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Ehdottaessani toverien käsiteltäväksi
alempana seusiirtomaa- ja kansallisuuskysymystä koskevien teesinn l uonuoksen , joka on laadittu Kominternin toista eduslujlll\OlwlIsl,a Val'I,(HI, pyytäisin kaikkia tovereita, varsinkin
II i itii , jol.k« ()vnt yksityiskohtaisesti perillä niistä tai näistä
IIdUi monimutkaisimmista
kysymyksistä, esittämään lausuntonsa tai korjauksensa tai lisäyksensä tai konkreettiset
selityksensä. m a h d 0 l l i s i m m a n Z y h y e s s ä m u oli 0 ss a(k
0 r k e i n t aan
2-3 s i v u' a), erikoisesti
seuraavista kohdista:
rnnvan

Itävallan tapaus:
Puolalaisten ja juutalaisten ja Ukrainan tapaus.
Elsass-Lothringen ja Belgia.
Irlanti.
Tanskan ja Saksan suhteet, Italian ja Ranskan
sekä Italian ja slaavilaismaiden suhteet.
Balkanin tapaus.
Idän kansat.
Taistelu panislamismia vastaan.
Suhteet Kaukasiassa.
Baåkirian ja Tatarian tasavalta.
Kirgisistan.
Turkestan, sen tapaus.
Amerikan neekerit.
Siirtomaat.
Kiina - Korea - Japani.
5'.VL1920 N. Lenin
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1. Porvarilliselle
demokratialle on luonnostaan ominaista, että se asettaa abstraktisesti
tai muodollisesti
kysymyksen tasa-arvoisuudesta
yleensä, mm. kansallisesta tasa-arvoisuudesta.
Yleensä ihmisyksilöiden
tasaarvoisuuteen vedoten porvarillinen
demokratia julistaa
omistajan ja proletaarin, riistäjän ja riistetyn olevan muodollisesti eli juridisesti tasa-arvoisia, johtaen siten mitä
pahimmin harhaan sorrettuja luokkia. Tasa-arvoisuusaatteen,
joka on tavarantuotannon suhteiden heijastusta, porvaristo
muuttaa ihmisyksilöiden mukamas ehdottoman tasa-arvoisuuden varjolla aseeksi, jota se käyttää taistelussa luokkien hävittämistä
vastaan. Tasa-arvoisuusvaatimus
merkitsee todellisuudessa vain sitä, että vaaditaan luokkien
hä vi ttäm istä.
2. Kommunistinen puolue, jonka päätehtävänä on taistella porvarillista demokratiaa vastaan sekä paljastaa sen
valheellisuus ja tekopyhyys ja joka on porvariston ikeen
kukistamiseksi käytävän prolet.ariaatin taistelun luokkatietoinen ilmentäjä, ei saa kansallisuuskysymyksessäkään
asettaa ensi sijalle abstraktisia eikä muodollisiaperiaatteita, vaan sen on otettava ensinnäkin tarkasti huomioon konkreettinen
historiallinen ja ennen kaikkea taloudellinen
tilanne; toiseksi sen on selvästi erotettava toisistaan sorrettujen luokkien, työtätekevien, riistettyjen edut ja sellainen hallitsevan luokan etuja tarkoittava
yleiskäsite
kuin yleensä kansan edut; kolmanneksi sen on tehtävä yhtä
selvä ero sorrettujen, epäitsenäisten, vajaaoikeuksisten kansakuntien ja sortavien, riistävien, täysoikeuksisten kansakuntien välillä vastapainoksi
vaiheille, joilla porvarillinen demokratia peittelee finanssi pääoman ja imperialismin
aikakaudelle ominaista siirtomaa- ja finanssiorjuutta, jossa
rikkaimpien ja kehittyneimpien kapitalistimaiden mitätön
vähemmistö pitää maapallon väestön valtaenemmistöä.
3. Vuosien 1914-1918 imperialistinen
sota paljasti
erittäin selvästi kaikille kansakunnille ja koko maailman
sorretuille luokille porvarillis-demokraattisten
fraasien valheellisuuden näyttäen käytännössä, että paljon puhuttujen
»Lännen demokratioiden» tekemä Versaillesin sopimus' on
vielä julmempaa ja katalampaa väkivaltaa heikompia kansakuntia kohtaan kuin Saksan junkkerien ja keisarin esittämä Brest-Litovskin sopimus". Kansainlittto" ja Ententemaiden" koko sodanjälkeinen politiikka paljastavat tuon
totuuden vieläkin selvemmin ja jyrkemmin, siten ne kiih12

dyttävät kaikkialla niin kehittyneiden maiden proletariaatin kuin myös siirtomaiden ja epäitsenäisten maiden kaikkien työtätekevien joukkojen vallankumouksellista
taistelua, jouduttavat sellaisten poroporvarillisten kansallisten harhakuvitelmien raukeamista, että kansakuntien rauhanomainen yhteiselämä ja tasa-arvoisuus ovat mahdollisia kapitalismin aikana.
4. Edellä esitetyistä perusajatuksista seuraa, että kansallisuus- ja siirtomaakysymyksessä Kominternin koko politiikan paino pisteenä tulee olla kaikkien kansakuntien ja
maiden proletaarien ja työtätekevien joukkojen lähentäminen toisiinsa, jotta voitaisiin käydä yhteistä vallankumoustaistelua tilanherrojen ja porvariston kukistamiseksi.
Sillä vain tällainen lähentäminen takaa voiton kapitalismista, ja ilman tätä voittoa on mahdotonta hävittää kansallisuussortoa ja eriarvoisuutta.
5. Maailman poliittinen tilanne on asettanut nyt päi väjärjestykseen proletariaatin diktatuurin, ja kaikki maailman
poliittiset tapahtumat kiertyvät väistämättömästi
yhteen
keskipisteeseen, nimittäin maailman porvariston taisteluun Venäjän Neuvostotasavaltaa
vastaan, joka yhdistää
vastustamattomasti
ympärilleen toisaalta val vsutuneiden
työläisten neuvostoliikkeen kaikissa maissa sekä toisaalta
kaikki siirtomaiden ja sorrettujen kansojen kansalliset vapautusliikkeet, kansojen, jotka vakuuttuvat katkeran kokemuksensa perusteella siitä, että niiden ainoana pelastuksena on neuvostovallan voitto koko maailman imperialismista.
6. Nykyään ei siis saa rajoittua eri kansakuntien työtätekevien lähentymisen pelkkään hyväksymiseen tai julistamiseen, vaan täytyy pitää politiikkana mitä lujimman
liiton aikaansaamista kaikkien kansallisten vapautusliikkeiden ja siirtomaiden vapautusliikkeiden sekä NeuvostoVenäjän välillä, on määrättävä tämän liiton muodot sen
asteen mukaan, jolle on kehittynyt kommunistinen liike
kunkin maan proletariaatin keskuudessa tai työläisten ja
t.alonpoikien porvarillis-demokraattinen
vapautusliike takapajuisissa maissa tai takapajuisten kansallisuuksien keskuudessa.
7. Federaatio on välimuoto siirryttäessä eri kansakunlien työtätekevien täydelliseen yhtenäisyyteen. Federaatio
on jo osoittanut käytännössä tarkoituksenmukaisuutensa
sekä Venäjän Sosialistisen Federatiivisen Neuvostotasavallan suhteissa muihin neuvostotasavaltoihin
(aikaisemmin
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Unkarin", Suomen" ja Latvian' tasa valtoihin ja nykyään
Azerbaidåantn
ja Ukrainan tasa valtoihin) että VSFNT:n
sisällä niihin kansallisuuksiin
nähden, joilla ei ennen ollut
valtiollista
itsenäisyyttä
eikä autonomiaa
(esimerkiksi
VSFNT:n Baskirian ja Tatarian autonomiset
tasavallat,
jotka perustettiin
vuosina 1919 ja 1920).
. 8. Kominternin tehtävänä tässä suhteessa on sekä kehittää edelleen että tutkia ja tarkistaa käytännön kokemusten
pohjalta näitä uusia, neuvostojärjestelmän
ja neuvostoliikkeen pohjalla syntyviä federaatioita.
Samalla kun federaatiota
pidetään
täydelliseen
yhdistymiseen
johtavana
välimuotona,
on pyrittävä yhä läheisempään federatiiviseen liittoutumiseen
pitäen silmällä ensinnäkin, että neuvostotasavallat,
joita ympäröivät joka puolelta sotilaallisesti niitä paljon voimakkaammat
maailman imperialistiset valtiot, eivät pysty puolustamaan
olemassaoloaan,
elleivät ne ole lujassa liitossa keskenään; toiseksi, että neuvostotasavaltojen
tulee ehdottomasti solmia keskenään luja
taloudellinen liitto, sillä ilman sitä ei voida jälleenrakentaa
imperialismin hajottamia tuotanto voimia eikä turvata työtätekevien hyvinvointia;
kolmanneksi,
että pyritään luomaan yhteinen maailmantalous,
jota kaikkien kansojen
proletariaatti
sääntelee
yhteisen suunnitelman
mukaan
ja johon on jo kapitalismin vallitessa pyritty kyllin selvästi
ja jota sosialismin vallitessa täytyy ehdottomasti kehittää
edelleen ja loppuun saakka.
. 9. Valtioiden sisäisten suhteiden alalla Kominternin
kansallisuuspolitiikka
ei voi rajoittua kansakuntien
tasavertaisuuden pelkästään muodolliseen, puhtaasti deklaratiiviseen tunnustamiseen,
mikä ei käytännössä
velvoita
mihinkään,
sellaiseen tunnustamiseen,
johon rajoittuvat
porvarilliset demokraatit - tällöin on yhdentekevää,
tunnusta vatko he avoimesti olevansa porvarillisia demokraa tteja vai naamioituvatko
he sosialisteiksi, kuten II Internationaalin sosialistit.
Eikä kommunististen
puolueiden tule kaikessa propaganda- ja agitaatiotyössään
- niin parlamentin
puhujalavalta kuin muuallakin - yksistään paljastaa jatkuvasti,
miten kaikissa kapitalistimaissa
vastoin niiden »demokraattisia» perustuslakeja loukataan alinomaa kansakuntien tasaarvoisuutta ja vähemmistökansallisuuksille
taattuja oikeuksia, vaan niiden on ensinnäkin selitettävä
lakkaamatta,
että vain neuvostojärjestelmä
pystyy todella turvaamaan

