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KAIKILLE PIETARIN KAUPUNGIN JA YMPÄRISTÖN 
TYÖMIEHILLE JA TYÖLÄISNAISILLE41

Työläistoverit! Järjestyneet sosialidemokraattiset työläiset 
VSDTPm koko Pietarin-järjestössä ja piirikuntajärjestössä 
ovat tehneet lopullisen ja puolueen komitealle sekä puo
lueen kaikille paikallisjärjestöille velvoittavan päätöksensä 
kysymyksestä, joka koskee Valtakunnanduuman vaaleja. 
Kaikista poliisien asettamista esteistä ja ansoista huoli
matta työläiset ovat saaneet pidetyksi 120 kerhojen 
kokousta, joissa on yksityiskohtaisesti käsitelty kysymystä, 
puolueessamme hahmottuneiden molempien taktiikkasuun- 
tien edustajain osallistuessa käsittelyyn. Yli 2.000 työläistä 
ja intelligenttiä, jotka kuuluvat puolueeseemme, on äänes
tänyt kysymyksestä ja 1.168 ääntä käsittävällä enemmis
töllä 926:tta vastaan (äänestykseen otti osaa 2.094 henkeä) 
kannattanut täydellistä boikottia, ei ainoastaan Duuman 
boikottia, vaan myös kaikkien siihen suoritettavien vaalien 
boikottia. Kaikista piireistä valittujen edustajain konferenssi 
(yksi edustaja jokaista kolmeakymmentä äänestykseen osal
listunutta puolueen jäsentä kohti) käsitteli kysymyksen 
vielä kerran ja 36 äänellä 29 vastaan (päätösvaltaisia osan
ottajia oli 65 henkeä) teki lopullisen päätöksensä aktiivisen 
boikotin taktiikan puolesta.

Siis Pietarin sosialidemokraattinen proletariaatti on 
sanonut sanansa. Puoluejärjestön kaikki voimat, eturivin 
työläisten, jotka ovat myötämielisiä sosialidemokratialle ja 
haluavat pitää kiinni sen päätöksestä, kaikki ponnistukset 
on nyt suunnattava siihen, että sosialidemokratian päätös
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tehdään tunnetuksi työväenluokan ja koko väestön mitä 
laajimmille kerroksille, että levitetään joukkoihin oikeaa 
käsitystä niistä tarkoitusperistä, jotka tietoinen proleta
riaatti itselleen asettaa, ja niistä keinoista, jotka se valitsee 
tarkoitusperiensä saavuttamiseksi.

Minkä tähden Pietarin sosialidemokraatit ovat julistaneet 
Duuman täydelliseen boikottiin, ovat kieltäytyneet koko
naan ottamasta osaa minkäänlaisiin vaaleihin?

Sen tähden, että Valtakunnanduuma on väärennetty 
Duuma. Se on kansanedustuksen väärentämistä. Se ei ole 
kansan, vaan poliisien ja tilanherrojen Duuma. Vaaleja 
ei ole määrätty toimitettavaksi tasan kaikkien keskuudesta, 
vaan ne on soviteltu niin, että tilanherroille ja suurkapita
listeille tulisi täydellinen ylivoima työläisiin ja talonpoikiin 
nähden. Kolme neljäsosaa koko työväenluokasta on jätetty 
kokonaan vaille vaalioikeutta, ja loppuneljännestä kehote
taan valitsemaan sillä tavalla, että edustajat seulotaan 
kolmen seulan läpi, niin että ensin valitaan valtuutettuja, 
sitten valtuutetut valitsevat valitsijamiehiä, ja valitsija
miesten (joita on kaikkiaan 24) pitää sitten yhdessä tilan
herrojen ja kapitalistien kanssa (joita on luvultaan toista
sataa) valita Duuman jäseniä.

Vieläkin karkeammin hallitus tekee pilkkaa talonpojista. 
Talonpoikien edustajat seulotaan neljän seulan läpi: ensin 
valitaan kunnittain yksi edustaja joka kymmeneltä talolta 
(ja näistäkin vaaleista on jätetty pois talonpoikaisköyhä- 
listö, jolla ei ole taloja eikä maata); sitten joka kymmenen 
talon edustajat valitsevat valtuutettuja; valtuutetut valitse
vat valitsijamiehiä; valitsijamiehet valitsevat Duuman jäse
niä, ja se tapahtuu niin, että valitsijamiesten yleisessä 
lukumäärässä lääneittäin talonpojat jäävät suurimmalta 
osalta vähemmistöksi.

Mitä varten on järjestetty tämä seulominen kolmen ja 
neljän seulan läpi? Sitä varten, etteivät työläiset ja talon
pojat saisi Duumaan oikeita edusmiehiään. Sitä varten, 
ettei Duumaan voisi päästä henkilöitä, jotka ovat työläisten 
ja talonpoikain puolella. Sitä varten, että kourallinen 
mustasotnialaisia tilanherroja ja kapitalisteja, jotka polii
sin avulla rosvoavat koko työväkeä, voisi nimittää itseään 
kansan edustajiksi.

