työväeni unkari ja ’ köyhimmän 
lalonpoikaisVaestön vältiollis'ia elimiä, jotkä toteut- 
tavät proletäriaatin diktatuuria: sinä aikana, joka
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kuluu ennenkuin valio kaikissa muodoissaan kuo
lee. Neuvostot yhdistävät, riveihinsä kymmeniä 

/jöMlJacmia.j t̂ä^^aSsia' ja  tulee niiden pyrkiä yhdistä
mään -riveihinsä. koko työväenluokka $ekä köyhin 
ja  keskivarakas talonpoikaisväestö. , Kommunisti
nen puolue on järjestöt joka. yhdistää riveihinsä 
vain proletariaatin ja köyhimmän talonpoikaisväes- 
tön etujoukon, näiden luokkain sen osani' joka tie- 

jtöisasti pyrkii, toteuttamaan kominuhististä ohjei- 
maa. Kommunistine puolue ' asettaa tehtäväkseen 
valloittaa ratkaisevan vaikutusvallan #jä täyden 
johtoaseman kaikissa 'työväen järjestöissä!: ammattif- 
lisissä liitoissa, oäuuskhQni&aijmaakonnjm^ 
n. e. Kommunistinen puplue erikoisesti pyrkii to
teuttamaan ohjelmansa ja  täydellisen herruutensa 
nykyaikaisissavaltiollisissa järjestöissä, jollaisia o~ 
vat Neuvostot."

E i ole mitään- epäilystä' siitä, että tulevaisuudes
sa työväen järjestöjen kaikki muodot sulautuvat yh
deksi . Mikä nykyisistä muodoista psottautuu pit- 
käikäisimmäksi, siitä nyt väitteleminen ohsi hyö- 
dytöntä.

7. Yhtäläisen oikeuden teoriasta.

Toisessa Internatsionäalessa, jopa sen parhaim
man osan keskuudessa, p lf läajalle.deVjrinyt jse ' a ja
tus, että puolue toiselta puolen ja  ammattiliitot toi- 
seita puolen ovat tasä-oikeudel lisiä ja tasa-arvöisia 
järjestöjä, jotka, jeuUrten kysymysten Potkaistaviksi 
joutuessa esiintyvät kahtena sopimuspuolena.

rHiolueelle kuuluisi siten poliittinen johto, ,am- 
mattiliittoille taloudellinen. , Niinpä esim. Saksan 
SpsiaHdemokratia. saaden August i-fiebelin hyväk-, 
«ymisen, teki päätöksen, että jos syntyy kysymys ,



yleislakkoon turvautumisen välttämättömyydestä, 
niin ei tätä kysymystä
$opimustretä--puolueen keskuskomitean jaamrnatti- 
liitojen keskusneuvoston kesken. jo;Vjo r >

Tällaista näkökantaa ei voida tunnustaa oikeak
si kommunismin kannälta. Vallankumoukselliset 
marxilaiset ovat■ aina hyljänneet tänään ,j5flitäläisen 
oikeuden** teorian., • Ti j j  'o -j, o o iv ^  ooo'

Vällärtkumoukseltisemm kannatta-puo;
lue on työväenluokan vapautustaistelun kaikkien 
puolien korkein synteesi, (yhdistys). Kommunisti
sella puolueella on käytettävänään kokonainen ar
senaali taisteluvälineitä proletariaatin vapautta
miseksi. .Poliittisen taistelun se eroittamatlomasti 
yhdistää taloudelliseen, se valaisee ja ohjaa prole
tariaatin seka taloudellista että- poliittista taistelua.. 
Se on koko proletariaatin etujoukko. Kommunismin 
soihdulla se valaisee sen tien kaikki mutkat. Puo
lue on työväenluokan aivot. . KasJ, sentähderi ty<H 
jota kommunistit? stiörittayat ammattiliittojen sisäl
lä, on ainoastaan osa kommunistisen puolueen ko
ko työstä kaikessa laajuudessaan. -

Diktatuurin aikana, jota me nyt elämme, sitä 
. vähemmän Voi olla puhettakaan minkäänlaisista 
myönnytyksistä »yhtäläisen oikeuden** teorialle. 
Pieninkin poikkeaminen tähän' suuntaan ondsaapä 
puolueen taholta mitä jyrkimmän vastarinnan.

Nykyiset ammattiliitot eivät muodollisesti ole 
kommunistisen puolueen . ala isiä. Ammattiliitfoi- 
jiin , otetaan vastaan kaikki työmiehet ja työläis- 
naiset puolueeseen ja  uskonnolliseen vakaumukseen



katsomatta. Puolueettomat työläiset' voivat va
paasti liittyä meidän anmiattitiitäöihiinnie»'• -.9ftt£bk 
samaan aikaan ammattiliitossa työskentelevät kpm- 
munistit eivät missään tapauksessa saa peitta 
puolueettomuuden vanhoillisia puolia. . V Kom- 

rmunistien ja ammattiliittojen kommunististen 
ryhmäin tulee avoimesti saarnata, kommunis
mia. Ammattiliittojen kokonaisuudessaan tulee 
pitää itseään kommunismiin-
tojen johtajien tulee väsymättömästi; osiöttaa työ
läisille, että kommufiisn4h:^-'^oUiset^ puolueetto
muudella keinotellen; pettävät työläisiä, ja on hei
dän selitettävä näille, miksi muodollisesti puolueet
tomat ammattiliitot, kannattavat kommunistista 
puoluetta, tunnustavat proletariaatin diktatuurin, 
Neuvostovallan ja  maailman vallankumouksen.

