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1. DEMOKRAATTISEN VALLANKUMOUKSEN 
NYKYVAIHEESTA

Ottaen huomioon,
1) että Venäjän kokema talouspula, jossa ei ilmene pikai

sen päättymisen oireita, aiheuttaa pitkistymisensä vuoksi 
edelleenkin tavattoman laajassa mitassa työttömyyttä kau
pungeissa ja nälänhätää kylissä;

2) että tämän yhteydessä kärjistyy luokkataistelu prole
tariaatin ja porvariston välillä, taistelu tilanherrain ja 
talonpoikaisten välillä sekä hallituksen lahjoman talonpoi- 
kaisporvariston ja maaseutuköyhälistön välillä;

3) että Venäjän poliittinen historia kuluneen vuoden 
ajalta, alkaen ensimmäisestä Duumasta ja päätyen uusiin 
vaaleihin, osoittaa kaikkien luokkien tietoisuuden kasvaneen 
nopeasti, mikä on ilmennyt äärimmäispuolueiden tavatto
massa voimistumisessa, perustuslaillisten illuusioiden 
vähenemisessä, »keskustan”, s.o. liberaalis-porvarillisen 
kadettipuolueen heikkenemisessä, puolueen, joka pyrkii 
keskeyttämään vallankumouksen mustasotnialaisille tilan
herroille ja itsevaltiudelle otollisten myönnytysten avulla;

4) että tuohon päämäärään suunnattu kadettipuolueen 
politiikka johtaa porvarillisen yhteiskunnan tuotantovoimien 
äärimmäisen vähäiseen vapautumiseen, siihen, että prole
tariaatin ja talonpoikaisjoukkojen perustarpeet jäävät koko
naan tyydyttämättä ja että näiden joukkojen alituinen väki
valtainen nujertaminen käy välttämättömäksi; —

ottaen tämän huomioon neuvottelukokous katsoo:
1) että silmiemme edessä kehittyvä poliittinen kriisi ei ole 

perustuslakikriisi, vaan vallankumouksellinen kriisi, joka 
johtaa proletaari- ja talonpoikaisjoukkojen välittömään 
taisteluun itsevaltiutta vastaan;
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2) että edessä olevaa duumakamppailua on sen vuoksi 
pidettävä ja käytettävä hyväksi vain eräänä välitapahtu- 
mana kansan vallankumouksellisessa taistelussa vallasta;

3) että sosialidemokratia etumaisen luokan puolueena ei 
missään tapauksessa voi nykyään tukea kadettien politiik
kaa yleensä eikä muun muassa kadettiministeristöä. Sosiali
demokratian on tehtävä kaikkensa paljastaakseen joukoille 
tuon politiikan petollisen luonteen; selittääkseen joukoille 
niiden edessä olevat vallankumoukselliset tehtävät; todis
taakseen niille, että vain silloin, kun joukkojen tietoisuus on 
korkea ja järjestyneisyys luja, voivat itsevaltiuden mahdolli
set myönnytykset muuttua pettämis- ja turmelemiskeinosta 
vallankumouksen edelleen kehittämisen keinoksi.

2. SUHTAUTUMISESTA PORVARILLISIIN PUOLUEISIIN

Ottaen huomioon,
1) että sosialidemokratian ratkaistavaksi on nykyään 

asettunut erikoisen pakoittavana tehtävä määritellä erilais
ten epäproletaaristen puolueiden luokkasisältö, ottaa huo
mioon luokkien keskinäissuhde nykyisellä ajankohdalla ja 
määritellä sitä vastaavasti suhteensa muihin puolueisiin;

2) että sosialidemokratia on aina katsonut välttämättö
mäksi tukea jokaista oppositio- ja vallankumousliikettä, 
joka on suunnattu Venäjällä vallitsevaa yhteiskunnallista 
ja poliittista järjestelmää vastaan;