Työläiset ja talonpojat! Älkää uskoko poliisivallan ja 
tilanherrojen Duumaan. Ei sinne kutsuta kansan edustajia,
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vaan kansan vihollisia, jotta he voisivat paremmin sopia 
keskenään asioista työläisiä vastaan ja talonpoikia vas
taan. Katsokaa ympärillenne: voivatko työläiset ja talon
pojat valita vapaasti omia, oikeita edustajiaan, kansan
edustajia Duumaan? Eikö poliisihallitus kaappaa parhaita 
työläisiä ja parhaita talonpoikia ilman oikeuskäsittelyä ja 
tutkintakuulusteluja? Kautta Venäjän ovat käynnissä kan
san asian puolesta taistelleiden talonpoikien ampumiset ja 
pieksämiset. Koko Venäjä on annettu sotilasunivormuissa 
esiintyvien ja pelinsä hävinneiden aatelisherrojen koplalle 
ryövättäväksi ja raastettavaksi. Kaikki vapauden lupaami
set, joita olemme hallitukselta kuulleet, ovat väkivallan- 
harjoittajat polkeneet jalkoihinsa. Kaikki vankilat ovat 
tupaten täynnä kansan vapauden puolesta taistelleita.

Hallitus tahtoo pettää kansaa kutsumalla koolle väären
netyn Duuman. Hallitus haluaa tilanherraduuman avulla 
ottaa vielä lainaksi rahaa kansan sortamiseen, sodan käy
miseen omaa kansaansa vastaan, talonpoikia ja työläisiä 
vastaan. Hallitus haluaa houkutella meidät poliisien virittä
mään ansaan, jotta me suostuisimme osallistumaan tuohon 
petokseen, jota sanotaan Duuman vaaleiksi.

Tietoiset työläiset eivät mene tuohon poliisien virittä
mään ansaan. Ilman mitään vaaleja meidän on sanottava 
suoraan hallitukselle ja koko kansalle, että me emme osal
listu ilveilyyn. Emme salli petoksen tapahtua. Me paljas
tamme kaikille poliisien valheen. Varoitamme niitä työläisiä 
ja niitä talonpoikia, jotka eivät ole vielä selvillä petoksesta 
ja odottavat Duumalta jotain hyvää kansalle: jos he kuiten
kin yrittävät osallistua vaaleihin, niin he näkevät, etteivät 
Duumaan pääse työväen ja talonpoikain edustajat, vaan 
sinne pääsee poliisille mieluisia kapitalisteja ja tilan
herroja. Me kutsumme kaikkia työläisiä ja kaikkia talon
poikia, kaikkia rehellisiä ihmisiä taisteluun poliisipetosta 
vastaan.

Me taistelemme edelleenkin todellisten kansanedustajain 
todellisen kokouksen puolesta. Sellainen kokous täytyy 
valita vapaasti, tasan kaikkien keskuudesta, suomatta 
mitään etuoikeuksia tilanherroille ja rikkaille ihmisille, 
ilman mitään esteiden asettamista päällystön ja poliisin 
taholta. Vain vapaasti valittu yleiskansallinen perustava 
kokous voi olla oikea eikä vääristelty Duuma. Vain sellai
nen kokous voi saattaa voimaan paremman järjestelmän
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Venäjällä, antaa helpotusta työläisten elämään, antaa maat 
talonpojille, antaa vapauden koko kansalle.

Lokakuun 17 päivänä työläiset taistelullaan pakoittivat 
hallituksen lupaamaan vapauden. Hallitus on rikkonut 
kaikki lupauksensa. Työväki tulee taistelemaan nyt vielä
kin yksimielisemmin ja entistä sitkeämmin kansan vapau
den puolesta. Työläiset eivät masennu tilapäisistä tap
pioista. Työläiset tietävät, että taistelu vapauden puolesta 
on vaikeaa ja raskasta, mutta vapauden asia on koko kan
san asia. Vapauden asia voittaa, taistelu kiihtyy entistä 
laajemmaksi. Työläiset selviytyvät kärsimistään tappioista. 
He liittyvät lujemmin ja tiiviimmin yhteen hallitusta vas
taan. He kartuttavat uusia voimia. He selittävät vieläkin 
laajemmille talonpoikain joukoille hallituksen kaikki petok
set ja välttämättömyyden taistella sitä vastaan. Työväki 
nousee yhdessä talonpoikain kanssa ja kukistaa kansaa 
piinaavien poliisihurttien hallituksen.

Alas väärennetty, poliisivallan ja tilanherrojen Duuma!
Eläköön vapaasti valittu yleiskansallinen perustava 

kokous!

Kirjoitettu helmikuussa, i l  (24) 
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