kommunistinen puolue saavuttaa , vaikutuksen
sa ammattiliitoissa ainoastaan yksinomaan käytän
nöllisellä, jokapäiväisellä, uhrautuvalla työllä liitto
jen sisällä, asettaen kaikkiin toimiin ;^»ni^^äiöJ^rfsr. 
sa parhaimpia ja  etevimpiä jäseniään. Ainoastaan 
sellainen vaikutus, joka on saavutettu pitkien vuo- 
sieti voi olla luja-

9. Ammattiiifctojen puolueî hmät ja  paikalliset 
puolnejärjestöt,

Jokaisessa ammatti 1 iitossa tulee olla tarkoin jär
jestetty ja kuriin tottunut' kommunistien ryhmä. 
Tuötäntoliittojen neuvostot taloudellisen politiikan 
kaikissa kysymyksissä ehdottomasti toteuttavat am
mattiliittojen Yleisvenäläisten Neuvoston päätökset. 
Minkäänlaisia , myönnytyksiä niin sanotulle löka- 
lisihijle (paikallisten erikoisetujen harrastuksille) 
' # r'^vsaiUi'a.\^'^ari€fii)0^i^Ekai työpäiyäkysyni^fc^-
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set,: elintarvepolitiikka j .  n. q. ehdottomasti rat
kaistaan yleisvenaläisessä mittakaavassa, f  

> Ammattiliiton .mikään puolueiyhmä ei ole muu
ta kuin paikallisen järjestöh osasto. Paikallisten 
ammättiliittpjeh koko kaupunkia käsittävä ryhmä 
kokonäisuudessään on puolueen • p‘aikaHi$6n komi-; 
tean • alainen ja  Ammattiliittojen Yleisvenäläisen 
KeäkUsneuytfston ryhmä on puolueen Keskuskomir 
tean alainen.
' Työntekijäin sijoittaminen, heidän mobilisoinut.: 

sensa Punäisfen'armeijan tarpeihin kusjsakih määrä
tyssä kaupungissä'on, paikällisön puoluejärjestön 
aäiana puolueen K . K:n yleisen johdon alaisena, 
Mobilisoitaessa aitimattilii^keen työntekijöitä, - tu
lee puoluekomitean söpia asainomaisen liiton am
matillisten ryhmäin kanssa, mutta ratkaiseva sana 
kuuluu yksmöxliaan--pudluejärjestölle.

Puoluekomitea, kokonaan ohjaten ammattiliitto
jen työn aatteellista puolta, ei milloinkaan sekaan
nu ammattiliitojen pikkumaiseeri: holhoamiseen ja 
jättää jokapäiväisen käytännöllisen työn liiton ryh
män johtoon.

10. Mäatalousproletariaatiii ja . puoliproletairiaatm 
järjestämisestä.

Nykyaikaisen' ammattiliikkeen yhtenä tärkeim-. 
mistä tehtävistä Venäjällä on m a a t a 1 o u s- 
t y  ö 1 ä i s t e h. järjestäminen. Maata!ouspröletaa- 
rien nykyistä liittoa on ehdottomasti kannatetta
va kaikin voimin. Ammattiliikkeessä työskentele
väin kommunistien tulee ottaa enkpisesti tehtäyäk- 
seeh ; maatälpustyöläisten järjestäminen. ; ■ Tähän 
tehtävään täytyy eroittaa riittävä määrä1 voimia. ;
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11. Tehdaskomiteat ja  ammattiliitot.

Tehdaskomiteat ovat viime vuosina olleet suu
ren kehityksen alaisia. Niiden toiminta ennen hel
mikuun vallankumousta, suurina, poliittisina, kris
tallisoituneina keskuksina on yleisesti tunnettu. 
Helmi- ja lokakuun vallankumouksen välillä olivat 
•ne ensimäisinä työväen ryhminä, jotka ryhtyivät to
della järjestämään tuotannon kontrollia. Lokar 
kuun vallankumouksen jälkeen olivat ne erisimäi- 
sinä järjestöllisinä tukikohtina teollisuuden kansal- 
listuttamista toteutettaessa. Niiden keskuudesta on 
ilmaantunut kokonainen joukko niitä parhaita työ
läisiä, jotka ovat joutuneet kansallistutettujen liik
keiden hallintoihin ja meidän Keskus- ja PäahaHin- 
toihimme.

Kun tehdaskomiteain yleivenäläinen yhteenliit
tyminen raukesi, on tehdaskomiteain osuus jyrkästi 
muuttunut. Niistä on tullut ammattiliittojen al- 
keisosastoja, jollaisia ne vieläkin' ovat. '

Tehdaskomiteat voivat ottaa osaa tuotannon jär
jestämiseen ainoastaan siinä määrin ja niissä: muo
doissa, missä ammattiliitot ottavat osaa. Kuten 
ammattiliitto ei korvaa kansantalousneuvostoa» 
vaan ainoastaan asettaa osan jäsenistään kansanta- 
lousneuvoston vastaaviin osastoihin, niin tehdasko- 
miteakaan ei saa korvata liikkeen hallintoa, vaan 
ainoastaan olla sen tukikohtana.