3) että sosialidemokratian velvollisuutena on tehdä kaik
kensa, jotta proletariaatti täyttäisi johtajan osan porvarillis- 
demokraattisessa vallankumouksessa,—

ottaen tämän huomioon neuvottelukokous katsoo:
1) että mustasotnialaispuolueet (Venäjän kansan liitto, 

monarkistit, Yhdistyneen aateliston neuvosto y.m.) esiinty
vät yhä päättäväisemmin ja selvemmin maaorjuuttajatilan- 
herrojen luokkajärjestönä, riistävät yhä julkeammin kansan 
käsistä vallankumouksen aikaansaannoksia ja siten aiheut
tavat vallankumoustaistelun väistämättömän kärjistymisen; 
sosialidemokratian on paljastettava näiden puolueiden mitä 
kiintein yhteys tsaarivaltaan ja maaorjuudellisen suurmaan- 
omistuksen etuihin ja selitettävä noiden raakalaisuuden 
jätteiden täydellisen hävittämisen puolesta käytävän leppy- 
mättömän taistelun välttämättömyyttä;
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2) että sellaiset puolueet kuin Lokakuun 17 päivän liitto, 
kauppa- ja teollisuuspuolue, osaksi rauhallisen uudistuksen 
puolue j.n.e. ovat itse asiassa tilanherraluokan erään osan 
ja varsinkin suuren kauppa- ja teollisuusporvariston 
luokkajärjestöjä, jotka eivät ole vielä tehneet lopullisesti 
itsevaltiudellisen virkavallan kanssa sopimusta vallan jaka
misesta jonkinlaisen mitä demokratianvastaisimman sensus- 
perustuslain pohjalla, mutta jotka ovat jo täydellisesti 
asettuneet vastavallankumouksen puolelle ja kannattavat 
selvästi hallitusta *; sosialidemokratian [käyttäen vallan
kumouksen kehittämistarkoituksissa hyväkseen näiden puo
lueiden ja mustasotnialaisen itsevaltiuden välisiä yhteen
ottoja] on [samalla] käytävä mitä armottominta taistelua 
sellaisia puolueita vastaan;

3) että liberaalis-monarkistisen porvariston puolueet ja 
tärkein näistä puolueista — kadetit ovat jo nyt eittämättä 
kääntäneet selkänsä vallankumoukselle ja pyrkivät kes
keyttämään sen tekemällä sopimuksen vastavallankumouksen 
kanssa; että sellaisten puolueiden taloudellisena perus
tana on osa keskitason tilanherroista ja keskiporvaristosta, 
erikoisesti porvarillinen intelligenssi, samalla kun osa kau
punkien ja maaseudun demokraattisesta pikkuporvaristosta 
kulkee vielä näiden puolueiden perässä vain tottumuksesta 
ja suorastaan liberaalien pettämänä; että näiden puolueiden 
ihanne ei mene kunnollisesti-järjestettyä porvarillista yhteis
kuntaa pitemmälle, jota monarkia, poliisilaitos, kaksikama- 
rijärjestelmä, vakinainen armeija y.m. suojaavat proleta
riaatin hyökkäyksiltä; sosialidemokratian on käytettävä 
hyväkseen näiden puolueiden toimintaa kasvattaakseen kan
saa poliittisesti, asetettava niiden teennäisen demokraatti
sen fraasailun vastapainoksi proletariaatin johdonmukainen 
demokraattisuus, paljastettava niiden levittämiä perustus
laillisia illuusioita ja taisteltava armottomasti niiden 
hegemoniaa vastaan demokraattisen pikkuporvariston suh
teen;

4) että narodnikki- eli työpuolueet (kansansosialistit, 
Työryhmä, eserrät) ilmentävät enemmän tai vähemmän 
täydellisesti talonpoikaisten ja kaupunkien pikkuporvariston