kansakuntien
tasa-arvoisuuden
liittämällä
yhteen aluksi
proletaarit ja sitten kaikki työtätekevien joukot taistelussa
porvaristoa
vastaan;
toiseksi, kaikkien
kommunististen
puolueiden on suoranaisesti
autettava
epäitsenäisten
ja
vajaaoikeuksisten
kansojen (esimerkiksi Irlannin kansan,
Amerikan neekerien ym.) sekä siirtomaiden vallankumouksellista liikettä.
Ilman tätä viimeksi mainittua, erityisen tärkeää ehtoa
taistelu epäitsenäisten kansakuntien ja siirtomaiden sortamista vastaan samoin kuin niiden valtiollisen eroamisoikeuden tunnustaminenkin
on valheellinen kyltti, niin kuin
näemme olevan II Internationaalin
puolueilla.
10. Ei ainoastaan II Internationaalin
puolueissa, vaan
myös tästä Internationaalista
eronneissa ja vieläpä usein
kommunistisiksi
nykyään nimittäytyvissä
puolueissa on
aivan tavanomaista,
että internationalismi
tunnustetaan
sanallisesti,
mutta tosiasiallisesti,
kaikessa propagandaja agitaatiotyössä
ja muussa käytännöllisessä
toiminnassa
korvataan
internationalismi
pikku porvarillisella
nationalismilla ja pasifismilla. Taistelu tätä pahaa vastaan, kaikkein piintyneimpiä
pikku porvarillisia
kansallisia
ennakkoluuloja vastaan, tulee sitä enemmän etualalle,
mitä
ajankohtaisempi
on tehtävä muuttaa proletariaatin
diktatuuri kansallisesta (ts. joka on pystytetty yhteen maahan
eikä kykene määräämään maailmanpolitiikkaa)
kansainväliseksi (ts. ainakin muutamien
kehittyneimpien
maiden
proletariaatin diktatuuriksi,
joka pystyy vaikuttamaan ratkaisevasti yleiseen maailmanpolitiikkaan).
Pikkuporvarillinen nationalismi sanoo internationalismiksi
pelkkää kansakuntien tasa-arvoisuuden
tunnustamista
(jota paitsi tuo
tunnustaminen
rajoittuu vain sanoihin) eikä kansalliseen
itsekkyyteen, kun taas proletaarinen internationalismi
vaatii
ensiksikin, että proletariaatin
maailman mitassa käyniän
taistelun edut asetetaan yhden maan proletariaatin
taistelun etujen edelle; toiseksi, se vaatii porvaristosta
voiton
saaneelta kansakunnalta
kykyä ja valmiutta
tehdä mitä
suurimpia kansallisia uhrauksia kansainvälisen
pääoman
kukistamiseksi.
Näin muodoin jo täysin kapitalistisissa
valtioissa, joissa toimii todella proletariaatin
etujoukkona oleva työväenpuolue on ensimmäisenä ja tärkeimpänä tehtävänä taistelu
internationalismi-käsitteen
ja -politiikan opportunistisia
ja
poro porvarillisia
pasifistisia vääristelyjä
vastaan.
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11. Takapajuisten
valtioiden ja kansakuntien suhteen,
joiden keskuudessa vallitsevat feodaaliset tai patriarkaaliset
ja patriarkaalis-talonpoikaiset
suhteet, on pidettävä mielessä erikoisesti
ensinnäkin sitä, että kaikkien kommunististen
puolueiden on tuettava porvarillis-demokraattista
vapautusliikettä
näissä maissa; ensi kädessä sitä ovat velvollisia auttamaan
mitä aktiivisimmin
sen maan työläiset, josta takapajuinen
kansakunta on riippuvainen joko siirtomaaorjana
tai rahataloudellisesti;
toiseksi sitä, että on käytävä taistelua papistoa sekä
muita taantumuksellisia
ja keskiaikaisia aineksia vastaan,
joilla on vaikutusta takapajuisissa maissa;
kolmanneksi sitä, että on vastustettava panislamismia ja
muita senkaltaisia
virtauksia,
jotka yrittävät
käyttää
Euroopan ja Amerikan imperialismia vastaan suuntautuvaa
vapautusliikettä
kaanien, tilanherrojen,
mullain ym. aseman lujittamiseen;
neljänneksi sitä, että takapajuisissa maissa on tuettava
erikoisesti talonpoikaisliikettä,
joka kohdistuu tilanherroja,
suurmaanomistusta
sekä feodalismin kaikkia ilmauksia ja
jäänteitä vastaan, sekä "koetettava suunnata talonpoikaisliike mahdollisimman va'llankumoukselliseen
uomaan, 'saattaa Länsi-Euroopan kommunistinen proletariaatti
mahdollisimman lujaan liittoon Idän maiden, siirtomaiden
ja
yleensä takapajuisten
maiden talonpoikien vallankumouksellisen liikkeen kanssa; erikoisestikin on pyrittävä juurruttamaan kaikin voimin neuvosto järjestelmän perusperiaatteita maihin, joissa ovat vallitsevina esikapitalistiset
suhteet, muodostamalla niissä »työtätekevien neuvostoja» yms.;
viidenneksi sitä, että on taisteltava
päättävästi
takapajuisissa maissa tapahtuvan vapautusliikkeen
porvarillisdemokraattisten
virtausten
kommunistisiksi
värittämistä
vastaan; Kommunistisen Internationaalin
on tuettava siirtomaiden ja takapajuisten
maiden porvarillis-demokraattisia kansallisia liikkeitä vain ehdolla, että tulevien proletaaristen, eikä yksin nimeltään kommunististen puolueiden
ainekset ryhmitetään
kaikissa takapajuisissa
maissa ja
kasvatetaan niin, että ne käsittävät omat erikoistehtävänsä,
tehtä vän taistella porvarillis-demokraattisia
liikkeitä vastaan kansakuntiensa sisällä; Kommunistinen Internationaali
joutuu väliaikaisesti
toimimaan
liitossa siirtomaiden
ja
takapajuisten
maiden porvarillisen
demokratian
kanssa,
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mutta se ei saa sulautua siihen, vaan sen on ehdottomasti
säilytettävä
proletaarinen
liike itsenäisenä
alkeellisimmassakiri muodossaan;
kuudenneksi sitä, että on selitettävä
ja paljastettava
alinomaa kaikkien ja eritoten takapajuisten
maiden mitä
laajimmille työtätekevien
joukoille se petos, jota imperialistiset valtiot harjoittavat järjestelmällisesti
muodostamalla muka valtiollisesti itsenäisten valtioiden varjolla sellaisia valtioita, jotka ovat taloudellisessa, raha taloudellisessa
ja sotilaallisessa
suhteessa täysin riippuvaisia
im perialistisista valtioista;
nykyisessä kansainvälisessä
tilanteessa
ei epäitsenäisillä
eikä heikoilla kansakunnilla
ole muuta
pelastusta kuin neuvostotasavaltojen
liitto.
12. Imperialististen
valtojen vuosisatoja
harjoittama
siirtomaakansojen
ja heikkojen kansojen sorto on synnyttänyt sorrettujen
maiden työtätekevissä
joukoissa
paitsi
vihaa myös epäluottamusta
sortavia kansakuntia
kohtaan
yleensä, mm. myös näiden kansakuntien
proletariaattia
kohtaan. Tätä täysin oikeutettua epäluottamusta
voimisti
pakostakin se, että tämän proletariaatin
virallisten johtajien enemmistö kavalsi julkeasti sosialismin asian vuosina
1914-1919,
jolloin »isänmaan puolustuksella»
puolustettiin scsiaalisovinistisesti
»oman» porvariston
»oikeutta»
sortaa siirtomaita ja rosvota rahataloudellisesti
riippuvaisia
maita. Toisaalta, mitä jälkeenjääneempi
on maa, sitä voimakkaampia
siellä ovat maataloudellinen
pientuotanto,
patriarkaalisuus
ja takapajuisuus,
joiden kiertämättömiä
seurauksia on mitä syvimpien pikkuporvarillisten
ennakkoluulojen, nimittäin
kansallisen itsekkyyden
ja kansallisen rajoittuneisuuden
ennakkoluulojen,
erikoinen kestävyys ja piintyneisyys.
Koska nämä ennakkoluulot
voivat
hälvetä vasta sitten, kun imperialismi ja kapitalismi ovat
kadonneet olemattomiin kehittyneissä maissa ja kun takapajuisissa maissa on koko talouselämän perusta muuttunut
radikaalisesti,
nämä ennakkoluulot
kuoleutuvat
luonnollisesti sangen hitaasti. Sen vuoksi kaikkien maiden tietoinen
kommunistinen proletariaatti
on velvollinen suhtautumaan
erikoisen varovasti
ja erikoisen huomaavaisesti
kansallistunteen peruihin niissä maissa ja niiden kansojen keskuudessa, jotka ovat olleet kauimmin sorrettuina, ja samalla se on velvollinen tekemään tiettyjä myönnytyksiä
voittaakseen mainitun epäluottamuksen ja mainitut ennakkoluulot mahdollisimman nopeasti. Ei voida saavuttaa lopullista
2-01543
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,
11 ' k ikkien maiden ja maailman
voittoa kapit~lismlsta,
e .el ~I. I itten m ös kaikki työeri kansakuntien proletariaattI
Ja. s ....
y
.
htenäitätekevien joukot pyri vapaaehtoIsestI luttoon Ja Y
syyteen.
»Kommunistttieski
Internatsional>}
14. heinäkuuta 1920

n:o 11,

Teokset, 31. osa,
s.128-135

2
AGRAARIKYSYMYSTÄ KOSKEVA TEESIALUSTELMA
(KOMMUNISTISEN INTERNATIONAALIN 'l'OISTA
EDUSTAJAKOKOUSTA VARTEN)

Toveri Marchlewski
on perustellut
kirjoituksessaan"
mainiosti syitä, joiden vuoksi Toinen, nyt keltaiseksi muuttunut Internationaali"
ei voinut määritellä vallankumouksellisen proletariaatin
taktiikkaa agraarikysymyksessä
eikä
edes asettaa tätä kysymystä oikealla tavalla. Edelleen toveri
Marchlewski on perustellut teoreettisesti III Internationaalin
kommunistisen
agraariohjelman
periaatteet.
Näiden periaatteiden
pohjalla voidaan (ja nähdäkseni
pitää) laatia 15. VII. 1920 kokoontuvan Kominternin edustajakokouksen
yleinen
päätöslauselma
agraarikysymyksestä.
Seuraa vassa on tällaisen päätöslauselman
alustelma.
1. Vain kaupunki- ja teollisuusproletariaatti,
jota johtaa
kommunistinen
puolue, voi vapauttaa maaseudun työtätekevät joukot pääoman ja tilanherrain
suurmaanomistuksen sorrosta ja taloudellisesta rappio tilasta sekä pelastaa
uusilta imperialistisilta
sodilta, jotka ovat kiertämättömiä niin kauan kuin säilyy kapitalistinen
järjestelmä.
Maaseudun työtätekevillä
joukoilla ei ole muuta pelastusta
kuin toimia liitossa kommunistisen proletariaatin
kanssa,
tukea rajattoman
uskollisesti
sen vallankumouksellista
taistelua tilanherrojen (suurmaanomistajien)
ja porvariston
ikeen kukistamiseksi.
Toisaalta teollisuustyöläiset
eivät voi suorittaa maailmanhistoriallista
tehtäväänsä - vapauttaa
ihmiskuntaa
pääoman sorrosta ja pelastaa sitä sodilta -, jos nämä työläiset rajoittuvat
ajamaan vain oman ammattikuntansa,
vain oman ammattialansa
etuja ja huolehtimaan omahyvätsinä vain oman, toisinaan
siedettävän
poro porvarillisen
19
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asemansa parantamisesta.
Juuri niin on monissa kehittyneissä maissa käynyt »työläisaristokratialle»,
joka muodostaa II Internationaalin
muka sosialististen
puolueiden
rungon ja joka todellisuudessa edustaa sosialismin pahimpia vihollisia, sosialismin asian kavaltajia,
poroporvarillisia sovinisteja, työväenliikkeessä
olevia porvariston asiamiehiä. Proletariaatti
on todella vallankumouksellinen,
todella sosialistisesti menettelevä luokka vain ehdolla, että
se esiintyy ja toimii kaikkien työtätekevien ja riistettyjen
etujoukkona, niiden johtajana taistelussa riistäjien kukis~amiseksi, mikä on silti mahdotonta, ellei uloteta luokkataistelua maaseudulle, yhdistetä maaseudun työtätekeviä joukkoja kaupunki proletariaatin kommunistisen puolueen ympärille ja ellei kaupunkiproletariaatti
kasvata maaseudun
työtätekeviä.
2. Maaseudun työtätekeviä
ja riistettyjä joukkoja, jotka
kaupunkiproletariaatin
pitää johtaa taisteluun
tai joka
tapauksessa saada puolelleen, ovat kaikissa kapitalistisissa
maissa seuraavat luokat:
Ensinnäkin maatalousproletariaatti,
palkkatyöläiset (vuosi-, kausi- ja päivätyöläiset), jotka hankkivat toimeen~ulon.sa
tekemällä palkkatyötä kapitalistisissa
maa talousyrityksissä. Kommunististen
puolueiden perustehtävänä
on kaikissa
maissa tämän luokan itsenäinen,
maalaisväestön
muista
ryhmistä erillinen järjestäminen
.(n~in p~liittisess~,
so~~laallisessa, ammatillisessa, osuustoiminnallisessa
kmn myos
kulttuurijavalistustyön
jne. mielessä), voimaperäinen
propaganda- ja agitaatiotyö sen keskuudessa, sen saaminen
neuvostovallan ja proletariaatin
diktatuurin kannalle.
Toiseksi puoliproletaarit
eli palstatilall~set,
ts. ta~?n.~
pojat, jotka hankkivat
elatuksensa
osa~sl ~alkkatyoll~
kapitalistisissa
maatalous- ja teollisuuslaItoksIssa,.
osaksi
tekemällä työtä omalla tai vuokraamallaan
maati lkulla,
joka antaa vain vähäisen!osan
heidän per~e~.nsä t~:vi.~semista elintarvikkeista.
Tämä maaseudun tyotatekeva vaestökerros on varsin suuri kaikissa kapitalistimaissa,
ja porvariston edustajat ja keltaiset, II Internationaaliin
kuuluvat »sosialistit» hämäävät sen olemassaolon ja sen erikoisen
aseman
osaksi pettääkseen
tietoisesti
työläisiä,
osaksi
sokeasti alistuen
piintyneiden
poro porvarillisten
katsomusten valtaan ja sekoittaen tämän ryhmän»talonpojistooru yleensä. Tällä tavalla porvaristo· näkyy pettävän
työläisiä ennen kaikkea Saksassa ja Ranskassa, edelleen
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~~eri~~ssa)a
..m.uis~a maissa. Jos kommunistinen
puolue
J~r.~est.aa..ty~~sa oikein, tämä ryhmä on varmasti kannattava
~lta, sillä nai den pu?liproletaarienasema
on erittäin raskas,
Ja neuvosto vallasta Ja proletariaatin
diktatuurista
heille on
tavattoman
suurta ja pikaista etua.
.Kolmann~ksi pientalonpojisto,
so. pienviljelijät,
jotka
om.~sta~a~ tai vuokraavat sen kokoisia pieniä maa palstoja ,
etta .he.Idan perh~e~sä ja taloutensa tarpeet tulevat tyydytetyksi, Joten he eivätpalkkaa
vierasta työvoimaa. Kokonaisuutena. täl.le vä.estökerrokselle
on ehdottomasti
hyötyä
proletariaatin
VOItosta, joka heti ja kokonaan: (a) vapauttaa sen maksamasta suurmaanomistajille
maan vuokraa tai
l~~vuttamasta
osaa sa.dosta ~esim. metayersit eli osaviljeIijät Rans~ass~, sarnom Italiassa ym.); (h) vapauttaa sen
hy~?t~~kklvelols~a; (~) vapauttaa sen monimuotoisena esiintyvas~a ~orro.~ta Ja ~.llp~.u~uuss'uhteista suurmaanomistajiin
(metsät ja nuden käyttö jne.); (d) antaa sille viipymättä
proletaansen
v.altiovallan taholta apua taloudenhoidossa
(se saa ma~dol.hs.uuden käyttää proletariaatin
pakkoluovut,
tama~ kapltahstI~ten
suurtalouksien
maatalouskalustoa
ja
osaksi rakennuksia;
proletaarisen
valtiovallan
toimesta
~~aseu~u~ ?~~usk.~n~~t )a maatalollsyhtymät
muutetaan
,:upym~~.ta .Jar~est~lst~, J~tka. kapitalismin
aikana palveh.vat .'p~aas.~~lll.ses~l rikkaita Ja kesluvarakkaita
talonpoik~.a~J::EJestolksl, Jotka. auttav~t
ensi sijassa maalaisköy.
ha~ls.toa, ts. pro letaareja,
puohproletaareja
ja pientalonpoikia yms.) Jne.
.
... Sama~la l:om.munistisen puolueen pitää käsittää selvästi,
et ta kapltalIsmls.ta
kommunism ijn johtavan siirtymäkauden, so. proletanaatIn
dIktatuurin,
aikana tämän väestökerroksen k~skuud~.ssa. kiert.ämättä ilmenee, ainakin osittaisesti, pyrkimys täysin rajattomaan
kauppavapauteen
ja
v~pa~.seen yksityisomistusoikeuden
käyttöön,
sillä tämä
,:~estokerros, k~ska se jo myy (vaikkakin vähäisessä määrässa) .kulutustarvlkkeita,
on keinottelun ja yksityisomistukselli sten to~tumus.ten turmelema. Mutta kun proletariaatti
n.ouda ttaa..tr u~ast~ ..?O~!t~!~l{U~nsa j~. voittanut proletariaa t~l tekee tayslI;t. paat~~v~lses~.l s~.lvan suurmaanomistajista
Ja suurtalonpoJ?s~a, tan.tan vaestokerroksen horjunta ei voi
olla tuntuvaa eikä se VOI muuttaa sitä tosiasiaa että yleensä
se on kannattava
proletaarista kumousta.
'
3.. Nämä vkolmj, mai~i~tua maaseudun
väestöryhmää
yhdessa muodostavat
kaikissa kapitalistimaissa
rnaalais~t