Tehdaskomiteoilla on vielä toinen suuri merki
tys. Puolueemme kärsii kaikkein enin siitä, ettei 
sillä ole vielä' sellaista järjestökoneisitoa, joka me
kaanisesti työntäisi „alhaalta” , ,,rivimiesten” keskuu
desta, esille uusia työntekijöitä vastuunalaisempiin 
tehtäviin. Puolueen K . K . sijoittaa ainoastaan 
noin 1,000 jäsentä yli koko Venäjän. Kumminkin 
nyt, kun taistelu taloudellista häviötiläa vastaan
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on tullut, puolueen, päätehtäväksi, pitäisi puolueen 
jäsenten riveistä työntää esille suuri määrä raketin 
tajia ja  järjestäjiä. Tehdaskomitea on sellainen ai-, 
keisosasto, joka yhdessä kollektiivin kanssa kaik
kein parhaiten voisi kehittyä sellaiseksi koneistok
si, joka työntäisi esiin ja sijoittaisi taloudellisiin 
järjestötehtäviin tuhansia ja  tuhansia työläisiä teh
taista ja työpajoista.

Kaikkeen tähän nähden puolue päättävästi aset
tuu puoltamaan tehdaskomiteain säilyttämistä si
ten, että niiden toiminta vielä kerran määriteltäisiin 
erikoisella dekreetillä. Kun aletaan vähitellen ot
taa liikkeissä käytäntöön yhdenmiehen hallintoa, 
niin ei se suinkaan tee tehdaskomiteoita tarpeetta 
miksi, vaan päinvastoin tekee juuri tämä välttämä
tön reformi tehdaskomiteain säilyttämisen vieläkin 
tarpeellisemmaksi. •

Puolueen tulili vaan kiinnittää suurempaa huo
miota fehdaskomiteoihin. Viime vuonna ei puo- - 
luetyötä tehdaskömiteoissa ole tuskin yhtään tehty.

On myös tarpeen, että ammattiliitot eivät aino
astaan muodollisesti pitäisi tehdaskomiteoja ryh- 
minään, vaan että ne elimellisesti kasvaisivat nii
den kanssa, seuraisivat niiden säännöllistä uusiutu
mista ja koko niiden, toimintaa.

12. Ammattiliitot ja  työvelvollisuus.

Työvelvollisuuteen siirtyminen asettaa ammatti
liitoillemme uusia tehtävjä.

Kansalaissodan ja  diktatuurin aikana ovat am
mattiliitot monta kertaa .Venäjällä olleet pakote
tut turvautumaan jäsentensä p a k o t u k s e e n .  
Ammattiliitot ovat suorittaneet pakollisia jäsenten
sä mobilisoimisia rintamalle, elintarve joukkoihin j.
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n. e. Ammattiliitot ovat kiinnittäneet jäsenensä 
työhön määräpaikkaan, sallimatta heidän vapaasti 
muutella j .  n. e. Tämä kaikki on, ollut ehdotto
man välttämätöntä voittaakseen työväenluokan 
pahimman vihollisen.

Nykyään ryhdyttäessä ratkaisevaan taisteluun 
taloudellista rappeutumista vastaan, on ammatti
liitoilla vielä enemmän syytä käyttää pakotusta — 
hnaan pelastamiseksi kylmästä ja nälästä.

Ammattiliitoissa huomattavaa näissä kysymyk
sissä esiintyvää horjumista vastaan tulee puolueen 
esiintyä mitä jyrkimmällä tavalla, sillä pieninkin 
horjuminen tällä alalla voi johtaa proletaarisen val
lankumouksen turmioon.

Työartoeijan luominen oli ensimäinen vakava 
askel yleisen työvelvollisuuden toteuttamiseen — 
aluksi työn militarisointiin ryhtymisen muodossa.

Siirtymisen johdosta työarmeijöihin oli huomat- 
• tavissa jotain trade-unionismin uusintaa.

Trade-unionismi voi esiintyä eri muodoissa. Tra- 
de-unionismi ilmenee liberaalisen parlamenttarisien 
„työväen“-politiikan kannattamisena, ammattitai
dottomien työläisten syrjäyttämisenä ja  työväen y li
mystön kasvattamisena, tavattoman korkeina jäsen- 
veroina, jotka tekevät ammattioppimattomalle työ- 
miehelle mahdottomaksi yhtyä liittoon, harhakäsit- 

. teinä, että muka yksin ammatillis-taloudellinen tais
telu ilman proletariaatin vallankumouksellista vallan 
käsiinsä valtaamista voi johtaa asteettaiseen, siirty
miseen sosialismin valtakuntaan j. n. e. Kaikki 
tämä on ammattiyhdistykseläisporvarillisuuden jo
kapäiväisiä ilmauksia. Mutta samanlaista trade- 
unionismia on nykyajan Venäjällä „työn vapauden" 
saarnaaminen. Samaa trade-unionismia on työ ar
meijoiden ja yleensä työn militarisoimisen koko 
merkityksen väheksyminen. Samaa trade-unionis-



tista lyhytpäköisyyttä olisi ammattiliittojen halut
tomuus ottaa rautaisin käsin osaa yleisen työvel
vollisuuden toteuttamiseen, jota ilman ei voida 
selvitä nykyisestä rappiosta ja  rakentaa kommu
nismia,

V . K . P . on,mitä syvimmin vakuutettu siitit, 
että tämä horjuva isuus on ollut luonteeltaan nope
asti ohimenevää -  astuttaessa proletaarisen dikta
tuurin uuteen' kauteen ja uusiin tehtäviin. Mutta 
siellä, missä tästä epäröinnistä ei vielä ole päästy, 
tulee puolueen jokapäivä sanoa painava sanansa, y

