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EI MAATA EIKÄ VAPAUTTA

Ministerineuvoston puheenjohtaja on saattanut Valta- 
kunnanduuman tietoon „ilmoituksen” vastaukseksi Duuman 
adressiin.

Tätä ilmoitusta kaikki odottivat kärsimättöminä. Tässä 
ilmoituksessa oli määrä esittää hallituksen ohjelma.

Ja siinä todellakin esitettiin mitä selvin hallituksen 
„ohjelma”. Esitämme ilmoituksen kaksi oleellista kohtaa 
kokonaisuudessaan:

„Sen johdosta, että talonpoikain maakysymys ratkaistiin Valtakun- 
nanduuman osoittamaa tietä, käyttämällä siihen tarkoitukseen hallitsija- 
suvun, tsaarin, luostarien ja kirkkojen maita ja pakollisesti luovutta
malla yksityisomistukselliset maat, joihin kuuluvat myöskin omistaja- 
talonpoikien ostamalla hankkimat maat, Ministerineuvosto katsoo 
velvollisuudekseen julkilausua, että tämän kysymyksen ratkaiseminen 
Valtakunnanduuman edellyttämillä perusteilla on ehdottomasti salli- 
matonta. Valtiovalta ei voi hyväksyä toisten omistusoikeutta maahan ja 
samalla kieltää tätä oikeutta toisilta. Valtiovalta ei voi myöskään 
yleensä kieltää yksityistä omistusoikeutta maahan kieltämättä samalla 
kaikkinaisen muunkin omaisuuden omistusoikeutta. Omistuksen 
järkkymättömyyden ja koskemattomuuden periaate on kaikkialla 
maailmassa ja kansalaiselämän kaikilla kehitysasteilla kansan hyvin
voinnin ja yhteiskuntakehityksen kulmakivi, valtiollisen olemassaolon 
tärkein tukinoja, jota ilman ei voida ajatellakaan itse valtion olemassa
oloa. Tuo edellytetty toimenpide ei aiheudu myöskään itse asian ole
muksesta. Kun valtiolla on laajoja mahdollisuuksia, joita ei ole käy
tetty läheskään loppuun, ja kun kaikkia asianmukaisia laillisia kei
noja käytetään laajasti, niin maakysymys voidaan epäilemättä ratkaista 
menestyksellä horjuttamatta valtiomuotomme syvintä perustaa ja 
kuluttamatta isänmaamme elinvoimia.

Muut Valtakunnanduuman adressiin sisällytetyt lainsäädännöllistä 
laatua olevat ehdotukset tarkoittavat Duuman enemmistön luottamusta
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nauttivien ministerien vastuuvelvollisuuden säätämistä kansanedustus
laitoksen edessä, Valtakunnanneuvoston lakkauttamista ja erikoisilla 
lakisäädöksillä määrättyjen Valtakunnanduuman lainsäädännöllistä 
toimintaa rajoittavien puitteiden poistamista. Ministerineuvosto ei katso 
olevansa oikeutettu kajoamaan näihin ehdotuksiin; ne koskevat valta
kunnan perustuslakien perinpohjaista muuttamista, jotka eivät kuulu 
näiden lakien nojalla tarkistettaviksi Valtakunnanduuman aloitteesta”.

Niinpä siis, maasta sanotaan: „ehdottomasti sallima- 
tonta”. Vapaudesta, se on kansanedustuslaitoksen todelli
sista oikeuksista sanotaan: „eivät kuulu tarkistettaviksi 
Duuman aloitteesta”.

Kaikki se, mitä talonpojat voivat odottaa saavansa maa- 
kysymyksessä, riippuu yksinomaan tilanherrojen hyvästä 
tahdosta, yksinomaan tilanherrojen suostumuksesta. 
Pakollinen luovutus on ehdottomasti sallimatonta. Talon
poikain elämän pieninkin vakavampi parannus on ehdotto
man sallimatonta.

Vapauden suhteen kansan pitää odottaa kaikkea yksin
omaan itseltään virkamiehiltä. Kansanedustajat eivät saa 
päättää mitään ilman heidän suostumustaan. Ministerineu
vosto on sitä mieltä, ettei ministerineuvostolla ole edes 
oikeutta pysähtyä Duuman toivomuksiin kansanedustuslai
toksen oikeuksien laajentamisesta. Kansanedustajien ei saa 
ajatellakaan oikeuksia. He voivat vain pyytää. Virkamiesten 
asia on käsitellä nämä pyynnöt, juuri niin kuin Duuman 
„pyynnöt” on käsitelty tässä esittämässämme ilmoituksessa.

Ei maata eikä vapautta.

Emme voi pysähtyä enempää käsittelemään ilmoitusta 
itse asian olemuksen kannalta.

Katsotaan, oppivatko Duuman edustajat mitään tästä 
ilmoituksesta. Kadetit eivät nähtävästi opi mitään. Työryh
män ja työväenryhmän on nyt näytettävä, ovatko ne pysty
neet tulemaan missään määrin itsenäisiksi ja kadeteista 
riippumattomiksi,— ovatko ne ymmärtäneet, että on välttä
mätöntä luopua pyynnöistä,— osaavatko ne puhua kansalle 
suoraa ja selvää kieltä.

„Voina” M 17, 
toukokuun 14 pnä 1906
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„Voina” lehden tekstin mukaan