väestön enemmistön. Sen vuoksi proletaarisen kumouksen
voitto on täysin varma paitsi kaupungeissa myös maaseudulla. Päinvastainen käsitys on laajalle levinnyt, mutta
sitä pitää yllä ensinnäkin vain porvarillisen tieteen ja tilastoinnin järjestelmällisesti
harjoittama
petos, nämä nä.et
hämäävät
kaikin keinoin sen, että maaseudun edellä mainittujen luokkien ja riistäjien, tilanherrojen ja kapitalistien
välillä, samoin kuin toisaalta puoliproletaarien ja pientalonpoikien ja toisaalta suurtalonpoikien
välillä on syvä
kuilu' toiseksi tuota käsitystä pitää yllä se, että keltatsen,
Toise~ Internationaalin sankarit ja im perialististen etuoikeuksien turmelema kehittyneiden maiden »työläisaristokratia»
eivät osaa eivätkä halua tehdä todellista proletaarista ja
vallankumouksellista propaganda-, agitaatio- ja organisaatiotyötä maalaisköyhälistön
keskuudessa; ~pportu~.istit ova~
kohdistaneet ja kohdistavat koko huomionsa siihen, etta
koettavat keksiä, mitä aatteellisia ja käytännöllisiä kompromisseja voitaisiin tehdä porvariston ja muun m~.~ss~
suur- ja keskivarakkaan talonpojiston kanssa (ks. ~als.t~
tuonnempana), eivätkä siihen, että proletariaatti kukIstaISI
vallankumouksen kautta porvarillisen hallituksen ja por:
variston ; kolmanneksi sitä pitää yllä sitkeä, jo piintyn~e~.sl
käynyt ennakkoluulo (kaikkiin porvarillis-demokraattlsllll
ja parlamentaarisiin
ennakkoluuloihin
liittyv.ä eI:m~.kk?luulo), se ettei käsitetä marxilaisuuden tsoreettisesta tayslll
todistamaa ja Venäjän proletaarisen vallankumouksen kokemuksen täydellisesti vahvistamaa totuutta, nimittäin si~ä,
että kolmeen edellä mainittuun ryhmään kuuluva maalaISväestö, joka on ennen kuulumattoman
kehittym~tö.~t~,
hajanaista, poljettua ja on kaikissa, keh~t~yneimm.lssakm
maissa pakotettu elämään puolibarbaarisissa
oloissa -,
että tämä maalaisväestö, jonka taloudellisten, yhteiskunnallisten ja kulttuuri etujen mukaista on sosialismin VOIttO,
pystyy tukemaan päättäväisesti vallankumouks.~l~~st~. proletariaattia vasta sitten kun tämä on ottanut käsi insä valtiovallan, vasta sitten, 'kun tämä on tehnyt päättäväisesti
selvän suurmaanomistajista
ja kapitalisteista,
vasta ..s~,!
jälkeen, kun nämä poljetut ihmiset näkevät käyt~nnossa,
että heillä on järjestynyt johtaja ja puolustaja, Joka on
kyllin voimakas ja luja pystyäkseen auttamaan ja johtamaan,
kyetäkseen osoittamaan oikean tien.
.
4. »Keskivarakkaisiin talonpoikiin» on taloudelhsessa
mielessä laskettava pienviljelijät,
jotka pitävät omistus22

tai vuokraoikeuden nojalla hallussaan niin Ikään pieniä,
mutta silti senkokoisia maapalstoja, että ne ensinnäkin kapitalismin aikana turvaavat tavallisesti paitsi perheen ja
talouden niukan ylläpidon myös mahdollisuuden saada tiettyä ylijäämää, joka ainakin parhaina vuosina voi muuttua
pääomaksi. ja toiseksi nuo pienviljelijät turvautuvat aika
usein (esimerkiksi yhdessä taloudessa kahdesta tai kolmesta) vieraan työvoiman palkkaamiseen. Konkreettisena
esimerkkinä kehittyneen kapitalistisen
maan keskivarakkaasta talon pojistosta voi olla Saksassa vuoden 1907 väenlaskun nojalla se 5-10 hehtaaria omistavien talouksien ryhmä, johon kuuluvista talouksista noin kolmasosa palkkaa
maatyöläisiä *. Ranskassa, missä harjoitetaan varsin laajalti erikoisviljelyä, kuten esimerkiksi viininviljelyä, joka
vaatii erittäin paljon työtä maan kunnossapitämiseksi,
vastaava ryhmä käytt.änee vierasta palkkatyövoimaa hieman
laajemminkin.
Vallankumouksellinen proletariaatti ei voi asettaa tehtäväkseen - ainakaan lähitulevaisuudessa eikä proletariaatin
diktatuurin alkukaudella - saada tämä kerros puolelleen,
vaan sen täytyy rajoittua tämän kerroksen neutralointiin,
ts. tehdä siitä puolueeton proletariaatin ja porvariston välisessä taistelussa.
Tämä väestökerros tulee kiertämättömästi horjumaan näiden voimien välillä, ja uuden ajanjakson alussa se kallistuu kehittyneissä kapitalistimaissa
pääasiallisesti porvariston puoleen. Näin tapahtuu siksi,
että vallitsevina ovat tällöin yksityisomistajan maailmankatsomus ja mielialat; keinottelu, kauppa- ja omistus»vapausi
kiinnostavat sitä välittömästi; se ja palkkatyöläinen ovat suorastaan antagonistisia
toistensa suhteen.
Voittanut proletariaatti parantaa välittömästi sen asemaa
poistamalla vuokramaksut ja hypoteekit. Useimmissa kapitalistisissa maissa proletaarisen vallan ei suinkaan pidä
heti lakkauttaa kokonaan yksityisomistusta , ja joka tapauksessa tämä valta takaa sekä pientalon pojille että keskivarakkaille talonpojille
heidän maa palstansa hallussa pito-

* Tällaiset ovat tarkat luvut: 5-10 ha omistavia talouksia on
652 798 (5 736 082:sta); niissä erilaisia palkkatyöläisiä 487 704, perheeseen kuuluvia työntekijöitä (Familienangehörige) 2 003 633. Itävallassa vuoden 1902 väenlaskun mukaan tähän ryhmään kuului
383 331 taloutta, niistä 126 136 käytti palkkatyötä; palkkatyöläisiä
oli 146044, perheeseen kuuluvia työntekijöitä 1 265969. Kaikkiaan
o'li Itävallassa talouksia 2856.849.
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oikeuden ja lisäksi se myös laajentaa palstoja liittämällä
niihin talonpoikien tavallisesti vuokraamat maat (vuokramaksujen poistaminen).
Tämänluontoiset toimenpiteet yhdessä armottoman porvaristonvastaisen taistelun kanssa takaavat täysin neutralointipolitiikan menestyksen. Proletaarisen valtiovallan täytyy pitää huoli siitä, että siirtyminen yhteisviljelyyn tapahtuu äärimmäisen varovasti ja vähitellen, että vedotaan esimerkkiin eikä harjoiteta mitään pakotusta keskivarakkaan
talonpojiston suhteen.
5. Suurtalonpojistoa (»Grossbauerm» ovat kapitalistiset
maatalouden harjoittajat, jotka tavallisesti käyttävät taloudensa hoitoon muutamia palkka työläisiä ja joita sitoo »talonpojistoon» vain heidän alhainen kulttuuritasonsa,
elämäntapansa sekä se, että he tekevät itse ruumiillista työtä
taloudessaan. Se on lukuisin niistä porvarillisista väestökerroksista, jotka ovat vallankumouksellisen proletariaatin
suoranaisia ja päättävä isiä vihollisia. .Kommunististen
puolueiden on kaikessa maaseututyössään
kohdistettava
päähuomio taisteluun tätä väestökerrosta vastaan; maalaisväestön työtätekevän ja riistetyn enemmistön vapauttamiseen näiden riistäjien aatteellisesta ja poliittisesta vaikutuksesta jne.
Proletariaatin
voitettua
kaupungeissa tämä väestökerros tulee ehdottomasti ja kaikin tavoin tekemään vastarintaa, harjoittamaan sabotaasia ja järjestämään suoranaisia
vastavallankumouksellisia
aseellisia nousuja. Sen vuoksi
vallankumouksellisen proletariaatin täytyy viipymättä ryhtyävalmentamaan
aatteellisesti ja järjestöllisesti voimia,
joita tarvitaan koko tämän väestökerroksen aseistariisumiseen ja siihen, jotta voitaisiin samalla kun kapitalistit
kukistetaan teollisuudessa antaa sille heti, kun se yrittää
vastarintaa, ratkaiseva, armoton ja nujertava isku; tähän
tarkoitukseen on maalaisproletariaatti
aseistettava ja perustettava maaseudulla neuvostoja, joissa ei voi olla sijaa riistäj ille , vaan joissa valta-asema on turvattava proletaareille
ja puoliproletaareille.
Voittaneen proletariaatin välittömänä tehtävänä ei kuitenkaan voi missään tapauksessa olla edes suurtalonpoikien
pakkoluovutus, sillä näiden talouksien ottamiseen yhteiskunnan haltuun ei vielä ole olemassa aineellisia, muun muassa teknisiä, eikä myöskään sosiaalisia edellytyksiä. Erinaisissä , ilmeisesti poikkeustapauksissa, konfiskoidaan ne osat