13. Nykyisen ammattiliikkeen pääasiallisimmat 
puutteellisuudet.

Nykyaikaiset amtnattiliitot suorittavat^ suunna
tonta työtä ja  mitä suurimmassa määrin helpotta,- 
va i kommunistisen puolueen ja  Neuvostovallan 
taistelua sosialismin puolesta- Mutta samalla ny
kyisenä; ylimenokautena; huomataan muutamien 
ammattiliittojen toiminnassa pahoja vikoja,; Kun 
esim. muutamat satamatyöläisten, liiton toimitsijat 
Volgalla puolustavat liiton jäsenten nurkkaegoisti- 
sia vaatimuksia palkkakysymyksessä, eivätkä auta 
Neuvostovaltaa - taistelemaan kuulumatonta ros- 
vousta vastaan, niin tällä he paljastavat takapajui
suutensa, kykenemättömyytensä nousta ahtaiden 
nurkkahärrastusten yläpuolelle. 'Kuh muutamat 
toimitsijain liitot tyrkyttävän Neuvostovirastoille 
sellaisia henkilöitä, jotka eivät pysty suoriutumaan 
tehtävistään, kun näinä liitot puolustavat jäsentensä 
mitä vaatimuksin tahansa,y tinohtaen, että niillä 
nyt -eh ole edessään ‘entisiä yksityisiä työnantajia, 
vaan työläisvaltio, niin ne paljastavat ammatillisen

*+5
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ahdashenkisyyteriSä^ Ku^ki^jsiJtajain'' liitot uudes
taan aynn^tävät% ^e;tm |aid^9ln huonöimpia puo
lia, suorittavat ne suorastaan vastakumouksellista 
työtä.

Taistelu näitä ammatillisen liikkeen kielteisiä 
puolia vastaan on yksi tärkeimmistä ammattilii
toissa työskentelevien kommunistien tehtävistä; v 

- Tämän ohella on välttämätöntä viitata siihen, 
että ammattiliittojakin uhka,» 'yirlmvaitpjBtuptti&eiJ;. 
vaara. Liittojen yleisissä kokouksissa on läsnä 
yain mitätön prosentti, jäsehista . Verraten vähälu
kuiset ainekset'ottavat aktiivisesti osaa liiton elä
mään. Liittohallinnoillaei aina' ole kyllin elävää 

: yhteyttä joukkojen kanssa ja  usein taloudelliset 
selkkaukset mehevät liittojen ohi.

Usein sattuu, että vähän ammattitaitoisten työ
miesten ja  työläisnaisten yksityisten, ryhmien tarif
fit  bvät mitättömän ä-ihaisetymutta liitot eivät ryh
dy toimenpiteisiin korjatakseen tätä kohtaa, niillä 
kun ei o leriittävänläheistäjärjestöllistä yhteyttä 
näiden lyöläisryhmien kanssa, :

Tunnustaen, että melkoisessa määrin nämä put- 
teet tähän saakka ovat saäneet selityksensä tavat
toman Vaikeista ulkonaisista oloista (alituiset am
matillisten toimitsijain mobilisoinnit rintamalle j. 
n . e.), puoluekokous asettaa ammattiliitoissa toimi
vien kommunistien tehtäväksi ' järjestelmällisesti 
taistella mainittua taipumusta vastaan.

14. Myönnytyksistä syndikalismille.

Sodan edellisen ajan syndikalistien kantajoukko 
(Ranskan Ammattijärjestön johtajat) petti y . 1914 
työväen asian yhtä häpeällisesti kuin sosialishau- 
vinistit Jouhaux ja  kumjianit, he osoittautuivat
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mitä viheliäisimmiksi poroporvarillisiksi reförmis- 
■ teliksi.:-' . v . :: A A -

Syndikalismin vasen siipi käy suuren kehityksen 
kommunismin puolelle.

Samaan aikaan kun parhaat Ranskan syndikäKs^ 
toin ainekset luopuvat entisistä virheistään ja  aset- , 
tuvat kommunismin pohjalle, julistaen vaatimuk
sen; ..kaikki valta Neuvostoille”, koettavat Venä-' 
jällä yksityiset■ -■ ■ ;\jy4inaat-; jâ  .ryhmäkunnat herättää 
henkiin syndikalismin huonoimpia puolia, .Surulli
sen kuuluisa vasemxäistoIais-SQsialivällänkumouk- 
sellisten puolue äskeisessä edustajakokouksessa *hy- 
Väksymassään työväen politiikkaa koskevassa pää-1 
töslauselmassa lausui sen vaatimuksena . olevan, 
että: »Teollisuuden ja  liikenteen koko hallinto on 
siirretlnva arnhjattiliitefl hiiden: ^eisvanälaiäölle 
yleisammattilliselle Keskusneuvostolie” (porisilaul- 
selraan 3:s kohta) ja  että »on astuttava federatiivi
silla perusteilla liittoon kokomaailmanam m atti- 
liittojen kanssa, jotta jo nykyisen maailman vallan
kumouksen prosessissa!, jsyndikalisliset ämmattilliset 
yhtymät ; pääsisivät ottamaan käsiinsä maailman 
koko teollisuuden ja  liikenteen hallinnon” . (Kts. 
vasemmistsöosialivallankumouksellisten puolueen 
2:ssa edustajakokouksessa hyväksytttyä ponsilausel- 
maa koskevaa lehtolehte^ ^ ^ k o vä ; 19x9) . ;