* Vähemmistön esittäm ä variantti: -porvariston luokkajärjestöjä, Jotka ovat
jo täydellisesti asettuneet vastavallankumouksen puolelle, kannattavat selvästi 
hallitusta Ja asettavat tehtäväkseen mitä demokratianvastaisimman sensus- 
perustuslaln läpiviemisen” .
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laajojen joukkojen etuja ja katsantokantaa horjuen liberaa
lien hegemoniaan alistumisen ja tilanherrain maanomis
tusta ja maaorjuusvaltiota vastaan käytävän päättäväisen 
taistelun välillä; nämä puolueet verhoavat olemukseltaan 
porvarillis-demokraattisia tehtäviään enemmän tai vähem
män hämärällä sosialistisella ideologialla; sosialidemokra
tian on paljastettava järkähtämättömästi niiden valesosia- 
listinen luonne ja vastustettava niiden pyrkimystä hämätä 
proletaarin ja pienisännän välinen luokkavastakohtaisuus — 
ja toisaalta sen on kaikin voimin vapautettava niitä liberaa
lien vaikutuksen ja johdon alaisuudesta ja pakotettava 
nämä puolueet tekemään valintansa kadettien politiikan ja 
vallankumouksellisen proletariaatin politiikan välillä ja 
pakotettava ne näin ollen asettumaan sosialidemokratian 
puolelle mustasotnialaisia ja kadetteja vastaan;

5) tästä johtuvissa yhteistoiminnoissa ei saa olla sijaa 
minkäänlaisille poikkeamisille sosialidemokratian ohjel
masta ja taktiikasta, vaan niiden tarkoitusperänä on vain 
auttaa sitä yleistä rynnistystä, joka tehdään samanaikaisesti 
niin taantumusta kuin petturimaista liberaaliporvaristoakin 
vastaan.

Huomautus. Se, minkä yllä mainitun variantin esittänyt 
vähemmistö pyyhkii pois, on pantu hakasulkeisiin.

3. PROLETARIAATIN LUOKKATEHTAVISTA DEMOKRAATTISEN 
VALLANKUMOUKSEN NYKYVAIHEESSA

Ottaen huomioon,
1) että demokraattinen vallankumous Venäjällä on kehit

tymässä uutta nousua kohti ja että sen yhteydessä vasta
vallankumouksen puolelle asettuu 'suurkapitalistien ja tilan
herrain luokka ja vallankumouksen puolelle tulee proleta
riaatin jäljessä pikkuporvariston ja talonpoikaisten uusia 
kerroksia;

2) että proletariaatin luokkaedut porvarillisessa vallan
kumouksessa vaativat edellytysten luomista mahdollisim
man menestyksellistä taistelua varten omistavia luokkia 
vastaan sosialismin puolesta;

3) että ainoana mahdollisena keinona näiden edellytysten 
luomiseksi ja turvaamiseksi on demokraattisen vallan
kumouksen päätökseen vieminen, s.o. se, että valloitetaan 
demokraattinen tasavalta, kansan täydellinen itsevaltius ja



PÄÄTÖSLAUSELMAEHDOTUKSET VSDTP:n V ED.-KOKOUKSELLE 125

proletariaatille välttämätön yhteiskunnallis-taloudellisten 
aikaansaannosten minimi (8-tuntiruen työpäivä ja muut 
sosialidemokratian minimiohjelman vaatimukset);

4) että demokraattisen vallankumouksen kykenee viemään 
päätökseen vain proletariaatti sillä ehdolla, että se nyky
ajan yhteiskunnan ainoana loppuun saakka vallankumouk
sellisena luokkana johtaa mukanaan talonpoikaisjoukot ja 
tekee poliittisesti tietoiseksi niiden taistelun tilanherrain 
maanomistusta ja maaorjuusvaltiota vastaan;

5) että demokraattisen vallankumouksen johtajan asema 
turvaa proletariaatille suurimmassa määrin mahdollisuuden 
parantaa yhteiskunnallista ja taloudellista asemaansa, 
kehittää kaikinpuolisesti luokkatietoisuuttaan ja kehittää 
laajaksi luokkakantaisen toimintansa ei ainoastaan talou
dellisella, vaan myös laajalla poliittisella alalla,—

neuvottelukokous katsoo,
1) että proletariaatin perustehtävänä nykyisellä histo

riallisella ajankohdalla on demokraattisen kumouksen 
loppuunsuorittaminen Venäjällä;

2) että tämän tehtävän kaikkinainen aliarvioiminen joh
taa kiertämättömästi siihen, että työväenluokka muuttuu 
kansanvallankumouksen johtajasta, joka vie mukanaan 
demokraattisen talonpoikaisten joukot, vallankumouksen 
passiiviseksi osanottajaksi, joka laahustaa liberaalis-monar- 
kistisen porvariston perässä;

3) että puolueen kaikkien järjestöjen on johdettava prole
tariaatin toimintaa tämän tehtävän toteuttamiseksi, unohta
matta hetkeksikään proletariaatin itsenäisiä, sosialistisia 
päämääriä.