heidän tiluksistaan, jotkaon annettu vuokralle pikkupalstoina
tai jotka ovat tuiki tarpeellisia lähistön pientalonpoikaisväestölle; tälle viimeksi mainitulle on myös taattava mahdollisuus käyttää tietyillä ehdoilla maksuttomasti eräitä
suurtalonpoikien maatalouskoneita yms. Yleisenä sääntönä
kuitenkin on, että proletaarisen valtiovallan tulee jättää
suurtalonpoikien maat isännilleen ja konfiskoida ne vain
siinä :tapauksessa, jos nämä nousevat vastustamaan työtätekevien ja riistettyjen
valtaa. Venäjän proletaarisen
vallankumouksen kokemus, vallankumouksen, jossa taistelu suurtalonpojistoa vastaan mutkistui ja pitkistyi useiden erikoissyiden takia, on kuitenkin osoittanut, että saatuaan hyvän opetuksen pienimmästäkin vastarintayrityksestä tämä .väestökerros voi täyttää lojaalisti proletaarisen
valtion antamat tehtävät ja alkaapa se vähitellen, joskin
perin hitaasti, kunnioittaakiri valtaa, joka puolustaa jokaista raatajaa, mutta on säälimätön loiseläjä-pohattoja
kohtaan.
.
Erikoiset syyt, jotka ovat Venäjällä vaikeuttaneet ja
hidastaneet
porvaristosta
voiton saaneen proletariaatin
taistelua suurtalonpojistoa
vastaan, voidaan tiivistää pääasiassa seuraavaan: 25. X. (7. XI.) 1917 tapahtuneen kumouksen jälkeen Venäjän vallankumous koki vaiheen, joka oli
koko talonpojiston »yleisdemokraattista»,
ts. pohjimmiltaan porvarillis-demokraattista
taistelua tilanherroja vastaan; edelleen kaupunkiproletariaatin
alhainen kulttuuritaso ja määrällinen vähälukuisuus; ja vihdoin äärettömän
laaja alue ja tavattoman huono kulkulaitos. Koska kehittyneissä maissa ei ole näitä jarruttavia syitä, Euroopan ja
Amerikan vallankumouksellisen
proletariaatin on valmistauduttava tarmokkaammiu ja voitettava paljon nopeammin
päättäväisemmin
ja tuloksekkaammin
suurtalonpojistor~
vastar~nta, tehtävä täysin mahdottomaksi sen pieninkiri
vastarinta. Se on tuiki välttämätöntä, sillä maaseutuprolctaarien, puoliproletaarien ja pientalonpoikien joukot eivät
voi tunnustaa proletaarista valtiovaltaa kyllin kestäväksi
ennen kuin on saavutettu tällainen täydellinen mitä täydellisin voitto.
'
6. Vallankumouksellisen
proletariaa tin pitää konfiskoida viipymättä ja ehdottomasti kaikki tilanherrojen ja
s~u~I?aanomistajain maat, ts. niiden maat, jotka kapitaIistisissa maissa riistävät joko välittömästi tai farmariensa
välityksellä
säännöllisesti
palkkatyövoimaa
ja kyseisen
~§-

seudun pientalonpojistoa (usein osaksi keskivarakastakin
talonpojistoa) eivätkä itse osallistu lainkaan ruumiilliseen työhön ja jotka ovat enimmältään feodaalien jälkeläisiä (Venäjän, Saksan ja Unkarin aateliset, Ranskan entistatyt seniorit, Englannin lordit, Amerikan entiset orjanomistajat) tai erittäin rikkaita raharuhtinaita tai edustavat samanaikaisesti näitä molempia riistäjä- ja loiseläjäryhmiä.
Kommunististen
puolueiden riveissä ei saa missään
nimessä sallia propagoitavan tai vietävän läpi sellaista kantaa, että suurmaanomistajille kuuluu maksaa korvaus heiltä
pakkoluovutetuista
maista, sillä Euroopan ja Amerikan
nykyoloissa se olisi sosialismin asian kavaltamista ja uusien
lunnaiden perimistä työtätekeviltä ja riistetyiltä joukoilta,
jotka ovat eniten kärsineet sodasta, joka lisäsi miljoonamiesten määrää ja ·rikastutti heitä.
.
Mitä tulee siihen, millä tavoin taloutta on hoidettava
niillä mailla, jotka voittoisa proletariaatti on konfiskoinut
suurmaanomistajilta, niin Venäjällä, sen taloudellisen takapajuisuuden takia, nämä maat jaettiin valtaosaltaan talonpojiston käyttöön ja vain verrattain harvinaisissa poikkeustapauksissa ne säilytettiin niin sanottuina »neuvosto tiloina»,
joita proletaarinen valtio hoitaa omaan laskuunsa muuttaen
siten entiset palkka työläiset valtion antamia tehtäviä suorittaviksi työn tekijöiksi sekä valtiota hallitsevien neuvostojen jäseniksi. Kehittyneimpien kapitalistimaiden
osalta
Kommunistinen Internationaali pitää oikeana, että suuret
maatalousyritykset pääasiallisesti säilytetään ja niitä hoidetaan samaan tapaan kuin »neuvostotiloja» Venäjällä.
Olisi kuitenkin mitä virheellisintä liioitella tai noudattaa
kaavamaisesti tätä sääntöä sallimatta koskaan sitä, että
osa pakkoluovuttajilta
pakkoluovutetuista
maista jaetaan
ilmaiseksi seudun pientalonpojistolle ja toisinaan keskivarakkaallekin talonpojistolle.
Ensinnäkin tätä vastaan esitetty tavanomainen väite,
että suurmaanviljelys
on teknisesti parempi, merkitsee
useinkin vain sitä, että tuolla kiistattomalla teoreettisella
totuudella peitellään mitä pahinta opportunismia ja vallankumouksen asian kavaltamista. Tämän vallankumouksen voiton nimessä proletariaatilla
ei ole oikeutta pelätä
tuotannon tilapäistä supistumista, niin kuin eivät PohjoisAmerikan orjanomistuksen porvarilliset vihollisetkaan pelänneet vuosien 1863-1865 kansalaissodasta johtuvaa puuvillan tuotannon tilapäistä supistumista. Porvarille tuotanto

on tärkeää tuotantona, työtätekevälle ja riistetylle väestölle
on tärkeintä riistäjien kukistaminen ja sellaisten olojen
aikaansaaminen,
jotka turvaavat työ ihmisille mahdollisuuden tehdä työtä itseään varten eikä kapitalistien hyväksi.
Proletariaatin ensimmäinen ja tärkein tehtävä on proletariaatin voiton turvaaminen ja sen varmistaminen. Mutta
proletaarinen valta ei voi olla vakaa, mikäli ei neutraloida
keskivarakasta
talonpojistoa
ja saada pientalonpojiston
hyvin huomattavan osan, ellei koko pientalonpojiston kannatusta.
Toiseksi yksistään maa taloudellisen suurtuotannon entisellään säilyttäminenkin,
puhumattakaan
sen kohotta. misesta, edellyttää, että on olemassa kyllin kehittynyt,
tietoisesti vallankumouksellinen,
perusteellisen ammatillisen sekä poliittisen järjestöt yön koulun käynyt maalaisproletariaatti. Siellä missä vielä puuttuu tätä edellytystä
tai missä ei ole mahdollisuutta niin kuin asia vaatii uskoa
kyseistä tehtävää tietoisille ja päteville teollisuustyöläisille, siellä hätiköivä suurtilojen siirtäminen val~ion
hoitoon on omiaan vain kompromettoimaan proletaarista
valtiovaltaa, siellä tarvitaan ehdottomasti niitä suurinta
varovaisuutta ja mitä perusteellisinta
valmistelua »neuvostotiloja» muodostettaessa.
Kolmanneksi kaikissa kapitalistisissa maissa, jopa kehittyneimmissäkin, on vielä säilynyt jäänteitä suurmaanomistajien harjoittamasta
oman seudun pientalonpoikien keskiaikaisesta, puolittain feodaalisesta riistosta, esim. Saksan
1nstleute , Ranskan måtayers, Yhdysvaltojen osavuokraajat
(eivät ainoastaan neekerit, joita Yhdysvaltojen eteläosissa
riistetään enimmäkseen juuri tällä tavoin, vaan toisinaan
valkoihoisetkin). Näissä tapauksissa proletaarisen valtion
on ehdottomasti luovutettava pientalon poikien vuokralle
ottamat maat näiden entisten vuokralleottajien maksuttomaan käyttöön, sillä ei ole olemassa muuta taloudellista
ja teknistä pohjaa eikä sitä voida muodostaa heti.
Suurtalouksien työkalusto on ehdottomasti konfiskoitava ja muutettava valtion omaisuudeksi pitäen ehdottomana sääntönä sitä, että sen jälkeen, kun valtion suurtilat
on varustettu tällä kalustolla, seudun pientalonpojat voisiva t käyttää sitä maksutta, proletaarisen valtion määräämiä ehtoja noudattaen.
Kun ensi aikoina proletaarisen kumouksen jälkeen on
tuiki tarpeen paitsi konfiskoida viipymättä suurmaanomis-
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tajien tilat myös karkottaa heidät kaikki tai eristää vasta- vallankumouksen
johtomiehinä
ja koko maalaisväestön
armottomina sortajina, niin sitä mukaa kuin proletaarinen
valta vakiintuu sekä kaupungeissa että maaseudulla, pitää
pyrkiä järjestelmällisesti
käyttämään hyväksi tässä luokassa olevia arvokasta kokemusta, tietoja ja järjestelykykyjä
omaavia
voimia (luotettavimpien
kommunistityöläisten
erikoisvalvonnan
alaisina) luotaessa sosialistista suurmaataloutta.
7. Sosialismin voitto kapitalismista
ja sosialismin lujittuminen voidaan pitää taattuna vasta silloin, kun proletaarinen valtiovalta, lannistettuaan
lopullisesti riistäjien kaiken vastarinnan ja turvattuaan itselleen täyden vankkuuden
ja määräysvallan, uudelleenjärjestää koko teollisuuden siten,
että tämä nojaa kollektiiviseen
suurtuotantoon
ja uusimpaan (koko talouden sähköistämiseen
perustuvaan)
tekniikkaan. Vain täten kaupunki saa mahdollisuuden
antaa
takapajuiselle
ja pirstoutuneelle
maaseudulle niin perusteellista, sekä teknistä että sosiaalista apua, että tämä apu
laskee aineellisen pohjan maanviljelys- ja yleensä maataloustyön tuottavuuden
valtavalle nousulle, kannustaa pienviljelijöitä esimerkin voimalla ja niiden oman edun vuoksi
siirtymään kollektiiviseen,
koneelliseen suurmaanviljelykseen. Keltaisessa, Toisessa Internationaalissa
sekä saksalaisten ja englantilaisten
»riippumattomlena'"
johtajien
kuin myös -ranskalaisten longuetlaisten+
ym. keskuudessa
vallitseva opportunismi
kuitenkin
vääristelee todellisuudessa tätä kiistatonta
teoreettista totuutta, jonka kaikki
sosialistit tunnustavat
sanoissa. Sitä vääristellään
siten,
että huomio käännetään verrattain etäiseen, ihanaan ja ruusuiseen tulevaisuuteen
ja irrotetaan se niistä lähikauden
tehtävistä, joita vaikea konkreettinen
tulevaisuuteen
siirtyminen ja sitä lähentyminen asettaa. Käytännössä se merkitsee vain sitä, että saarnataan sovinnontekoa porvariston
kanssa ja »sosiaalirauhaa», ts. sitä, että petetään täydellisesti proletariaatti,
joka käy nyt taistelua ennenkuulumattomassa kurjuudessa ja köyhyydessä, jota sota on kaikkialla
aiheuttanut,
samalla kun kourallinen miljoonamiehiä
on
tullut ennen kuulumattoman
rikka aksi ja häikäilemättömäksi juuri sodan ansiosta.
Jotta juuri maaseudulla kävisi tuloksekas taistelu sosialismin puolesta todella mahdolliseksi, on tarpeen ensiksikin,
että !<:aikki kommunistiset
puolueet kasvattaisivat
teo lli-

suusproletariaat.tia
tajuamaan
väjttämättömyyden
tehdä
uhrauksia ja olla uhrivalmiina,
jotta voitaisiin kukistaa
porvaristo ja lujittaa proletariaatin
valtaa, sillä proletariaatin diktatuuri merkitsee niin proletariaatin taitoa järjestää ja saada mukaansa kaikki työtätekevät ja riistetyt joukot, kuin myös sitä, että etujoukko pystyy mitä suurimpiin
uhrauksiin ja sankaruuteen tämän päämäärän saavuttamiseksi; toiseksi menestyksen saavuttamiseksi pitää maaseudun
työtätekevien
ja eniten riistettyjen
joukkojen saada työväen voiton seurauksena hetikohtaista
ja tuntuvaaparannusta asemaansa riistäjien kustannuksella,
sillä ilman tätä
teollisuusproletariaatti
ei voi turvata itselleen maasoudun
tukea, se ei voi järjestää muuten elintarvikkeiden hankintaa
kaupunkeihin.
8. Koska on äärettömän vaikeaa järjestää ja kasvattaa
vallankumoukselliseen
taisteluun maataloustyöläisten
joukkoja, jotka kapitalismi
on saattanut
varsin poljettuun
asemaan, hajottanut ja usein alistanut puolittain keskiaikaiseen riippuvuuteen,
niin se vaatii kommunistisia
puolueita kiinnittämään
erikoista huomiota lakko taisteluun
maaseudulla, tukemaan hyvin tehokkaasti ja kehittämään
kaikin muodoin maatalousproletaarien
ja puoliproletaarien
[oukkolakkoja.Vuosien 1905 ja 1917 Venäjän vallankumousten kokemus, jonka Saksan ja muiden kehittyneiden maiden
kokemus on nyt vahvistanut ja jota se on kartuttanut,
osoittaa että vain yhä laajeneva joukkomittainen
lakko taistelu
(johon tietyissä oloissa voidaan ja pitää saada mukaan myös
maaseudun pientalonpojat) voi ravistaa maaseudun hereille,
saada riistetyt
maalaisjoukot
havahtumaan
luokkatietoisuuteen ja käsittämään
luokkajärjestäytymisen
välttämättömyyden sekä osoittaa heille havainnollisesti ja käytännöllisesti, mikä merkitys on heidän liittoutumisellaan
kaupunkilaistyöläisteil
kanssa.
_
Kommunistisen Internationaalin -edustajakokous leimaa
luopioiksi -ja kavaltajiksi
ne sosialistit - valitettavasti
heitä ei ole ainoastaan
keltaisessa,
Toisessa Internationaalissa, vaan myös tuosta Internationaalista
eronneiden
kolmen sangen tärkeän Euroopan puolueen rtveissä i--,
jotka saattavat suhtautua välinpitämättömästi
maaseudun
lakkotaisteluun
ja vieläpä vastustaakiri sitä (niin kuin
K. Kautsky) siltä kannalta, että se uhkaa supistaa elintarvikkeiden tuotannon. Millään ohjelmilla eikä [uhlallisimmillakaan [ulistuksilla
ole mitään arvoa, ellei käytän29