Kun Ameriikassa tai Englannissa vastoin van
haa trade-unionismia ja vastoin kruunun sosialide
mokratiaa esitetään tunnuslause ,tkaikki valta neu
vostoille’' ja agiteerataan »Yhden suuren liiton” 
(One big- Union), sUittimpieh hitojen kolmisopi
muksen muodostatoissuUhniteltnän y . m. puolesta, 

niin on tämä askel eteenpäin 1 1 : n I n t e r -  
n a t s i o n a  a 1 e n o p  p o t t u  n i s t i s e e n 
k a n t a am v  e r r a t e n. Mutta-kunVenäjällä,niis-;



sä kaksi: ja  puoli vuotta valta on kuulunut Työväen 
ja  Talonpoikain ; Edustajain Neuvostoille ja  niissä 
kokemus on täysiin selvästi osottaiiut, että vain rau
tainen diktatuuri Neuvosto-muodossa ja y  1 e i  s- 
v  a .l t a k u n n a  1 l i s e s s a mittakaavassa ky
kenee pitämään valtaa, torjumaan kaikki hyök
käykset ja  pelastamaan maan; rappiosta, —• kun 
Venäjällä alkaa uudelleen syntyä suunnitelmia rau
tateiden jättämisestä rautatieläisten liitolle, 
metallurgisen teollisuuden jättämisestä mctalli- 
miehiffie j. n. e, — niin t ä m ä  o n 
s u u n n a t  o n  a  s k  e l  t a k a s  i n p ä  i n .  
Tuöntantpliittojen ./ tehtävät Neuvosto-Venäjällä 
tällä hetkellä on oikein esittänyt V . K . P:n 
ohjelma, joka osottaa, että liittojen tehtävänä 
on huolehtia .»katkeamattomasta siteestä valtion 
keskushallintojen, kansantalouden ja  laajojen työ
läisjoukkojen kesken”, jotta asteettain jatkuvan ke
hityksen tulpkspna kommunismin täydellisen voiton 
jälkeen ne voisivat käydä todella keskittämään kä
siinsä koko kansantalouden koko hallinnon.

Ammattiliitossa toimivien kommunistien velvol
lisuutena on mitä pontevimmin taistella syndika- 
listäsia pyrkimyksiä vastaan, eikä sallia minkään
laisia myönnylyksiä.

15. N. k . »industrialismista’' .

Aivkn‘sampin on välttämätöntä asettua vastusta
maan nijn säriottua industrialismia, jota muutamat 
Venäjän >'ähhnättihikkeen" toimitsijat puolustavat. 
Induatiiaiistit tahtovat asettaa koko meidän työmme 
tehdasteollisuustyöläisten varaan ja  kohtelevat hal
veksien ammattitaidottoman proletariaatin koko



joukkoa ylhäältä alas saakka. Sota ja  vallanku
mous epäilemättä ovat aiheuttaneet melkoisia muu
toksia itse proletariaatin yhteiskunnallisessa ko
koonpanossa Venäjällä. Se on totta. 'Nykyiset teli-" 
taiden ammatti työmiehet epäilemättä ovat proleta
riaatin kehittynein osa Mutta ammattiliikkeen 
kommunisti-työntekijäin tehtävänä ei missään ta
pauksessa ole eroittaa ja sulkea eri ryhmäksi ain- 
mattityöTäisiä, jotka muodostavat työväenluokan 
Vähemmistön.. Kommunismin aatteella ei ole mi
tään yhteistä työväen ylimystön luomista tarkoitta
van politiikan kanssa. Ammattiliikkeessä työsken
televien kommunistien tehtävänä on teollisuustyö- 
väen edistyneimmän' osan avulla järjestää ja vetää 
valtiolliseen rakennustyöhön k o k o rp  r o i  e { 'a  a
r i n  e n j o u k k o ,  m u s t  a n t y  ö n t e k i- 
j  ä t k  i n. m u k a a n 1 u e t t u i n a.

16. Ammattiliitot ja Intematsionaale.

Saksan kokemus on osottanut, että ammattiliit
tojen jäsenluku vallankumouksen - jälkeen tavatto
masti kasvaa (Saksassa 3;stä 8:aan miljoonaan) ja 
liitot tulevat, yallankutpöuikselUsiksi. Venäjän esi
merkki havainnollisesti osottäa, miten liitot menes
tyksellisesti täydentävät Neuvostoja, ollen .yhtenä 
tärkeimmistä järjestöllisistä tukikohdista uudelleen 
järjestettäessä taloutta^ kommunistisille perusteille. 
Osa Saksän kommunisteja; asettuen oppositsioniin 
puolueeseensa nähden juuri liittoja koskevassa" ky- 
myksessä, tekee virheen ja  eröittautuu proletariaa
tin joukkojärjestöistä (tämä kommunistien osa vaa
tii joukkoluopumista liitoista, kieltäytyy taistelusta 
vaikutuksen saavuttamiseksi liittojen sisäpuolella, 
asiallisesti tunnustaa liitot tarpeettomiksi).
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Työväen, liikkeen kehityksen erikoisuuksien 
vuoksi Lännessä on Saksan kommunistien ja tois
ten maiden kommunistien keskuudessa olemassa epä
luuloja ammattiliittoja vastaan sellaisinaan» Meidän 
puolueemme on sitä mielipidettä, ettemme me saa 
kieltäytyä ammattiliitoista. Proletariaatin vallan
kumouksen kulussa ammattiliitot särkyvät, samoin 
kuin vanhat sosialidemokraattiset puolueetkin ovat 
särkyneet. Saksan ammattiliikkeen kokemus on 
osottanut, että jo nyt Berliinissä ammattiliitot ovat 
vapautuneet scheidemannilaisen sosialidemokratian 
turmiollisesta vaikutuksesta. Venäjän ammatti- 
liikkeen tulee ottaa käsiinsä alote ammattiliittojen 
Punaisen Internatsionaalen yhteenliittämisasiassa 
samoin kuin Venäjän Kommunistinen Puolue teki 
III:n Internatsionaalen perustamisasiassa. Kommu
nistisen Internatsionaalen kokouksissa pitää olla 
osanottajina ei ainoastaan kommunistien puolue jär
jestöjen, vaan myös ammattiliittojen, jotka koko 
työllään ovat osoittaneet, että ne ovat proletariaa
tin diktatuurin ja Neuvostpvallän kannalla. Sen 
ohella on välttämätöntä jo nyt ryhtyä järjestämään 
Kommunistisen Internatsionaalen ohjelman kan
nalla olevien eri ammattiliittojen kansainvälistä 
yhteenliittymistä.