4. SOSIALIDEMOKRATIAN TAKTIIKASTA 
VALTAKUNNANDUUMASSA

1) Valtakunnanduuman boikotoimisen taktiikka, joka 
auttoi kansanjoukkoja arvioimaan oikein sen, ettei tällä lai
toksella ole valtaa eikä itsenäisyyttä, tuli täydellisesti todis
tetuksi oikeaksi ensimmäisen Valtakunnanduuman lainsää- 
däntökomedialla ja Duuman hajottamisella;

2) mutta porvariston vastavallankumouksellinen menet
tely ja Venäjän liberalismin luokkasovittelutaktiikka 
haittasivat boikotin välitöntä menestystä ja pakoittivat 
proletariaatin ryhtymään taisteluun tilanherrain ja
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porvariston vastavallankumousta vastaan myös duuma- 
kamppailun perustalla;

3) tätä taistelua Duuman ulkopuolella ja itse Duumassa 
sosialidemokratian on käytävä silmälläpitäen proletariaatin 
luokkatietoisuuden kehittämistä, sen organisaation lujitta
mista ja laajentamista, perustuslaillisten illuusioiden 
paljastamista edelleenkin koko kansan edessä ja vallan
kumouksen kehittämistä;

4) sosialidemokratian välittömiä poliittisia tehtäviä tule
vassa duumakamppailussa on ensinnäkin selittää kansalle 
se, että Duuma on aivan kelpaamaton proletariaatin ja 
vallankumouksellisen pikkuporvariston ja etenkin talonpoi
kaisten vaatimusten toteuttamisen välikappaleeksi, ja toi
seksi selittää kansalle se, että poliittisen vapauden toteutta
minen parlamenttitietä on mahdotonta niin kauan, kun 
reaalinen valta säilyy tsaarihallituksen käsissä, selittää 
aseellisen kapinan ja väliaikaisen vallankumoushallituksen 
sekä yleisen, välittömän ja yhtäläisen äänioikeuden perus
teella ja salaisella äänestyksellä valittavan perustavan 
kokouksen välttämättömyys;

5) täyttääkseen niin sosialistiset perustehtävänsä kuin 
välittömät poliittisetkin tehtävänsä sosialidemokratian on 
proletariaatin luokkapuolueena pysyttävä ehdottomasti 
itsenäisenä, sen on muodostettava Duumassa sosialidemo
kraattinen puolueryhmä, se ei saa missään tapauksessa 
yhdistää sen enempää tunnuksiaan kuin taktiikkaansakaan 
minkään muun oppositiossa olevan tai vallankumouksellisen 
puolueen kanssa;

6) mitä muuten tulee vallankumouksellisen sosialidemo
kratian toimintaan Duumassa, on välttämätöntä selittää 
seuraavat kysymykset, joita koko poliittisen elämän kulku 
nykyään nostaa esiin:

1) etutilalle on asetettava sosialidemokraattisen duuma- 
ryhmän, puolueemme erään järjestön, arvosteleva, propa
goiva, agitoiva ja organisoiva osuus. Nimenomaan näitä 
eikä välittömästi ..lainsäädännöllisiä” päämääriä pitää pal
vella niiden lakiehdotustenkin, joita sosialidemokraattinen 
duumaryhmä esittää, etenkin sellaisista kysymyksistä kuin 
proletariaatin elinolojen parantaminen ja sen luokkatais- 
teluvapauden turvaaminen, tilanherrain harjoittaman maa- 
orjuussorron kukistaminen maaseudulla, nälkää näkevien 
talonpoikien auttaminen, taistelu työttömyyttä vastaan,
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matruusien ja sotamiesten vapauttaminen kasarmipakko- 
työstä j.n.e.;