nössä, teoiiia oie tedistettu sitä tosiasiaa, että kommunistit ja työväenjohtajat
osaavat asettaa proletariaatin
vallankumouksen kehityksen ja sen voiton kaiken muun edelle,
että he ovat valmiit mitä raskaimpiin uhrauksiin sen hyväksi, sillä ei ole muuta ulospääsyä eikä pelastusta nälästä,
rappiotilasta ja uusilta imperialistisilta
sodilta.
Muun muassa on osoitettava,
että kun kyseessä ovat
vanhan sosialismin johtajat ja »työläisaristokratian»
edustajat, jotka nykyään antavat
puheissaan usein myöten
kommunismille tai vieläpä siirtyvät näennäisesti sen kannalle säilyttääkseen
arvovaltansa
nopeasti vallankumouksellistuvien työläisjoukkojen keskuudessa, niin heidän uskollisuuttaan proletariaatin asialle ja kykyään toimia vastuullisissa johtotehtävissä on koeteltava juuri sellaisella työalalla, missä vallankumouksellisen
tietoisuuden ja vallankumoustaistelun
kehitys on jyrkintä, missä maanomistajien
ja porvariston
(suurtalonpoikien,
kulakkien)
vastarinta
on ankarinta, missä sovittelija-sosialistin
ja vallankumouksellisen kommunistin välinen ero ilmenee selvimmin.
9. Kommunististen puolueiden on tehtävä kaikkensa sen
hyväksi, että maaseudulla voitaisiin ryhtyä mahdollisimman pian perustamaan edustajien, ennen kaikkea palkkatyöläisten ja puoliproletaarien
edustajien neuvostoja. Vain
ehdolla, että neuvostot ovat kytkeytyneet joukkomittaiseen
lakkotaisteluun
ja eniten sorrettuun luokkaan, ne pystyvät
suorittamaan tehtävänsä ja lujittumaan siinä määrin, että
voivat alistaa vaikutusvaltaansa
pientalonpojat
(ja sitten
ottaa heitä jäsenikseen). Jos taas lakkotaistelu
on vielä
kehittymätöntä
ja maatalousproletariaatin
järjestymiskyky
heikkoa syystä että maanomistajien
ja suurtalonpoikien
sorto on painostavaa ja että puuttuu teollisuustyöläisten
ja heidän liittojensa
tukea, niin edustajien neuvostojen
perustaminen
maaseudulla
vaatii pitkällistä
valmistelutyötä, jota tehdään muodostamaila
vaikkapa vähäisiäkin
kommunistisoluja, harjoittamalla voimaperäistä agitaatiota,
jonka avulla selitetään kommunismin vaatimuksia mahdollisimman helppotajuisesti
ja 'vetoamalla erittäin selviin
riiston ja sorron ilmauksiin,
järjestämällä
teollisuustyöläisten säännöllisiä maaseutumatkoja
yms.
»Kommunistitieski Lnternatsional» n:o 12,
20. heinäkuuta .1920

Teokset, 31. osa,
s.136-148
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TEESIT
KOMMUNISTISEN INTERNATIONAALIN
TOISEN KONGRESSIN PERUSTEHTÄVISTÄ
1. Kansainvälisen
kommunistisen
liikkeen kehityksen
nykyiselle kaudelle on ominaista se, että kaikissa kapitalistisissa maissa vallankumouksellisen
proletariaatin
parhaat
edustajat
ovat käsittäneet
täydellisesti
Kommunistisen
Internationaalin
tärkeimmät
periaatteet,
nimittäin:
proletariaatin diktatuurin ja neuvostovallan,
ja asettuneet varauksettomasti ja intomielin Kommunistisen Internationaalin kannalle. Vieläkin tärkeämpi ja suurempi edistysaskel
on se, että kaikkialla, niin kaupunkilaisproletariaatin
mitä
laajimpien joukkojen keskuudessa kuin myös maaseudun
kehittyneimpien
työläisten keskuudessa on havaittavissa
täysin selvästi, että ne kannattavat
ehdottomasti
näitä
tärkeimpiä periaatteita.
Toisaalta on tavattoman nopeasti kasvavassa kansainvälisessä kommunistisessa
liikkeessä ollut nähtävissä
kaksi
virhettä eli heikkoutta. Toinen niistä, joka on hyvin vakava
ja tietää erittäin suurta välitöntä
vaaraa proletariaatin
vapautusasian
menestykselle, on se että osa II Internationaalin vanhoista johtajista ja vanhoista puolueista, jotka
osaksi antavat puolittain tiedottomasti
myöten joukkojen
pyrkimyksille ja painostukselle, osaksi tietoisesti pettävät
niitä säilyttääkseen
entisen asemansa porvariston asiamiehinä ja auttajina työväenliikkeen sisällä, ilmoittavat yhtyvänsä tietyin ehdoin ja JON ehdo ittakin 111 Internationaaliin, mutta jäävät kuitenkin tosiasiallisesti,
kaikessa käytännöllisessä
puoluetyössä
ja poliittisessa
toiminnassaan
II Internationaalin
tasalle. Tällainen asiantila on kerrassaan sietämätön, sillä se suoranaisesti turmelee joukkoja,
alentaa III Internationaalin
arvovaltaa
ja uhkaa johtaa
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jälleen samanlaisiin petoksiin kuin oli hätäpikaisesti kommunisteiksi kääntyneiden Unkarin sosialidemokraattien suorittama petos'", Toinen, paljon vähäpätöisempi virhe, joka
on pikemminkin liikkeen kasvuun liittyvää sairautta,
ilmenee pyrkimyksenä »vasemmistolaisuuteen»,
josta seuraa,
että arvioidaan väärin puolueen merkitys ja tehtävät luokan
ja joukkojen suhteen ja vallankumouksellisten kommunistien
velvollisuus toimia porvarillisissa parlamenteissa ja taantumuksellisissa ammattiliitoissa.
Kommunistien ei pidä sivuuttaa vaikenemalla liikkeensä
heikkouksia, vaan heidän velvollisuutensa on arvos tella
niitä avoimesti, jotta niistä voitaisiin vapautua mahdollisimman nopeasti ja perusteellisesti. Tätä varten täytyy
ensinnäkin määritellä konkreettisemmin,
erittäinkin
jo
olevan käytännöllisen kokemuksen pohjalla, käsitteiden
»proletariaatin diktatuuri» ja »neuvostovaltai
sisältö; toiseksi osoittaa, nimenomaan minkälaista voi ja tulee olla
kaikissa maissa viipymättömän ja järjestelmällisen valmistelutyön näiden tunnusten toteuttamiseksi;
kolmanneksi
osoittaa tiet ja keinot, joiden avulla poistetaan liikkeemme
puutteellisuudet.
I
PROLETARIAATIN
DIKTATUURIN
JA NEUVOSTOVALLAN OLEMUS

2. Jotta sosialismi ,(kommunismin ensimmäinen vaihe)
saisi voiton kapitalismista, proletariaatin,· joka on ainoa
todella vallankumouksellinen luokka, tulee suorittaa kolme
seuraavaa tehtävää. Ensimmäinen: kukistaa riistäjät ja
ennen kaikkea porvaristo, joka on niiden tärkein taloudellinen ja poliittinen edustaja; nujertaa ne täydellisesti;
lannistaa niiden vastarinta; tehdä mahdottomaksi niiden
kaikkinaiset yritykset palauttaa pääoman ies ja palkkaorjuus. Toinen: innostaa ja saada proletariaatin vallankumouksellisen etujoukon, sen kommunistisen puolueen mukaan
paitsi koko proletariaatti tai sen valtaosa, suuri enemmistö,
myös kaikki työtätekevät ja pääoman riistämät joukot;
valistaa, järjestää, kasvattaa ja totuttaa niitä kurinalaisuuteen rajattoman rohkean ja armottoman ankaran riistäjiä vastaan käytävän. taistelun kulussa; vapauttaa tämä
väestön valtaenemmistö kaikissa kapitalistimaissa
porvariston vaikutusvallasta, saada se käytännöllisen kokemuksen
32

pohjalla luottamaan proletariaatin ja tämän vallankumouksellisen etujoukon johtoon. Kolmas: neutraloida tai tehdä
vaarattomaksi
se kiertämätön horjunta porvariston ja
proletariaatin välillä, porvarillisen demokratian ja neuvostovallan välillä, horjunta jolle on altis miltei kaikissa
kehittyneissä maissa vielä melko suurilukuinen,
joskin
väestön vähemmistön muodostavamaataloutta,
teollisuutta
ja kauppaa harjoittavien pienyrittäjien luokka sekä tätä
luokkaa vastaava sivistyneistö-, virkailija- ym. kerros.
Ensimmäinen ja toinen tehtävä ovat itsenäisiä tehtäviä,
joista kumpikin kaipaa omia erikoisia menettelytapoja riistäjien suhteen ja riistonalaisten suhteen. Kolmas tehtävä
johtuu kahdesta edellisestä ja vaatii vain soveltamaan taitavasti, ajoissa ja joustavasti ensimmäisen ja toisen tehtävän edellyttämiä
menetelmiä sen mukaan, millaisissa
konkreettisissa olosuhteissa horjuntaa on kulloinkin tapahtunut.
3. Siinä konkreettisessa tilanteessa, jonka ovat mi litarismi, imperialismi, siirtomaiden ja heikkojen maiden
kuristaminen, imperialistinen maailmanlaajuinen
teurastus ja Versaillesin »rauha» saaneet aikaan koko maailmassa
ja ennen kaikkea kehittyneimrnissä, mahtavimmissa, sivistyneimmissä ja vapaimmissa kapitalistimaissa,sellainen
olettamus, että kapitalistit
a:listuvat rauhallisesti riistonalaisen enemmistön tahtoon ja että sosialismiin voidaan
siirtyä rauhallista
reformitietä,
on paitsi äärimmäistä
poroporvarillista tylsäjärkisyyttä,
myös työläisten suoranaista harhauttamista, kapitalistisen palkkaorjuuden kaunistelemista, totuuden salaamista. Totuus on se, että porvaristo, kaikkein sivistyneinkin ja demokraattisin porvaristo, ei nyt enää kavahda mitään petosta eikä rikosta,
miljoonien työläisten ja talonpoikain tapattamista tuotantovälineiden yksityisomistuksen pelastamiseksi. Vain porvariston väkivaltainen kukistaminen, sen omaisuuden konfiskoiminen, koko porvarillisen valtiokoneiston, parlamentti-, oikeus-, virkamies-, hallinto-, kunnallis- ym. laitoksen,
murskaaminen alhaalta ylös saakka ja vieläpä. kaikkien
vaarallisimpien
ja hellittämättömimpien
rtistäjien karkottaminen tai eristäminen ja saattaminen ankaran silmällä pidon alaiseksi, jotta voitaisiin taistella kiertämättömiä
vastarintayrityksiä
ja kapitalistisen orjuuden palauttaruisyrityksiä vastaaIi,- vain tuollaisin toimenpitein voidaan
turvata se, että todella alistetaan koko riistäjäluokka.
3-01543
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läisaristokratian , trade unionieri ja osuustoiminnan vanhojen johtomiesten väistämätön apatia ja osittainen vastarinta; vain sellaisen puolueen johtama proletariaatti pystyy
panemaan liikkeelle kaikki voimansa, jotka jo kapitalistisen yhteiskunnan
taloudellisen rakenteen vuoksi ovat
verrattomasti suuremmat kuin proletariaatin suhteellinen
osuus väestöstä. Vihdoin vasta päästyään tosiasiallisesti
vapaiksi porvaristosta ja porvarillisen valtiokoneiston sorrosta ja saatuaan mahdollisuuden järjestyä todella (riistäjistä) vapaasti omiksi neuvostoiksi voivat joukot, ts. työtätekevät ja riistonalaiset kokonaisuutena otettuna, panna
ensi kerran historiassa liikkeelle kymmenien miljoonien
kapitalismin nöyryyttämien ihmisten kaiken aloitekyvyn
ja energian. Vasta sitten kun neuvostoista on tullut ainoa
valtiokoneisto, voivat maan hallintaan todella osallistua
riistettyjen joukot, joista kaikkein valistuneimman ja vapaimmankin porvarillisen demokratian vallitessa on tosiasiassa yhdeksänkymmentä yhdeksän sadasosaa aina syrjäytetty maan hallinnasta. Vasta neuvostoissa alkavat riistettyjen joukot todella oppia, ei kirjoista, vaan oman käytännöllisen kokemuksensa pohjalla, rakentamaan sosialismia,
luomaan uutta yhteiskunnallista
kuria ja vapaiden työntekijäin:vapaata
liittoa.

