
SOSIALIDEMOKRAATTIEN 
JA SOSIALISTIVALLANKUMOUKSELLISTEN 

VAALITAISTELU PIETARIN TYÖVÄENKUURIASSA

Suuri menestys, joka eserrillä oli vaaleissa työväenkuu- 
riassa, on saattanut monet sosialidemokraatit alakuloisiksi. 
Tuo tosiasia on kuitenkin sangen merkittävä, se osoittaa 
sosialidemokraattien tehneen suuren virheen, ja sen vuoksi 
se vaatiikin vakavaa tutkimista. Ei pidä masentua eikä 
murehtia, vaan tutkia menneitä vaaleja, jotta päästäisiin 
selville niiden suhteellisen epäonnistumisen syistä ja saatai
siin sosialidemokraattinen toiminta työläisten keskuudessa 
vastaisuudessa oikealle tolalle.

Oivallista aineistoa sellaista työläisten valtuusmiesten 
vaalien tutkimista varten tarjoaa VSDTP:n Pietarin komi
tean „Nevskin piirin Semjannikovin alapiirin liiton selos
tus” vuoden 1906 marraskuun 15 päivän ja vuoden 1907 
tammikuun 15 päivän väliseltä ajalta.

Emme esitä tuota ..Selostusta” kokonaan, vaan otamme 
siitä ainoastaan tarkkoja numerotietoja menshevikki- ja 
bolshevikki-sosialidemokraattien taistelusta sosialistivallan
kumouksellisia vastaan valtuutettujen vaaleissa Pietarin 
erään suurimman (ja historian kannalta erään huomatuim- 
man) työläisesikaupungin 23 tehtaassa.

Esitämme nämä numerot joka tehtaan osalta erikseen, 
jotta jokainen asiaa tunteva työntekijä voisi tarkistaa tie
tomme ja korjata niitä; sitä paitsi jaamme tehtaat sellaisiin, 
joissa ehdokkaina oli bolshevikkeja, ja sellaisiin, joissa 
ehdokkaina oli menshevikkejä. Eittämättömän suuret teh
taat, s.o. sellaiset, joissa valittiin enemmän kuin yksi val
tuutettu, on ladottu kursiivilla:
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Näistä numerotiedoista näkyy ennen kaikkea se, että 
yleensä puhuen sosialidemokraatit pääsivät voitolle eser- 
ristä. Sosialidemokraatit veivät läpi 18 valtuutettua (kun 
yksi sosialidemokraateille myötämielinen liitetään sosiali- 
demokraatteihin), kun taas eserrät ainoastaan 14.

Valittujen valtuusmiesten 
lukumäärä

Tehtaat, joissa ehdokkaiksi asetetut olivat 
bo lshev ikkeja :

sosiali-
demo
kraat
teja

sosialidemo
kraateille

myötämieli
siä

eserria

Venäläis-amerikkal. mekaaninen tehdas......
Armatuuritehdas................................................
Offenbacher.......................................................
Upenek................................................................
Ratapölkkykyllästämö......................................
Entinen Onufrijevin tehdas............................
Kattotuolitehdas ...............................................
P a h l  ..................................................................
Vena.....................................................................
Atlas.....................................................................
Aleksanterin vaununrakennustehdas...........
Rautavalimo ......................................................

i
i
i
i
i
1

2  
1 
1 
1

i
1

1

K a ik k ia a n  12  te h ta a ssa 11 i 2

Tehtaat, joissa ehdokkaiksi asetetut olivat 
m enshevlkkejä:

S e m ja n n ik o v in  te h d a s .................................... _ _ 5
M a x w e l l ........................................................... 1 _ 1
Thornton............................................................ 1 _ —
Oromov............................................................... 1 _ —
Naumann............................. ............................... 1 _ —
Grapp................................................................... 1 — —
Aleksejev............................................................. 1 — —
Nevan steariinitehdas...................................... — — 1
Vargunin ............................................................ — — 1
O b u h o vin  te h d a s .............................................. — — 4
Korttitehdas........................................................ yksi selvillesaamaton

K a ik k ia a n  11 te h ta a ssa 6 — 12

]a yksi selvillesaamaton

Y h teen sä  23  te h ta a ssa 17 i 14
ja yksi selvillesaamaton
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Edelleen näistä numeroista näkyy selvästi, että 1) suu
rimmissa tehtaissa voittivat yleensä eserrät; 2) eserrät 
löivät laudalta yleensä menshevikki-sosialidemokraatteja; 
3) bolshevikki-sosialidemokraatit löivät laudalta yleensä 
eserriä.