IL V. K. P:n IX:nnen edustajakokouksen päätös
lauselma ammattiliittoja ja niiden järjestämistä 

koskevassa

1. Ammattiliittojen yleinen asema ja yleiset tehtä
vät proletariaatin diktatuurin aikana.

Työväen diktatuurin aikana ammattiliitot inuut- 
tixvat työvoimansa myyjäin taisteluelimistä omis
tavaa kapitalistien luokkaa vastaan yallassaolevan ; 
työväenluokan koneistoksi. Ammattiliittojen teh
tävät ovat pääasiassa järjestö-taloudellisella ja kas
vatuksellisella alalla. Näitä tehtäviä tulee ammat
tiliittojen suorittaa ei itsehyväisenä, järjestöllisesti 
erillisenä voimana, vaan yhtenä neuvostovaltion 
peruskoneistorta, jota kommunistinen puolue johtaa, 
ainoastaan tällä edellytyksellä voidaan saavuttaa 
proletariaatin diktatuurin koko järjestelmän mah
dollisimman suuri, vankkuus ja mahdoll isimmän . 
suuri tuottava teho.

II. Ammattiliitot ja neuvostovaltio.

i) Neuvostovaltio on mitä monipuolisin ja kaik
ki käsittävin työväen järjestön muoto, mikä suorit
taa käytännöllisesti' kommunismin rakennustyötä, 
vetäen tähän työhön yhä laajemmat talonpoikais- 
juokot. Toiselta puolen' neuvostovaltio on sellai
nen työväenjärjestö, jolla on käytettävinään kaikki 
aineelliset pakotuskeinot. Ollen työväen diktatuu- ' 
tina on neuvostovaltio taloudellisen kumouksen vi
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puna. Sentähden ei voi olla puhettakaan ammatti
liittojen elinten ja Neuvostovallan elinten vastak- 
kainasettamisesta.

2) Politiikka, on kansantalouden kaikken keski- 
tetyintä ilmausta ja sen yleistämistä ja päättämistä. 
Sentähden yleensä on tolkutonta asettaa vastak
kain ammattiliittoja työväenluokan taloudellisena 
järjestönä ja neuvostoja seh poliittisena järjestönä 
ja on se marxilaisuudesta poikkeamista porvarillis
ten, erittäikin porvarillis-tradeunionisten harhaluu- ' 
lojen puolelle. Varsinkin on sellainen vastakkain- 
asettaminen tolkutonta ja turmiollista, proletariaa
tin diktatuurin aikana, jolloin koko sen taistelun 
ja koko sen toiminnan, niin taloudellisen kuin po- 
liittisenkin, tulee enemmän kuin koskaan olla yh
distettyä, keskitettyä, yhden tahdon ohjaamaa, rau
taisen yhtenäisyyden sitomaa.

3) Ollen kommunismin kouluna ja renkaana, jo
ka yhdistää takapajuisimmat eikä vielä kokonai
suudessaan vanhasta ammattikuntaisesta ja amma
tillisesta nurkkakuntaisuudesta .vapautuneet prole
tariaatin joukot sen etujoukon, Kommunistisen 
Puolueen kanssa, tulee ammattiliittojen kasvat
taa, järjestää sivistyksellisesti, poliittisesti, hal
linnollisesti nämä joukot ja nostaa ne kommu
nismin tasolle valmistaen heitä kommunistisen jär
jestelmän rakentajain tehtävään jonka järjestelmän 
luo neuvostavaltio, proletaarisen diktatuurin histo
riallisesti syntyneenä muotona.., ■

4) Tämän vuoksi ennen kaikkea on välttämätön
tä lähempi yhteys neuvostokoneiston ja ammattiliit
tojen koneiston kesken. Koska Neuvostovalta on 
mitä laajin järjestö, joka keskittää piiriinsä korko 
proletariaatin sosiaalisen mahdin, on selvää, että 
ammattiliittojen, sitä mukaa kuin joukkojen kom
munistinen tietoisuus ja, uutta rakentava merkitys



kasvaa, tulee aseettain muuttua proletaarisen val
tion apuelimiksi, eikä päinvastoin.'

5) Tätä tietä kulkien ammattiliitot suorittavat 
kaikkein tärkeimmän tehtävänsä, taloudellisen 
tehtävän, tunkeutuen ' neuvostojärjestöön, täyt
täen sen vaikutuksellaan, muutuen sillä tavalla yhä 
enemmän taloudellisten neuvostokoneistojen pää- 
perustaksi.