Samanlaista kapitalismin Ja porvariilisen demokratlan
kaunistelemista, samanlaista työläisten harhauttamista on
toisaalta se II Internationaalin vanhojen puolueiden ja vanhojen johtajien tavanomainen olettamus, että työt.äte~e~ien
ja riistettyjen enemmistö kykenee muka - kapitalistisen
orjuuden vallitessa, alistettuna porvariston sortoon, joka
saa äärettömän moninaisia muotoja, sitä hiotumpia ja samalla sitä ankarampia ja armottomampia, mitä kulttuurisempi on kyseinen kapitalistinen maa, - että tuo enemmistö kykenee omintakeisesti kehittämään täysin selkeän
sosialistisen maailmankatsomuksen,
lujat sosialistiset vakaumukset ja lujan luonteen. Tosiasiassa vasta sen jälkeen,
kun proletariaatin etujoukko tämän ainoan vallankumouksellisen luokan tai sen enemmistön tukemana kukistaa
riistäjät, lannistaa heidät, vapauttaa riistetyt orjanasemasta, parantaa viipymättä heidän elinolojaan :p.~kkolu?vutettujen kapitalistien kustannuksella, vasta sen jälkeen Ja
kärkevän luokkataistelun kulussa käy mahdolliseksi työtätekevien ja riistettyjen laajojen joukkojen valistaminen,
kasvattaminen, järjestäminen proletariaatin ympärille sen
vaikutuksen ja johdon alaisena, niiden vapauttaminen
yksityisomistuksen synn~ttäm~stä itsekkyy~~stä, pirs.to~tuneisuudesta, paheista Ja heIkkoudesta, niiden yhdistäminen vapaiden työntekijäin vapaaksi liitoksi.
4. Kapitalismin voittamiseksi on tarpeen, että johtavan, kommunistisen puolueen, vallankumouksellisen luokan,
proletariaatin, ja joukkojen, ts. kaikkien työtätekevien ja
riistettyjen,
välillä vallitsevat
oikeat keskinäissuhteet.
Vain kommunistinen puolue, jos se on todella vallankumouksellisen luokan etujoukko, jos siihen kuuluu tämän luokan
parhaimmisto, jos sen jäsenet ovat kyllin tietoisia ja. usko!Iisia, sitkeän vallankumoustaistelun kokemusten valistamia
ja karaisemia kommunisteja, jos tuo puolue on kyennyt
saamaan aikaan katkeamattoman yhteyden oman luokkansa
elämään ja sitä tietä kaikkiin riistettyihin joukkoihin ja
saavuttanut tämän luokan ja näiden joukkojen täyden luottamuksen vain sellainen puolue pystyy johtamaan pro letariaattia: kun käydään mitä ankarinta, ratkaisevaa, viimeistä taistelua kapitalismin kaikkia voimia vastaan. Ja
toisaalta vain sellaisen puolueen johtamana proletariaatti
pystyy kehittämään vallankumouksellisen
rynnistyksensä
täyteen voimaansa ja silloin me?et~ää ,kaiken tehonsa pi~-'
nenä vähemmistönä olevan kapItahsmm turmeleman työ-

5. Kansainvälisen kommunistisen liikkeen kehitykselle
on nykyvaiheessa ominaista, että suurimmassa osassa kapitalistimaita ei ole viety loppuun proletariaatin valmistamista - monissa paikoin sitä ei ole vielä aloitettukaan
järjestelmällisesti - diktatuurinsa toteuttamiseen. Tästä ei
seuraa, että proletaarinen
vallankumous
on mahdoton
aivan lähitulevaisuudessa;
se on täysin mahdollinen, sillä
taloudellinen ja poliittinen tilanne tarjoaa tavattoman runsaasti tulenarkaa ainesta ja syitä, joiden vuoksi se voi odottamatta syttyä; on olemassa myös vallankumouksen toinen
edellytys proletariaatin valmentuneisuuden lisäksi, nimittäin: yleinen kriisitila kaikissa hallitsevissa ja kaikissa
porvarillisissa puolueissa. Mutta sanotusta seuraa
että
k
.
. ommunististen
puolueiden päiväntehtävänä
ei ole' nyt
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II
MITEN ON VALMISTAUDUTTAVA
JA KAIKKIALLA PROLETARIAATIN

VIIPYMÄTTÄ
DIKTATUURIIN?

3*

vallankumouksen [ouduttaminen,
vaan proletariaatin
vaimistamisen voimistaminen. Toisaalta yllämainitut
monien
sosialististen puolueiden historiaa koskevat tapaukset pakottavat kiinnittämään
huomiota siihen, ettei proletariaatin
diktatuurin »tunnustaminen» jäisi vain sanalliseksi.
Siksi kommunististen
puolueiden päätehtävänä
nykyhetkellä on proletariaatin
kansainvälisen
liikkeen näkökannalta katsoen liittää yhteen hajalliset kommunistiset
voimat muodostaa kussakin maassa yhtenäinen kommunistinen p~olue (tai lujittaa ja uudistaa jo oleva puolue), jotta
voitaisiin kymmenkertaistaa
se työ, jota tehdään proletariaatin valmistamiseksi valtiovallan valtaamiseen ja nimenomaan proletariaatin
diktatuurin
muodossa esiintyvän
vallan valtaamiseen.
Proletariaatin
diktatuurin
tunnustavien ryhmien ja puolueiden jokapäiväisessä sosialistisessa
työssä ei ole ryhdytty vielä likimainkaan riittävässä määrin
siihen perinpohjaiseen uudelleenjärjestelyyn,
siihen perinpohjaiseen uudistamiseen,
joka o.n. vält~~mätöntä, . jot~a
tuo työ voitaisiin katsoa kom~~~lstlseksl Ja ~roletanaatm
diktatuurin
aattokauden
tehtäviä vastaavaksi.
6. Se että proletariaatti valloittaa valtiovallan, ei lo:r.~ta
sen käymää luokka taistelua porvaristoa vastaan, vaan pamvastoin tekee tuosta taistelusta erikoisen laajan, kärkevän
ja ankaran. Kaikki ryhmät, puolueet ja työväenliikkeen
toimihenkilöt,
jotka ovat täydellisesti
tai osittain reformismin, »keskustam yms. kannalla, asettuvat kiertämättömästi taistelun äärimmilleen kärjistyessä joko porvariston
puolelle tai joutuvat horj.uvien joukkoon .tai .(mik~ on
kaikkein vaarallisinta)
vo itokkaan proletanaatm
epäluotettavien ystävien joukkoon. Sen vuoksi pr.ol~tariaatin di.ktatuurin valmistelu ei vaadi ainoastaan voimistamaan taistelua reformistisia tendenssejä ja »keskustalaisia» vastaan,
vaan myös muuttamaan
tämän taistel~n luqnnett~. Taistelu ei saa rajoittua
noiden tendenssieri vuheelhsyyden
selittämiseen, vaan. on paljastettava herkeämättä ja armottomasti jokainen työväenliikkeen
toimihenkilö: joll.a i.lmenee sellaisia tendenssejä, sillä muuten proletanaattl
ei saa
tietää .kenen kanssa se lähtee ratkaisevaan taisteluun porvaristoa vastaan. Tämä taistelu on sellaista, että se voi
milloin hyvänsä vaihtaa - ja vaihtaakin, kuten käytäntö
on jo osoittanut, - arvostelun aseen aseilla arvosteluun-".
Kaikkinainen epäjohdonmukaisuus
tai ponnettomuus re~ormistien tai »keskustalaisten» tavoin menettelevien
paljas-

tamisessa on omiaan suoranaisesti enentämään sitä vaaraa,
että porvaristo kukistaa
proletariaatin
vallan käyttäen
huomenna vastavallankumouksen
tarkoituksiin
sitä, mikä
lyhytnäköisistä
ihmisistä näyttää tänään vain' »teoreettiselta erimielisyydeltä».
7. Muun muassa ei saa rajoittua proletariaatin
ja porvariston kaikkinaisen yhteistoiminnan,
kaikkinaisen »kollaboraatiorn
tavanomaiseen
periaatteelliseen
kieltämiseen.
Tavallinen »vapaudem ja »tasa-arvotsuudem puolustaminen,
silloin kun säilyy tuotantovälineiden
yksityisomistus, muuttuu proletariaatin diktatuurin vallitessa, koska tämä diktatuuri ei pysty milloinkaan hävittämään heti kerralla yksityisomistusta
täydellisesti, - muuttuu sellaiseksi »yhteistoiminn aksi» porvariston kanssa, joka suoranaisesti horjuttaa työväenluokan
valtaa.
Proletariaatin
diktatuurihan
merkitse e sitä, että valtiollisesti on laillistettu ja valtiovallan ko ko koneiston avulla suojattu riistäjien »ei-vapausi
jatkaa sortamistaja
riistämistä,
omistajan »ei-tasa-arvoisuus» (ts. sellaisen henkilön »ei-tasa-arvoisuus», joka on ottanut henkilökohtaiseen
käyttöönsä
tietyt yhteiskunnallisella työllä luodut tuotanto välineet) omistamattomaan
vero
rattuna. Mikä »demokratia»-kysymyksessä
näyttää ennen
proletariaatin
voittoa vain teoreettiselta
erimielisyydeltä,
se muuttuu kiertämättömästi
huomenna, voiton jälkeen,
asein ratkaistavaksi
kysymykseksi. Joukkojen alustavakin
valmistaminen
proletariaatin
diktatuurin
pystyttämiseen
on siis mahdotonta, ellei muuteta perusteellisesti »keskustalaisia» ja »demokratian
puolustajia»
vastaan käytävän
taistelun luonnetta.
8. Proletariaatin diktatuuri on proletariaatin muodoltaan
päättäväisintä
ja vallankumouksellisinta
luokka taistelua
porvaristoa vastaan. Täinä taistelu voi menestyä vain silloin, kun proletariaatin
vallankumouksellisin
etujoukko
vie mukanaan tämän luokan valtaenemmistön.
Sen vuoksi
valmistettaessa
proletariaatin
diktatuuria on tarpeen, ettei
vain selitetä kaikkinaisen reformismin, kaikkinaisen demokratianpuolustelun
olevan tuotantovälineiden
yksityisomistuksen säilyessä luonteeltaan porvarillista;
ettei vain
paljasteta ne tendenssit, jotka tosiasiallisesti
merkitsevät
porvariston etujen puolustamista
työväenliikkeen
sisällä,
vaan myös korotetaan vanhojen johtaj ien tilalle kommunisteja poikkeuksetta kaikissa proletariaatin
järjestöissä, sekä
poliittisissa, että ammatti-, osuustoiminta-,
valistus- ym.
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järjestöissä. Mitä pitkäaikaisempaa, täydellisempää ja kestävämpää porvarillisen demokratian herruus on kyseisessä
maassa ollut, sitä enemmän porvaristo on onnistunut soluttamaan toimipaikoille johtajia, sen omia kasvattejaan, omien
katsomustensa ja ennakkoluulojen kyllästämiä ja hyvin
usein suoranaisesti tai välillisesti lahjomia toimihenkilöitä.
Täytyy sata kertaa rohkeammin kuin tähän asti syrjäyttää
noita työläisaristokratian
edustajia ja porvarillistuneita
työläisiä kaikilta toimi paikoilta ja korottaa heidän tilalleen vaikkapa aivan kokemattomia työläisiä, kunhan näillä
vain olisi yhteys riistonalaisten joukkoihin ja ne nauttisivat niiden luottamusta taistelussa riistäjiä vastaan. Proletariaatin diktatuuri vaatii määräämään tällaisia, kokemusta vailla olevia työläisiä kaikkein vastuunalaisimpiin
valtion toimiin, muussa tapauksessa tulee työväenhallituksen valta olemaan voimaton eikä se saa joukkojen kannatusta.
9. Proletariaatin
diktatuuri olennoi kapitalistiluokan
sortamien, polkemien, painamien, pelottelemien, pirstomien
ja pettämien työtätekevien ja riistettyjen mitä täydellisintä
johtamista sen ainoan luokan taholta, jonka koko kapitalismin historia on valmistanut tällaiseen johtotehtävään.
Proletariaatin diktatuuriin valmistautuminen täytyy sen
vuoksi aloittaa kaikkialla ja viipymättä muun muassa seuraavallatavalla.
Poikkeuksetta kaikissa järjestöissä, liitoissa ja yhdistyksissä, etupäässä proletaaristen ja sitten myös ei-proletaaristen työtätekevien ja riistettyjen joukkojen (poliittisissa, ammatillisissa, sotilaallisissa, osuustoiminta-, valistus-, urheilu- ym.) järjestöissä on perustettava kommunistiryhmiä tai -soluja, pääasiallisesti julkisia, mutta myös
salaisia, jotka ovat välttämättömiä kaikissa niissä tapauksissa, kun saatetaan odottaa porvariston lakkauttavan nuo
ryhmät, vangitsevan tai karkottavan niiden jäseniä. Nämä
solut ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa ja puolueen keskukseen, vaihtavat saamiaan kokemuksia ja soveltavat
agitaatio-, propaganda- ja organisaatiot yötä poikkeuksetta
kaikkiin yhteiskuntaelämän aloihin, poikkeuksetta kaikenlaisiin työtätekevien joukkoihin ja kerroksiin, joten niiden
täytyy järjestelmällisesti kasvattaa tällaisessa monipuolisessa työssä myös itseään, puoluetta, luokkaa ja joukkoja.
Samalla on erittäin tärkeää kehitellä käytännössä erilaisia välttämättömiä työmenetelmiä, toisaalta kohdeltaessa