Todellakin, kun otetaan neljä suurinta tehdasta, s.o. ne, 
joista jokainen valitsi enemmän kuin yhden valtuutetun, 
saadaan tulokseksi: kaikkiaan niissä valittiin 14 valtuu
tettua (siis 14.000 työläisen puolesta), joista 11 eserrää ja 
3 sosialidemokraattia. Muissa 18 pienemmässä tehtaassa 
valittiin 15 sosialidemokraattia ja 3 eserrää. Näiden tehtai
den työläisten yleislukumäärää emme tiedä, se voi olla yli 
18.000, sillä jos työläisiä on alle 2.000, niin he lähettävät 
yhden valtuutetun, mutta se voi olla allekin 18.000, sillä 
kaikki laitokset, joissa on 50 työläistä tai enemmän, lähet
tävät kukin 1 valtuutetun.

Näin ollen siihen yleiseen johtopäätökseen, että sosiali
demokraatit pääsivät voitolle eserristä Nevskin piirissä, 
täytyy tehdä muutos: suurimmissa tehtaissa eserrät pääsi
vät voitolle sosialidemokraateista! Valtuutettujen lukumää
rää koskevat numerotiedot eivät vielä riitä tarkan 
johtopäätöksen tekemistä varten: tarvitaan numerotietoja 
tehtaittain ja sitä paitsi tarvitaan tiedot jokaisen tehtaan 
työläisten lukumäärästä sekä myös äänestäneiden lukumää
rästä jokaisessa tehtaassa.

Edelleen, esitetyistä numerotiedoista näkyy selvästi, että 
eserrien voitto on kokonaan menshevikkien syytä. Menshe- 
vikit luovuttivat eserrille kokonaista 12 paikkaa, kaksitoista 
18:sta, mutta bolshevikit luovuttivat kaikkiaan 2 (14:stä).

Bolshevistisissa tehtaissa (katsoen bolshevistisiksi ne 
tehtaat, joissa eserriä vastaan asetettiin bolshevistisia 
ehdokkaita, eikä niitä, joissa bolshevikit yleensä työsken
televät) eserrät ehdottomasti lyötiin laudalta ja muun 
muassa heidät lyötiin kaikkein suurimmassa tehtaassa, 
Pahlilla, jossa kolmesta valtuutetusta bolshevikit veivät 
läpi kaksi. Kun otetaan huomioon, ettei meillä ole tietoja 
niistä tapauksista, jolloin eserrät asettivat yleensä omia 
ehdokkaitaan, että on siis varsin mahdollista eserrien tappio 
niin Venäläis-amerikkalaisessa mekaanisessa tehtaassa kuin 
myös Aleksanterin vaununrakennustehtaassa ja ..Atlasissa” 
j.n.e., niin seuraa johtopäätös: yleensä bolshevikit pääsivät 
voitolle eserristä.
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Menshevistisissä tehtaissa sen sijaan tuli lyödyksi 
sosialidemokratia: eserrät valloittivat 12 paikkaa, sosiali
demokraatit — ainoastaan 6. On eittämätöntä, että yleensä 
eserrät pääsevät proletariaatin joukkojen edessä voitolle 
menshevikeistä.