III. Ammattiliitot ja Kommunistinen Puolue.

1) Konununistinen Puolue on työväenluokan etu
joukon järjestö, proletaarisen liikkeen ja kommunis
tisen järjestelmän toteuttamiseksi käytävää taistelun 
johtaja. V

2) Työläisten laajoihin puolueettomiin kerroksiin 
vaikuttaa piiölue kommunististen ryhmien ja pe
säkkeiden välityksellä, joita on kaikissa muissa 
työväen järjestöissä, ensi sijassa ammattiliitoissa- 
Vain sikäli, kilin- ammattiliitot, - pysyen muodollises
ti puoleen ulkopuolella, asiallisesti ovat kommunis
tisia ja  noudattavat kommunistisen puolueen poli
tiikkaa, .ainoastaan sikäli on turvattu proletariaatin 
diktatuuri ja sosilismin .rakennustyö. • '

3) Tämänvuok*si kussakin ammattiliitossa' tulee 
-olla kuriin tottunut, järjestetty kommunistien. ryh
mä. Kukin puolueryhmä on paikallisen puolueko
mitean alaisen paikallisen järjestön osana, ja  Am
mattiliittojen Yleisvenäläisen Keskusneuvoston (A. 
Y . K:n) rykmä on V . JKh P:n Keskuskomitean 
alainen. .'K aikki Ä . Y . K . Nm .päätökset, jotka 
koskevat työoloja ja  •‘järjestystä,' ovat velvoittavia 
kaikille ammätiljisille järjestöille s^ka. niissä, työs
kenteleville puolueen jäsenille,, eikä niitä voi muUt



taa mikään muu puolueen K . K . Paikalliset puo- 
■ luekomiteat, ohjatessaan anunattiliittojen atteellis- 
ita työtä, eivät millään tavaJla saa ryhtyä niitä, pik
kumaisesti holhoamaan. Paikallisten puoluekomi- 
teain ja  ammattiliitoissa olevien puolueryhmäin. 
keskiset suhteet säännöstellään tarkoin puolueen 
sääntöjen asianomaisissa pykälissä.

IV.' Ammattiliittojen asema proletaarisen valtion 
taloudellisessa koneistossa.

i) Siihen nähden, että ammattiliitot, yhdistäen 
työläiset tuotannon suurilla aloilla, ovat välittö
mästi yhteydessä' tämän tuotannon kanssa ja  sen- 
vuoksi ovat varsin pätevänä järjestönä juuri siellä,, 
muodostavat ne teollisuutta hallitsevien taloudel
listen järjestöjen päätukikohdan.

ä) Tämä ilmenee siinä, että ammattiliitot, ole
matta eristettyjä järjestöjä ja  millään muotoa, 
johtamatta kokonaan ja  yksinomaan Neuvosto-tasa
vallan taloutta, alhaalta ylös saakka ottavat osaa. 
tuotannon järjestämiseen. Tällöin ei yksikään liitto- 
järjestöistä sekaannu välittömästi liikeyritysten 
kulkuun. - . ' ;v: "
: $)■  Ammattiliiton pohjimmaisena järjestönä on 

tehdäskomitea. Tehdaskomitea,' sekaantumatta
liikkeen hallintoalaan, suorittaa seuraavia tehtä
viä: auttaa työkurin kohottamista kaikin keinoin,, 
harjoittaa sen ohella yleistä tuotannollisen työn 
propagandaa, saattaa työläiset ottamaan osaa, työ
väen harjöittämaan tarkastukseen, kasvattaa työ
läisiä ja  saattaa heidät harrastamaan tehtaan teh
tävää (tiUkertpmiikset, selostukset y . m .K  vaustaa 
hallintomiesten valikoimista työläisten keskuudes-



ta, pitää silmällä hinnoittelukomiteain y .  m. toi- 
mintaa. -

4) Tehdashallinnoihin ammattiliitot ottavat osaa 
niitä muodostettaessa, sovittuaan Korkeimman 
Kansantalousneuvoston (K . K . T . N:n) vastaa
vien elinten kanss.a, jolloin vaäliperiaatteen sijaan 
on astuttava valikoimisperiaatteen, käytännöllisen 
köejan perusteella seivillesaadun ehdokkaiden ko
kemuksen, ' teknillisen pätevyyden, lujamielisyy-

. den, järjestäjakyvyn ja  asiantuntemuksen perus
teella.

5) Liikkeiden piirihallinnot ja  tehdashallinnot 
muodostuvat henkilöistä, jotka nimitetään vastaa
van liiton keskuskomitean ja asianomaisen Pää- täi 
Keskushallinnon kollegion keskisellä sopimuksella 
taikka (jos laitos on välittömästi K . K . T . N:n a- 
lainen) tämän viimemainitun puhemiehistön suos
tumuksella, ja  lopullisesti h y y ^

. 6) Kuvernementtieh kansantalousneuvostojen 
kollegiot (puhemiehistöt) muodostetaan ammatti
liittojen kuyernementtineuvostojen ja kuvernement- 
tien Toimeenpane vain komiteain keskisellä sopi-, 

, muksella;; Pää- ja  Keskushallinnot ammattiliittojen 
KeskUskomiteain ja  K. K, T. N:n vastaavan osas
ton sopimuksella. Lopuksi itse K. K. T .. Nl, mikäli 
sen Puhemiehistön ehdokkaita asettaa kansan
talousneuvostojen edustajakokous, muodostetaan- 
aivan samoin ammattiliittojen ottaessa läheisesti 
osaa valintaan.
, 7) Tämän kanssa yhdenmukaisesti tulee muo

dostaa myös muut johtavat taloudelliset järjestöt, 
esim. ne, jotka hoi tavat työvoiman mobilisointia, 
jakoa* laskullepanoa ja  suojelusta (kuten työasiain 
kansankomisg.riaatin pääkomitea y . m .) . .....

Silla tavalla teollisuuden hallinnon ja. yleensä 
kansantalouden hallinnon kaikissa nivelissä ani-



mattiliitöilla on äärettömän tärkeä, tehtävä, joka 
työväenluokan tason kokonaisuudessaan noustessa 
tulee .alituisesti kasvamaan.
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V . Ammattiliittojen nykyhetken tehtävät.