»[ohtajiai tai »vastuunalaisten edustajia», jotka ovat tuon
tuostakin auttamattomasti pikkuporvarillisten ja im perialististen ennakkoluulojen turmelemia; nämä »[ohtajat» täytyy
armotta paljastaa ja karkottaa työväenliikkeestä; toisaalta
joukkojen suhteen, jotka varsinkin imperialistisen sodan
jälkeen ovat suurimmalta osaltaan taipuvaisia hyväksymään
ja omaksumaan opin, joka vaatii ehdottomasti proletariaatin
johtoasemaa ainoana pelastuksena kapitalistisesta orjuudenta; pitää oppia suhtautumaan joukkoihin hyvin kärsivällisesti ja hienovaraisesti, jotta vcitaisiin ymmärtää näiden
joukkojen kunkin kerroksen, kunkin ammattiryhmän jne.
mentaliteetin erikoisuudet ja omalaatuiset piirteet.
10. Yksi kommunistien ryhmistä eli soluista ansaitsee
muuten erikoista huomiota ja huolenpitoa puolueen taholta,
nimittäin parlamenttiryhmä,
ts. ryhmä puolueen jäseniä;
jotka ovat porvarillisen edustuslaitoksen (ennen kaikkea valtakunnallisen laitoksen, sitten myös paikallisten, kunnallisym. laitosten) edustajia. Toisaalta nimenomaan tällä puhujalavalla on erikoisen suuri merkitys takapajuisten tai
pikku porvarillisten ennakkoluulojen vallassa olevien työtätekevien joukkojen mitä laajimpien kerrosten silmissä;
siksi kommunistien täytyy ehdottomasti juuri tätä puhujalavaa käyttäen tehdä propaganda-, agitaatio-, ja organisaatiotyötä, selittää joukoille, miksi porvarillisen parlamentin hajottaminen neuvostojen yleisvaltakunnallisen edustajakokouksen toimesta oli lainmukaista Venäjällä'"
(ja
tulee aikanaan olemaan lainmukaista missä maassa hyvänsä). Toisaalta porvarillisen demokratian koko historia on
muovannut parlamentin puhujalavasta, varsinkin kehittyneimmissä maissa, ennen kuulumattoman puijauksen, kansan rahataloudellisen ja poliittisen pettämisen, virkakiipeilyn, silmänpalvelun ja työtätekevien sortamisen tärkeimmän tai tärkeimpiin kuuluvan välineen. Vallankumouksellisen proletariaatin parhaiden edustajien kiihkeä viha
parlamentteja kohtaan on sen vuoksi täysin oikeutettua.
Sen vuoksi kommunististen puolueiden ja kaikkien III Internationaalia kannattavien puolueiden - varsinkin niissä
tapauksissa, kun nämä puolueet eivät ole syntyneet eroamalla vanhoista puolueista ja niitä vastaan käydyn pitkäaikaisen ja sitkeän taistelun tuloksena, vaan siten että vanhat
puolueet ovat siirtyneet (usein nimellisesti) uudelle kannalle, - tulee olla poikkeuksellisen vaativaisia parlamenttiryhmiään kohtaan: alistaa ne täydellisesti puolueen kes39

kuskomitean valvontaan ja ohjaukseen; muodostaa ne pääasiallisesti vallankumouksellisista
työläisistä; analysoida
mitähuolellisimmin
puoluelehdistössä ja puoluekokouksissa parlamenttiedustajien
puheita niiden kommunistisen
periaatteellisuuden kannalta; velvoittaa edustajat tekemään
agitaatiotyötä joukkojen keskuudessa; erottaa näistä ryhmistä henkilöt, jotka ajavat II Internationaalin suuntaa jne.
11. Yksi tärkeimmistä syistä, jotka vaikeuttavat vallankumouksellista
työväenliikettä
kehittyneissä
kapitalistimaissa, on se, että siirtomaiden omistuksen ja finanssipääoman ylivoittojen ym. ansiosta pääoma on onnistunut luomaan niissä pienenä vähemmistönä olevan työläisaristokratian verrattain laajan ja pysyvän kerroksen. Se nauttii
parempaa palkkaa ja siihen ovat pahimmin juuttuneet ammattikuntainen
ahdashenkisyys sekä poroporvarilliset ja
imperialistiset ennakkoluulot. Se on II Internationaalin,
reformistien ja »keskustalaiston» varsinainen yhteiskunnallinen »tuki», ja tällä hetkellä se on miltei tärkein porvariston yhteiskunnallinen tuki. Yksinpä proletariaatin ennakkovalmistaminenkin
porvariston kukistamiseen on mahdotonta, ellei nyt heti käydä järjestelmällistä,
laajaa ja
avointa taistelua tätä kerrost.a vastaan, joka proletariaatin
voitettua - kuten kokemus on jo selvästi osoittanutantaa epäilemättä paljon aineksia porvarilliseen valkokaartiin. Kaikkien III Internationaalia kannattavien puolueiden
pitää ehdottomasti toteuttaa tunnus: »syvemmälle joukkojen keskuuteen», »kiinteämmäksi yhteys joukkoihin»tarkoittaen
joukoilla kaikkia pääoman riistämiä työihmisiä , eritoten vähiten järjestyneitä ja valistuneita,
sorretuimpia ja vaikeimmin järjestökuriin alistuvia,
Proletariaatista tulee vallankumouksellinen vain sikäli,
mikäli se pystyy olemaan sulkeutumatta ahtaaseen ammattikuntaisuuteen, mikäli se esiintyy yhteiskuntaelämän kaikissa kysymyksissä ja kaikilla aloilla kaikkien työtätekevien
ja riistettyjen joukkojen johtajana, eikä se voi toteuttaa
diktatuuriaan, ellei se ole valmis eikä pysty mitä suurimpiinuhrauksiin porvariston voittamiseksi. Tässä suhteessa on
sekä periaatteellista
että käytännöllistä merkitystä kokemuksella, joka on saatu Venäjällä, missä proletariaatti ei
olisi voinut toteuttaa diktatuuriaan eikä voittaa itselleen
kaikkien työtätekevien joukkojen yleistä kunnioitusta ja
luottamusta, ellei se olisi kantanut eniten uhreja ja kärsinyt
enemmän nälkää kuin näiden joukkojen muut kerrokset

maailman porvariston paineen, sodan ja saarron vaikeimpina aikoina.
Muun muassa on erikoisen välttämätöntä, että kommunistinen puolue ja proletariaatin kehittynein osa tukee kaikin
tavoin ja uhrautuvaisesti laajaa, vaiston varaista, joukkoluontoista lakkoliikettä,
joka yksin voi pääoman sorron
oloissa toden teolla herättää, panna liikkeelle, valistaa ja
järjestää joukkoja, opettaa ne luottamaan
täydellisesti
johtajaansa, vallankumoukselliseen proletariaattiin.
Ilman
tällaista valmistelua ei ole ma,hdollinen mikään proletariaatin diktatuuri, eikä III Internationaalia
kannattavien
puolueiden riveissä voida millään ehdoilla sietää ihmisiä,
jotka kohtaavat esiintyä julkisesti lakkoja vastaan, kuten
Kautsky tekee Saksassa ja Turati Italiassa. Vieläkin enemmän tämä koskee tietysti tradeunionistisia ja parlamenttijohtajia, jotka usein kavaltavat työläisiä opettaen näille
lakkokokemuksen pohjalla reformismia eikä vallankumousta
(esim. Englannissa ja Ranskassa viime vuosien aikana).
12. Kaikissa maissa, jopa kaikkein vapaimmissa, »legaalisimmissa» ja siinä mielessä »rauhallisimmissakin» maissa,
että luokkataistelu on vähiten kärjistynyttä, on jo koittanut kausi, jolloin jokaisen kommunistisen puolueen täytyy
aivan välttämättä yhdistää jatkuvasti toisiinsa legaalinen
ja illegaalinen työ, legaalinen ja illegaalinen organisaatio.
Tämä siksi, että kaikkein sivistyneimmissä
ja vapaimmissamaissa, joissa porvarillis-demokraattinen
järjestelmä
on »vankin», ovat hallitukset jo nyt ryhtyneet vastoin vilpillisiä ja tekopyhiä ilmoituksiaan laatimaan järjestelmällisesti salaisia kommunistien nimiluetteloja, rikkomaan loputtomasti omaa perustuslakiaan
voidakseen tukea puolisalaa ja salaa valkokaartilaisia ja murhata kommunisteja
kaikissa maissa, valmistelemaan
salassa kommunistien
vangitsemista, soiuttamaan provokaattoreja kommunistien
keskuuteen jne. Yksistään ääri taantumukselliset
poroporvarit, verhotkootpa he itseään kuinka kauniilla »demokraattisilla» ja pasifistisilla fraaseilla tahansa, saattavat kieltää
tämän tosiasian tai siitä seuraavan ehdottoman johtopäätöksen: kaikkien legaalisten kommunististen puolueiden on
perustettava viipymättä illegaalisia järjestöjä voidakseen
suorittaa järjestelmällistä illegaalista työtä ja valmistautua
täydellisesti hetkeen, jolloin porvaristo ryhtyy vainotoimenpiteisiin. Erikoisen tarpeellista on illegaalinen toiminta
armeijassa, laivastossa, poliisilaitoksessa, sillä suuren im-
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perialistisen teurastuksen jälkeen kaikki hallitukset maailmassa ovat alkaneet pelätä kansan armeijaa, johon pääsevät
talonpojat ja työläiset, ne ovat alkaneet turvautua salaa
kaikkiin mahdollisiin keinoihin muodostaakseen varta vasten porvariston keskuudesta valikoituja
ja tarkoituksellisesti kaikkein uudenaikaisimmilla
aseilla. aseistettuja sotajoukko-osastoja.
Toisaalta on niin ikään välttämätöntä,
ettei missään
tapauksessa rajoituta illegaaliseen työhön, vaan harjoitetaan myös legaalista toimintaa, minkä hyväksi voitetaan
kaikki vaikeudet,
perustetaan julkisia lehtiä ja julkisia
järjestöjä, joilla on mitä erilaisimpia nimiä ja joiden nimeä
voidaan tarpeen vaatiessa usein vaihtaa. Siten menettelevät
Suomen, Unkarin, osittain Saksan, Puolan, Latvian yin.
maiden illegaaliset kommunistiset
puolueet. Siten pitää
menetellä myös »Maailman teo llisuustyöläistem
(I. W. W.)l5
Amerikassa, niin täytyy menetellä kaikkien nykyisin legaalisten kommunististen puolueiden, jos yleiset syyttäjät esittävät niitä vastaan rangaistusvaatimuksen
Kommunistisen
Internationaalin
edustajakokousten
päätöslauseimien vuoksi jne.
Iliegaalisen ja legaalisen toiminnan yhdistämistä
eivät
tee periaatteellisesti
ehdottoman välttämättömäksi
ainoastaan nykyisen ajankohdan, proletariaatin
diktatuurin
aattokauden kaikki erikoisuudet, vaan myös se, että on välttämätöntä todistaa porvaristolle, ettei ole eikä voi olla sellaista toimialaa, jota kommunistit
eivät voisi valloittaa,
ja ennen kaikkea se, että kaikkialla on vielä laajoja proletaarisia kerroksia ja vieläkin enemmän ei-proletaarisia työtätekeviä ja riistettyjä joukkoja, jotka yhä luottavat porvarillis-demokraattiseen
laillisuuteen
ja joiden käsitysten
muuttaminen
on meidän tärkein asiamme.
13. Työväenlehdistön
tila kehittyneimmissä
kapitalistimaissa osoittaa muuten erittäin havainnollisesti, kuinka valheellista porvarillisen
demokratian
aikana on vapaus ja
tasa-arvoisuus,
samoin kuin senkin, kuinka välttämätöntä
on legaalisen ja illegaalisen toiminnan järjestelmällinen
yhdistäminen.
Sekä voitetussa Saksassa että voittaneessa
Amerikassa turvaudutaan
porvariston valtiokoneiston koko
voimaan ja finanssikuninkaiden
kaikenlaisiin vehkeilyihin,
jotta työläisiltä
saataisiin riistetyksi heidän lehdistönsä:
pannaan syytteeseen ja pidätetään (tai murhataan palkkamurhaajien avulla) toimittajia, kielletään postitus, jätetään
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paperitta ym. jne. Sitä paitsi päivälehdille
välttämätön
informaatioaineisto
kuuluu porvarillisille
uutistoimistoille
ja ilmoitukset, joita ilman suuri lehti ei ole kannattava,
ovat kapitalistien
»vapaassa: määräysvallassa.
Tuloksena
on, että porvaristo yrittää petoksella, pääoman ja porvarillisen valtion painostuksella
riistää vallankumoukselliselta proletariaatilta
sen lehdistön.
.
. Taistellakseen sitä vastaan kommunististen
puolueiden
täytyy luoda työläisiä varten suurilevikkinen uudentyyppinen lehdistö: ensiksikin legaa lisia julkaisuja, joiden pitää
nimittämättä
itseään kommunistisiksi
ja sanomatta edustavansa puoluetta oppia käyttämään hyväkseen vähäisimpiäkin julkisia mahdollisuuksia,
kuten bolsevikit tekivät
tsaarin aikana vuoden 1905 jälkeen; toiseksi illegaalisia
lehtisiä, vaikkapa hyvin pienikokoisia ja epäsäännöllisesti
ilmestyviä, mutta joista työläiset ottavat uusinta painoksia
monissa kirjapainoissa (salaisesti tai, jos liike on varttunut,
valtaamalla
vallankumouksellisesti
kirjapainoja)
ja joissa
annetaan proletariaatille sensuurivapaata,
vallankumouksellista informaatiota
ja esitetään vallankumouksellisia
tunnuksia.
Proletariaatin
diktatuuriin valmistautuminen
on mahdotonta ilman joukkoja innostavaa vallankumouksellista
taistelua kommunistisen
lehdistön vapauden puolesta.
III
KOMMUNISTISEN
JNTERNATIONAALIN
KANSSA
LIITTOUTUVIEN
JA LIITTOUTUMAAN
PYRKIVIEN
PUOLUEIDEN LINJAN OIKAISEMINEN,
OSAKSI MYöS NIIDEN KOKOONPANON P ARANT AMINEN