2) koska tsaarihallitus ei tietenkään luovuta asemiaan 
ennen kuin vallankumouksellinen kansa saavuttaa ratkaise
van voiton ja koska sen vuoksi Duuman ja hallituksen 
konflikti on väistämätön, noudattakoonpa Duuma mitä tak
tiikkaa hyvänsä, lukuunottamatta tapausta, jolloin Duuma 
kavaltaisi kansan edut uhriksi mustalle sotnialle, niin 
sosialidemokraattinen ryhmä ja sosialidemokraattinen 
puolue, ottaen lukuun yksinomaan sen vallankumouksellisen 
kriisin kulun, joka objektiivisten olosuhteiden pakosta 
kehittyy Duuman ulkopuolella, ei saa aiheuttaa ennenaikai
sia konflikteja eikä myöskään keinotekoisesti ehkäistä tai 
lykätä konfliktia madaltamalla tunnuksiaan, mikä voisi 
vain horjuttaa joukkojen luottamusta sosialidemokratiaan 
ja irroittaa sen proletariaatin vallankumouksellisesta tais
telusta;

3) paljastaessaan kaikkien epäproletaaristen puolueiden 
porvarillisen olemuksen ja asettaessaan niiden kaikkien laki
ehdotusten y.m. vastapainoksi omat ehdotuksensa sosiali
demokratian on myös taisteltava alituisesti kadettien hege
moniaa vastaan vapausliikkeessä, pakotettava pikkuporva
rillinen demokratia tekemään valintansa kadettien 
ulkokultaisen demokraattisuuden ja proletariaatin johdon
mukaisen demokraattisuuden välillä.

5. JOUKKOJEN TALOUDELLISEN KURJUUDEN 
JA TALOUDELLISEN TAISTELUN KÄRJISTYMISESTÄ

Ottaen huomioon,
1) että useat tosiasiat todistavat proletariaatin talou

dellisen kurjuuden ja sen taloudellisen taistelun äärim
mäistä kärjistymistä (työsulku Puolassa; Pietarin ja 
Ivanovo-Voznesenskin työväen liikehtiminen, jonka tarkoi
tuksena on taistelu elintarvikkeiden korkeita hintoja vas
taan; laaja lakkoliike Moskovan teollisuusalueella; ammatti- 
liittoelimien levottomat kehoitukset ankaraan taisteluun 
valmistautumisesta j.n.e.);

2) että kaikista enteistä päätellen nämä taloudellisen 
taistelun erilaiset ilmaukset keskittyvät siten, että on syytä 
odottaa kaikkialla taloudellista joukkoliikehtimistä, joka saa
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mukaansa paljon laajemmat proletariaatin kerrokset kuin 
aikaisemmin;

3) että Venäjän vallankumouksen koko historia osoittaa, 
että kaikki vallankumouksellisen liikkeen mahtavat nousut 
ovat syntyneet vain tämäntapaisten taloudellisten joukko- 
liikehtimisten perustalla; —

ottaen tämän huomioon neuvottelukokous katsoo, että
1) kaikkien puoluejärjestöjen on kiinnitettävä mitä vaka

vinta huomiota tähän ilmiöön; koottava täydellisempi 
aineisto ja asetettava kysymys siitä puolueen V edustaja
kokouksen päiväjärjestykseen;

2) on keskitettävä mahdollisimman paljon puolueen voi
mia taloudellisen agitaation harjoittamiseen joukkojen 
keskuudessa;

3) on otettava lukuun juuri tämä taloudellinen liikehti- 
minen, sillä se on Venäjällä kehittyvän vallankumoukselli
sen kriisin peruslähde ja tärkein perusta.

