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YSDTPtn KOLMAS KONFERENSSI 
(„TOINEN TLEISVENÄLilNEN")22

1
PÄÄTÖSLAUSELMAEHDOTUS III VALTAKUNNANDUUMAN 

VAALEIHIN OSALLISTUMISTA KOSKEVASTA KYSYMYKSESTÄ

Ottaen huomioon,
1) että aktiivinen boikotti, kuten Venäjän vallankumouk

sen kokemus on osoittanut, on sosialidemokratian oikeaa 
taktiikkaa vain aseelliseksi kapinaksi muuttuvan laajan 
yleisen ja nopean vallankumouksellisen nousun tilan
teessa ja vain perustuslaillisia illuusioita vastaan 
käytävän taistelun aatteellisen tehtävän yhteydessä vanhan 
vallan kutsuessa koolle ensimmäisen edustavan kokouksen;

2) että näiden edellytysten puuttuessa vallankumoukselli
sen sosialidemokratian oikea taktiikka vaatii jopa silloin
kin, kun vallankumouskauden kaikki muut ehdot ovat 
olemassa, vaaleihin osallistumista, kuten oli asia II Duu
man aikana;

3) että sosialidemokratialla, joka on aina puhunut kadet
tipuolueen lokakuulaisesta olemuksesta ja kadettilaisen 
vaalilain (11 .XII. 1905) kestämättömyydestä itsevaltiuden 
vallitessa, ei ole mitään syytä muuttaa taktiikkaansa, 
vaikka kadettilaisen vaalilain tilalle onkin otettu Iokakuu- 
lainen vaalilaki;

4) että Venäjän keskisellä teollisuusalueella nykyisin 
kehittyvä lakkoliike, joka on lähitulevaisuudessa mahdolli
sen vallankumouksellisen nousun mitä suurimpana takeena, 
vaatii samalla hellittämätöntä työtä tämän toistaiseksi vain 
ammatillisen liikkeen muuttamiseksi poliittiseksi ja välittö
mästi vallankumoukselliseksi, aseelliseen kapinaan liitty
väksi liikkeeksi, konferenssi päättää:

a) on osallistuttava myös III Duuman vaaleihin;
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b) on selitettävä joukoille se yhteys, mikä vuoden 1907 
kesäkuun 3 päivän valtiokaappauksella on vuoden 1905 
joulukuun kapinan tappioon ja liberaalisen porvariston 
petoksiin, osoittaen samalla pelkästään ammatillisen tais
telun riittämättömyyden ja pyrkien muuttamaan ammatilli
sen lakkoliikkeen poliittiseksi liikkeeksi ja joukkojen välittö
mäksi vallankumoukselliseksi taisteluksi tsaarihallituksen 
kukistamiseksi kapinan tietä;

c) on selitettävä joukoille, että Duuman boikotointi sel
laisenaan ei kykene nostamaan työväenliikettä ja vallan
kumouksellista taistelua korkeammalle asteelle ja että 
boikottitaktiikka voisi tulla sopivaksi vain sillä ehdolla, että 
ponnistuksemme ammatillisen liikkeen nousun muuttami
seksi vallankumoukselliseksi rynnäköksi onnistuvat.

2

AMMATTILIITTOJEN YLEIS VENÄLÄISTÄ EDUSTAJAKOKOUSTA 
KOSKEVAN PÄÄTÖSLAUSELMAEHDOTUKSEN HAHMOTELMA

Konferenssi katsoo puolueen kaikkien jäsenten velvolli
suudeksi toteuttaa tarmokkaasti käytännössä Lontoon edus
tajakokouksen päätöslauselmaa ammattiliitoista ottaen 
varteen paikallisten olosuhteiden muodostaman yleisen 
tilanteen, kun ammattiliittojen organisatorisia yhteyksiä 
sosialidemokraattiseen puolueeseen toteutetaan käytännössä 
tai kun ammattiliitot tunnustavat puolueen johdon, ja kiin
nittäen aina ja kaikissa olosuhteissa erikoista huomiota 
siihen, etteivät sosialidemokraatit ammattiliitoissa rajoit
tuisi mukautumaan passiivisesti „neutraaliseen” ohjelmaan, 
johon ovat mieltyneet porvarillis-demokraattisten virtausten 
kaikki suuntavivahteet (kadetit, puolueettomat progres- 
sistit23, sosialistivallankumoukselliset j.n.e.), vaan horju
matta puolustaisivat sosialidemokraattisten katsantokanto
jen kokonaisuutta, herkeämättä toimisivat sen hyväksi, että 
ammattiliitot tunnustaisivat sosialidemokratian aatteellisen 
johdon ja että niiden välille saataisiin aikaan vakinaiset ja 
tosiasialliset organisatoriset yhteydet.
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