14. Sitä, missä määrin tärkeimpien, maailmantalouden
ja maailmanpolitiikan
kannalta tärkeimpien maiden proletariaatti
on valmis toteuttamaan
diktatuuriaan,
kuvaa
objektiivisimmin
ja tarkimmin se, että II Internationaalin
vaikutusvaltaisimmat
puolueet: Ranskalainen Sosialistinen
Puolue;" Saksan Riippumaton Sosialidemokraattinen
Puolue, Englannin Riippumaton Työväenpuolue ja Amerikan
Sosialistinen Puolue" ovat eronneet tuosta keltaisesta Internationaalista
ja päättäneet yhtyä - ensimmäiset kolme
tietyin ehdoin, mutta viimeksi mainittu jopa ehdoittakin 111 Internationaaliin.
Tämä osoittaa, ettei ainoastaan val43

lankumouksellisen
proletariaatin
etujoukko,
vaan myös
sen enemmistö on alkanut tapahtumien kulun vakuuttamana
siirtyä meidän kannallemme. Nyt on tärkeintä, että kyetään
viemään tämä asia päätökseen ja lujasti, organisatorisesti
varmistamaan saavutettu,
jotta voitaisiin ilman vähäisintäkään horjuntaa lähteä eteenpäin koko linjalla.
15. Mainittujen
puolueiden (joihin tulee lisätä vielä
Sveitsin Sosialistinen
Puolue!", mikäli totuutta vastaavat
sähkeet, joissa tiedotetaan sen päättäneen liittoutua III Internationaalin
kanssa) koko toiminta osoittaa - ja näiden
puolueiden jokainen aikakausjulkaisu
vahvistaa havainnollisesti -, että tuo menettely ei ole vielä kommunistista
ja että sen kanssa käyvät usein suorastaan ristiin III Internationaalin perusperiaatteet,
nimittäin sellaiset kuin proletariaatindiktatuurin
ja neuvostovallan puoltaminen porvarillisen demokratian asemesta.
Siksi Kommunistisen
Internationaalin
2. kongressin
pitää päättää, että se ei katso mahdolliseksi hyväksyä heti
näitä puolueita;
että se toteaa oikeaksi sen vastauksen,
jonka III Internationaalin
toimeenpaneva
komitea antoi
saksalaisille
»riippumattomille»;
että se jälleen ilmoittaa
olevansa valmis käymään neuvotteluja
jokaisen puolueen
kanssa, joka eroaa II Internationaalista
ja haluaa lähentyä
III Internationaalia;
että se myöntää näiden puolueiden
edustajille
neuvottelevan
äänioikeuden
kaikissa kongresseissaan ja konferenseissaan;
että nämä (ja näiden kaltaiset) puolueet voivat liittyä kokonaan Kommunistiseen
Internationaaliin
seuraavin ehdoin:
1. Kommunistisen Internationaalin
kaikkien edustajakokousten ja sen toimeenpanevan komitean kaikki päätökset
julkaistaan
puolueen kaikissa aikakausjulkaisuissa;
2. Nämä päätökset käsitellään puolueen kaikkien osastojen tai paikallisjärjestöjen
erityisissä kokouksissa;
3. Tällaisen käsittelyn jälkeen kutsutaan koolle puolueen
erityinen kongressi tekemään yhteenvedot ja
4. Puhdistamaan
puolue aineksista, jotka edelleenkin
toimivat II Internationaalin
hengessä;
5. Puolueen kaikki sanoma- ja aikakauslehdet siirretään
yksinomaan kommunististen
toimitusten käsiin.
III Internationaalin
2. kongressi antaa toimeen panevan
komiteansa tehtäväksi hyväksyä mainitut ja niiden kaltaiset
puolueet virallisesti 111 Internationaaliin,
kun on tarkastettu ennakolta, että kaikki nämä ehdot on todella täytet-

ty ja puolueen toiminta muuttunut luonteeitaan kommunistiseksi.
16. Mitä tulee niiden kommunistien menettelyyn, jotka
nykyisin ovat vähemmistönä mainittujen ja niiden kaltaisten
puolueiden vastuunalaisissa
toimissa, Kommunistisen
Internationaalin
2. kongressin täytyy päättää, että koska
näihin puolueisiin kuuluvien työläisten keskuudessa epäilemättä voimistuu vilpitön myötätunto kommunismia kohtaan, ei kommunistien eroaminen näistä puolueista ole suotavaa niin kauan kuin he voivat tehdä näiden puolueiden
sisällä työtä proletariaatin
diktatuurin
ja neuvostovallan
hyväksymisen suuntaan ja niin kauan kuin voidaan arvostella opportunisteja ja keskustalaisia, joita näihin puolueisiin on vielä jäänyt.
Samalla 111 Internationaalin
2. kongressin pitää asettua
kannattamaan
kommunististen
tai kommunismiin
myötämielisesti
suhtautuvien
ryhmien ja järjestöjen
liittymistä Englannissa
Työväenpuolueeseen
(Labour Party)'"
siitä huolimatta,
että tämä kuuluu II Internationaaliin.
Tämä siksi, että niin kauan kuin kyseinen puolue säilyttää
siihen kuuluville järjestöille niiden nykyisen arvosteluvapauden sekä vapauden harjoittaa
propaganda-, agitaatioja organisaatio toimintaa proletariaatin
diktatuurin ja neuvostovallan hyväksi, niin kauan kuin tämä puolue pysyy
luonteeltaan työväenluokan
kaikkien ammatillisten
järjestöjen yhtymänä,
kommunistien
pitää välttämättä
tehdä
kaikkensa ja myöntyä tietynlaisiin
kompromisseihin
voidakseen vaikuttaa
laajoihin työläisioukkoihin,
paljastaa
niiden opportunistisia
johtajia korkeammalta
ja joukoille
näkyvältä puhujalavalta.
jouduttaa poliittisen vallan siirtämistä porvariston suoranaisilta
edustajilta
»kapitalistiluokan työläisapureille»,
jotta joukot voitaisiin vapauttaa
mahdollisimman
nopeasti viimeisistäkin harhakuvitelmista
sen suhteen.
17. Italian Sosialistisen Puolueen'" suhteen 111 Internationaalin 2. kongressi katsoo pohjaltaan oikeaksi tähän
puolueeseen kohdistetun
arvostelun ja ne käytännölliset
ehdotukset, jotka on esitetty Italian Sosialistisen Puolueen
Kansallisneuvostclle
tämän puolueen Torinon osaston'"
nimessä aikakauslehdessä
»Uusi Järjestys» (»L'Ordine NuoVO»)228. toukokuuta 1920 ja jotka vastaavat täydellisesti
kaikkia 111 Internationaalin
perusperiaatteita.
.
.
Siksi III Internationaalin
2. kongressi kehottaa Italian
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Sosialistista Puoluetta kutsumaan koolle puolueen ylimääräisen edustajakokouksen käsittelemään näitä ehdotuksia sekä Kommunistisen Internationaalin kummankin kongressin kaikkia päätöksiä puolueen linjan oikaisemisekst
ja puolueen ja erittäinkin sen parlamenttiryhmän puhdistamiseksi ei-kommunistisista aineksista.
18. II! Internationaalin
2. kongressi arvioi virheellisiksi katsantokannat puolueen suhtautumisesta luokkaan ja
joukkoihin sekä kannan, jonka mukaan kommunististen
puolueiden ei ole tarpeen osallistua porvarillisiin parlamentteihin ja taantumuksellisiin ammattiliittoihin;
tämän
kongressin erityisillä päätöksillä se kumoaa yksityiskohtaisesti nuo katsomukset, joita on puolustanut täydellisimmin Saksan Kommunistinen Työväenpuolue" ja osittain
puolustavat myös Sveitsin Kommunistinen Puolue'", Wienissä ilmestyvä Kommunistisen Internationaalin Itä-Euroopan sihteeristön äänenkannattaja
»Kornmunismi» (»Kommunismus»), nykyisin hajallelaskettu
Amsterdamin sihteeristö ja eräät hollantilaiset toverit, edelleen eräät Englannin kommunistiset järjestöt, esim. »Sosialistinen työväenliitto»25, ym., sekä myös Amerikan »Maailman teollisuustyöläiset» ja Englannin »Tehdasvanhimpien komitea» (Shop
Stewards Committee)" ym.
III Internationaalin
2. kongressi katsoo joka tapauksessa mahdolliseksi ja suotavaksi sen, että näistä järjestöistä Kommunistiseen Internationaaliin
yhtyvät viipymättä ne, jotka eivät ole vielä liittyneet siihen virallisesti,
sillä tässä tapauksessa, varsinkin kun kysymyksessä ovat
Amerikan ja Australian »Maailman teollisuustyöläiset» sekä
Englannin »Tehdasvanhimmat» olemme tekemisissä syvästi
proletaarisen ja joukkoluontoisen liikkeen kanssa, joka perimmältään kannattaa käytännössä Kommunistisen Internationaalin tärkeimpiä periaatteita. Näissä järjestöissä havaittavia virheellisiä käsityksiä porvarillisiin parlamentteihin
osallistumisesta eivät ole muovanneet niinkään porvariston keskuudesta lähteneet tulokkaat, jotka tuovat mukanaan
omia, asiallisesti pikku porvarillisia käsityksiä, jollaisia
usein ovat anarkistien katsomukset, vaan ne ovat seuraus
täysin vallankumouksellisten ja joukkoihin yhteydessä olevien proletaarien poliittisesta kokemattomuudesta.
Siksi III Internationaalin 2. kongressi pyytää kaikkia
anglosaksisten maiden kommunistijärjestöjä
ja -ryhmiä,
vieläpä siinäkin tapauksessa, että »Maailman teollisuustyö46

läisteru ja »Tehdasvanhim piem hetikohtaista
liittymistä
III Internationaaliin ei tapahdu, harjoittamaan näiden järjestöjen suhteen mahdollisimman ystävällistä politiikkaa,
lähentymään niitä ja niille myötämielisiä joukkoja, selittämään niille ystävällisessä hengessä, kaikkien vallankumousten ja etenkin kolmen 20. vuosisadalla tapahtuneen Venäjän
vallankumouksen kokemukseen nojaten niiden yllämainittujen käsitysten virheellisyyden ja olemaan luopumatta
. uusista yrityksistä yhtyä näiden järjestöjen kanssa yhtenäiseksi kommunistiseksi puolueeksi.
19. Tämän yhteydessä kongressi kiinnittää kaikkien tovereiden huomiota varsinkin romaanisissa ja anglosaksisissa
maissa siihen, että anarkistien keskuudessa on sodan jälkeen tapahtunut kautta koko maailman syvällistä aatteellista jakautumista proletariaatin diktatuuriin ja neuvostovaltaan suhtautumista koskevassa kysymyksessä. Ja nimenomaan proletaaristen ainesten keskuudessa, joita anarkismiin on usein sysännyt aivan oikeutettu viha II Internationaalin puolueiden opportunismia ja reformismia kohtaan,
on havaittavissa näiden periaatteiden aivan oikeaa käsittämistä, mikä on sitä yleisempää, mitä läheisemmin ne tuntevat Venäjän, Suomen, Unkarin, Latvian, Puolan ja Saksan kokemuksen.
Siksi kongressi katsoo kaikkien tovereiden velvollisuudeksi tukea kaikin tavoin laajojen proletaaristen ainesten
siirtymistä
anarkismista
III Internationaalin
kannalle.
Kongressi tähdentää, että todella kommunististen puolueiden työn menestyksellisyyttä
tulee mitata muun muassa
sen mukaan, missä määrin ne ovat onnistuneet loitontamaan
anarkismista ja voittamaan omalle kannalleen kaikki laajat
proletaariset ainekset, eikä intelligenssimäisiä ja pikkuporvarillisia aineksia.
4. heinäkuuta 1920.
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