6. PUOLUEETTOMISTA TYÖVÄENJÄRJESTÖISTÄ 
PROLETARIAATIN KESKUUDESSA ILMENEVÄN 

ANARKO-SYNDIKALISTISEN VIRTAUKSEN 
YHTEYDESSÄ

Ottaen huomioon,
1) että sen agitaation yhteydessä, jota tov. Axelrod on 

harjoittanut puolueettoman työväenedustajakokouksen 
koollekutsumiseksi, VSDTP:ssa on hahmottunut virtaus 
(Larin, Shtsheglo, Elj, Ivanovski, Mirov, odessalainen 
»Osvobozhdenije Truda” julkaisu), joka tähtää sosialidemo
kraattisen työväenpuolueen hävittämiseen ja sen vaihta
miseen proletariaatin puolueettomaan poliittiseen järjes
töön;

2) että tämän ohella proletariaatin keskuudessa harjoite
taan puolueen ulkopuolella ja suorastaan puoluetta vastaan 
anarko-syndikalistista agitaatiota, joka levittää samaa puo
lueettoman työväenedustajakokouksen ja puolueettomien 
järjestöjen tunnusta („Sojuznoje Delo” ja sen ryhmä 
Moskovassa, anarkistilehdistö Odessassa j.n.e.);

3) että VSDTP:n Yleisvenäläisen marraskuun konferens
sin päätöslauselmasta huolimatta puolueessamme on 
havaittavissa useita desorganisatorisia tekoja, jotka on 
suunnattu puolueettomien järjestöjen perustamiseen;
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4) että toisaalta VSDTP ei ole milloinkaan kieltäytynyt 
käyttämästä suuremman tai pienemmän vallankumoukselli
sen nousun aikana hyväksi tiettyjä puolueeseen kuulumatto
mia järjestöjä, sellaisia kuin ovat työväen edustajain 
neuvostot, voimistaakseen sosialidemokratian vaikutusta 
työväenluokan keskuudessa ja lujittaakseen sosialidemo
kraattista työväenliikettä (katso Pietarin komitean ja 
Moskovan komitean syyskuussa tekemiä päätöslauselmia 
työväen edustajakokouksesta „Proletarin” 3. ja 4. nume
rossa 47);

5) että alkavan nousun pohjalla käy mahdolliseksi 
järjestää tai käyttää sosialidemokratian kehittämistarkoi
tuksissa puolueen ulkopuolella olevia työväenluokan edus- 
tuselimiä, sellaisia kuin työväen edustajain neuvostoja, 
työväen valtuutettujen neuvostoja y.m., jota paitsi 
sosialidemokraattisen puolueen järjestöjen on otettava 
huomioon se, että kun sosialidemokraattinen toiminta prole- 
taarijoukkojen keskuudessa on järjestetty oikealla tavalla, 
vakaasti ja laajasti, niin tuontapaiset elimet voivat osoit
tautua tosiasiallisesti tarpeettomiksi; —

ottaen tämän huomioon neuvottelukokous katsoo,
1) että on käytävä mitä päättäväisinä periaatteellista 

taistelua anarko-syndikalistista liikettä vastaan proletariaa
tin keskuudessa sekä axelrodilaisia ja larinilaisia aatteita 
vastaan sosialidemokratiassa;

2) että on käytävä mitä päättäväisinä taistelua kaiken
laisia desorganisatorisia ja demagogisia yrityksiä vastaan, 
joilla pyritään VSDTPin sisältä heikentämään puoluejär- 
jestöä tai käyttämään sitä hyväksi sosialidemokratian 
vaihtamisessa proletariaatin puolueettomiin poliittisiin 
järjestöihin;

3) että tarpeen vaatiessa on sallittua sosialidemokraatti
sen puolueen järjestöjen osallistuminen puolueiden yhtei
siin työväen valtuutettujen neuvostoihin, työväen edus
tajain neuvostoihin ja näiden edustajain edustajakokouksiin 
sekä tällaisten elinten perustaminen sillä ehdolla, että 
tämä tapahtuu ankaran puoluekantaisesti sosialidemo
kraattisen työväenpuolueen kehittämis- ja lujittamistarkoi
tuksessa;

4) että sosialidemokratian vaikutuksen laajentamiseksi ja 
lujittamiseksi proletariaatin laajojen joukkojen keskuudessa
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on välttämätöntä toisaalta tehostaa ammattiliittojen järjes- 
tämistyötä sekä sosialidemokraattista propagandaa ja 
agitaatiota niiden sisällä ja toisaalta saada yhä laajempia 
työväenluokan kerroksia osallistumaan kaikenlaisiin puo
lueen järjestöihin.