Emme tarkalleen tiedä, missä määrin noita Nevskin piirin 
numerotiedoista tehtyjä johtopäätöksiä voidaan ulottaa koko 
Pietaria koskeviksi. Mutta sen perusteella, että „koko 
sosialidemokraattinen Pietari” puhuu eserrien odottamatto
mista voitoista suurissa tehtaissa ja että sosialidemo
kraattisten valtuutettujen yleislukumäärä on nähtävästi 
paljon suurempi kuin eserräläisten,— tämän perusteella 
voidaan ajatella, että Nevskin piiriä koskevat tiedot ovat 
enemmän tai vähemmän tyypillisiä. Tiedoitetaan, että 
Vasiljevski Ostrovilla, menshevismin keskuksessa Baltian 
tehtaassa eserrät pääsivät voitolle menshevikeistä valta
valla äänimäärällä: he saivat lähes 1.600 ääntä, mutta 
menshevikit — alle sadan. Sitävastoin suuressa Putki- 
tehtaassa, joka samoin on siellä, eserrät saivat kootuksi 
samaten noin 1.600 ääntä, mutta bolshevikit noin 1.500, 
ja sitä paitsi viimeksi mainitut esittivät protestin vaaleja 
vastaan julistaen ne vääriksi yhden uurnan särkemisen 
vuoksi ja vaativat vaalien kumoamista. Tai toinen tiedoitus: 
Ranskalais-venäläisessä tehtaassa, josta perin häikäile
mättömät menshevikki-intelligentit,.toivat” Pietarin sosiali
demokraattien konferenssiin yksinomaan menshevistisiä 
ääniä, 370 ääntä, tulivat valtuusmiehiksi valituiksi 
bolshevikki ja eserrä. Viipurinpuolella, tuossa menshevis
min linnakkeessa, eserrät saivat voiton menshevikki-sosiali- 
demokraateista. J.n.e. j.n.e.

Voidaksemme tarkistaa kaikki nämä tiedoitukset ja saada 
tarkat numerotiedot on tuiki välttämätöntä kerätä ehdotto
masti heti, ennen kuin vaalien jättämä vaikutelma on häl
vennyt, tiedot kaikista valtuutettuja valinneista tehtaista. 
Paikalliset sosialidemokraattiset työntekijät voivat vaivatta 
koota ja kirjoittaa muistiin numerotiedot jokaisesta teh
taasta erikseen. Ja näiden numeroiden yhteenlasku on 
sosialidemokratialle välttämätön, jotta voitaisiin suhtautua 
vaaleihin täysin tietoisesti,— ettei peiteltäisi raukkamai
sesti omia virheitä ja puutteellisuuksia, vaan saatettaisiin 
ne puoluekantaisen arvostelun alaisiksi ja suunnattaisiin 
kaikki ponnistukset näiden puutteellisuuksien poistamiseen.
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Pietarissa ei voida tehdä johdonmukaista sosialidemo
kraattista työtä, ellei tarkastella huolellisesti, miten 
tapahtui työläisjoukkojen äänestys tuon tai tämän puolueen 
ehdokkaiden puolesta. Porvarillisille puolueille on tärkeää 
vain saada niin ja niin monta mandaattia. Meille on tär
keää saada joukot ymmärtämään, miten sosialidemokratia 
oppinsa ja taktiikkansa puolesta eroaa kaikista pikkuporva
rillisista puolueista, vaikkapa ne nimittäisivätkin itseään 
vallankumouksellisiksi, sosialistisiksi. Sen vuoksi olemme 
velvollisia hankkimaan tarkat ja täydelliset tiedot Pietarin 
työväenkuuriassa toimitetuista äänestyksistä ja vaaleista.

Siksi käännymme hartaalla pyynnöllä kaikkien Pietarissa 
olevien sosialidemokratian paikallisten, piirien ja alapiirien 
työntekijöiden puoleen ja pyydämme heitä lähettämään tar
kat tiedot likipitäen seuraavan ohjeen mukaan: 1) piiri; 
2) tehtaan nimi; 3) työläisten lukumäärä; 4) äänestäneiden 
lukumäärä; 5) keskenään taistelleiden ehdokkaiden suunta: 
eserrä, bolshevikki, menshevikki, muut puolueet; 6) kutakin 
ehdokasta kannattaneiden äänten lukumäärä. Tällaisista 
tiedoista laadittu yhteenveto tulee olemaan vankkana 
perustana, kun arvioimme sosialidemokratian toiminnan eri 
puolia ja pohdimme sitä menestystä ja niitä epäonnistumi
sia, joita meillä tulee olemaan seuraavissa vaaleissa.

„Prostyle Retskt" M 3, 
tammikuun 30 pnä 1907

Julkaistaan „Prostyje RetshV 
lehden tekstin mukaan