1) Lahtariarmeijain' häviö, rauhallisen raken
nustyön tehtävät, joitä asettaa kansantalouden us
komattoman katastrofimainen tila, vaativat aivan 
erikoista proletariaatin Voiman ponnistusta ja  laa- 
jain talonpoikaisjoukkojen vetämistä yhteiskunnal
liseen työn prosessiin. Sentähden tulee ammatti
liittojen koko koneistollaan ottaa osaa tähän mitä 
jännittyneimpään ja  väikeimpaan taisteluun talou-

: dellisen uudestisyntymisen puolesta. '
2) Tätä vastaavasti tulee radikaalisesti muuttaa 

ammattiliittojen työn menetelmät ja- nopeus. Jos 
proletariaatilla luokkana on suoritettavana siirty
minen • »työhön. sotilästapäan‘‘ , - s. o . ' mitä suurim
paan täsmällisyyteen, tarkkuuteen, vastuunalaisuu
teen, työn nopeuteen ja  sen pontevuuteen, alttiu- • 
teen, ja itseuhrautuvaisuuteen työntekijäin puo-,

; leltä, niin etukädessä tämä koskee yleensä teolli
suuden hallintoelimiä ja  siis myös ammattiliittoja.

3) > Ammattiliittojen, samalla tavalla kuin prole
tariaatin johtavan puolueen, tulee uudelleen järjes
tää oma koneistonsa, ennen kaikkea hävittää kaik
ki kuhnustelun jätteet, saattaa voimaan mahdolli
simman änkara asiantuntemuksen ja  kurin henki 
sekä täysi vastuunalaisuus kaikkien ja kaikenlais
ten tehtävien täyttämisessä.

4) Ammattiliittojen tulee ottaa tehtäväkseen-se
littää työväenluokan laajoille joukoille, teollisuuden 
hallintokoneiston uudelleen rakentamisen koko



välttämättömyys mahdollisimman joustavaksi ja 
asiantuntevaksi, mihin voidaan päästä vain mah
dollisimman paljon supistamalla hallin tokollegioi- 
ta ja  asteettain ottamalla käytäntöön tuotantoyk
sikköjen yälitön yksihenkilöinen hallinto.

Tässä agxtatsionissa on välttämättä, erikoisesti 
esitettävä seuraajat kohdat: - z ; v

a) yksihenkilöinen hallinto' ei vo i olla vastakoh
tana työväen hallinnolle; päinvastoin taloudelli
sempi ja  laajempi työväen hallinto vaati yksihenki- 
löistä hallintoa, sillä ihäärätty työläisjohtajain jouk
ko siten jakaantuu moniin tehtaihin;

b) yksihenkilöinen hallinto ei missään suhteessa 
loUkkaa, eikä rajoita luokan oikeuksia eikä ammat
tiliittojen »oikeuksia” , sillä luokka voi hallita missä 
muodossa tahansa, mutta tämä muoto riippuu tek
nillisestä tarkoituksenmukaisuudesta; joka tapauk
sessa »nimittää” henkilöt, jotka johtavat ja .hallit
sevat, vallassaoleva luokka kokonaisuudessaan;

c) yksihenkilöinen hallinto edellyttää pätevien 
henkilöiden valintaa ja takaa asiantuntemuksen ja 
vastuunalaisuuden korkeimman määrän;

d) yksihenkilöinen hallinto, jopa niissäkin ta
pauksissa, jolloin hallintoa hoitaa spesialisti, loppu
jen lopuksi on proletaarisen diktatuurin ilmaus, jo
ka diktatuuri, ei ainoastaan pakota työskentelemään 
määrättyyn suuntaan vaan myös asettaa työläisko- 
misaarit pitämään kontrollia; \  '

e) yksihenkilöinen hallinto ei estä työväen laa
jojen joukkojen osanottoa hallinto-asioihin; se 
ainoastaan eroittaa välittömän hallintotoiminnan 
opettamisesta, mikä : tulee'asettaa aivan eri tehtä
väksi . Tämä eroittaminen on tullut tällä hetkellä 
ehdottoman välttämättömäksi. Toiselta puoletn on 
aivan väärin joukkojen hallintoon vetäminen kolle- 
gaalisesti, kolmin ja viisin miehin;
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5) Yhtenä ammattiliittojen erittäin tärkeänä teh
tävänä on meidän teollisuutemme upseeriston kan
tajoukon valmistaminen' työläisistä, s. o. ammatti- 
teknillisen opetuksen asia. Suurten työläisjoukko
jen mukaanvetäminen, heidän opettainisensa; työ- 
propaganda j. n. e. edelleen ovat ensi sijalla, sillä 
ilman näiden tehtävien suoritusta ei työtehon ko
hoaminen ole mahdollista ja ilman työtehon nousua 
ei ole mahdollista taloudellisen elämän uudistumi
nen sosialistisilla perusteilla.

6) Kokous on sitä mieltä, että tällä hetkellä 
enemmän kuin koskaan ennen puolueen tulee kiin
nittää mitä vakavinta huomiota ammattiliitojen 
voimistuttamiseen, etupäässä niiden henkilökunnan 
vahvistamiseen parhaimpain, vankimpain, mikäli 
mahdollista kansalaissodan ankaran koulun läpi
käyneiden kommunistien yaikutuksen avulla. Kaik
kia yrityksiä, jotka tahtovat saattaa mitättömäksi 
ammattiliittojen osuuden ja merkityksen, tulee puo- 
lueeen jyrkästi vastustaa.


