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I. Kysymyksen ydin.
1. Im perialistisen  sodan ja  sen jä l

keisen  ajan  vallankum ouksellinen lii
ke esiin tyy h istoriassa ennen kuulu
m attom an vauhdikkaana. M aalis
kuussa 1917 suistuu tsaarinvalta. 
Toukokuusta 1917 lähtien  leviää E ng
lannissa m yrskyinen lakkoliike. M ar
raskuussa 1917 valtaa V enäjän  prole
tariaatti valtiovallan. M arraskuussa 
1918 rom ahtavat Saksan ja  Itävalta- 
Unkarin m onarkiat. L akkoliike käsit
tää useita  Europan m aita ja  laa jenee 
seuraavana vuonna erikoisesti. Maa
liskuussa 1919 syntyy U nkarin N eu
vostotasavalta . V uoden  lopulla jä r 
kyttävät Y hdysva lto ja  m etalli- ja  kai
vosm iesten  sekä rautatieläisten  m yrs
kyiset lakot. V :n  1919 tam m ikuun ja  
maaliskuun taisteluiden  jä lkeen  ko
hoaa liike Saksassa huippuunsa Kapp- 
kapinan päivinä m aaliskuulla 1920. 
R anskassa on sisäpoliittinen  jännitys 
korkeim m illaan v. 1920 toukokuussa 

- Italiassa johtaa  yhä valtavam m aksi
kohoava teollisuus- ja  m aalaisprole- 
tariaatin  liike syyskuulla 1920 tehtait
ten, ty öp a jo jen  ja  m aatilain valtauk- 

v, siin. Tshekkiläinen proletariaatti
tarttuu joulukuulla 1920 suurlakon 

f aseeseen . M aaliskuussa 1921 nouse
vat keski-Saksan työlä iset taisteluun 

! ja  alkaa Englannin kaivosm iesten  jät-
tiläislakko.

Ejrikojsen,, laajana ja  kärjistyneenä 
—tam aissa, varsinkin 

tav se leviää puolu- 
fom iinkin . " ''A n silk sa  ja  A frikassa  

tjv A e r ä ä j—taL. voim istua m iljoonaisten  
^iirtonfeäkSthsojeiy 'äftplankumoukselli- 

kuoliunta. S  8
iva  laine ei pyyh- 
oankapitglismia, ei 

kapitalismia.

2. K om m unistisen  Internationalen 
II: n ja  III: n kongressin  välisenä vuo
tena päättyi jou k k o työväenluokan 
nousuja  ja  taisteluita osittaisiin  tap
pioih in  (Puna-A rm eijan  hyökkäys 
W arsovaa  kohti elokuulla 1920, Ita
lian proletariaatin  liike syyskuulla 
1920, Saksan työväen m aaliskuun tais
telut 1921).

Sodan jä lkeisen  vallankum ousliik
keen  ensi kausi, jonka kuvaavana 
piirteenä oli ta istelutapojen  ja  tar
koitusten  m uodottom uus sekä sen 
valtaluokissa herättäm ä erinom ainen 
paniikki, on  asiallisesti päättynyt. 
Porvariston  itseluottam us -luokkana 
ja  sen valtiollisten  elim ien u lkonai
nen jfujuus vahvistuu epäilem ättä. 
Sen kom m unism i-kauhu on, joskaan  
ei kadonnut, niin  kuitenkin heiken
tynyt. P orvariston  joh ta ja t jop a  röyh- 
keilevätk in  valtiokoneistonsa  voim al
la ja  ovat kaikissa m aissa siirtyneet 
hyökkäykseen  työlä isjouk k oja  vas
taan, niin  taloudellisella kuin poliitti
sellakin rintam alla.

3. Täm än joh dosta  asettaa K om 
m unistinen Internationale itselleen  
ja  koko työväenluokalle seuraavat 
kysym ykset: m issä m äärin vastaa 
porvariston  uusi poliittinen suhtautu
minen työväenluokkaan todelllista  vo i
m asuhdetta? Onko porvaristo tod el
lakin saam assa palautetuksi yhteis
kunnallista tasapainoa, jon k a  sota 
tuhosi? Onko perusteita otaksum al
le, että valtiollisten  järkytysten  ja 
luokkataisteluiden sijasta olis i tule
massa uusi, pitkäaikainen kapitalis
min jälleennousun  ja  kasvun aika
kausi? E ikö täm än joh dosta  K om 
munistisen Internationalen  olisi tar
kistettava oh jelm aansa ja  taktiik
kaansa?

KOMINTERNIN III:NEN KONGRESSIN  
TEESEJÄ JA PÄÄTÖKSIÄ.

Maailman tilannetta ja Kominternin 
koskevat teesit.



II. Sota, huijausnousu Ja kriisi.
Europan maat.

4. K aksi sodan edellistä  vuosikym 
m entä olivat erikoisen  valtavan  ka
p italistisen  keh ityksen  aikaa. N ou
sun aikakaudet o livat p itkät ja  hyvin  
voim aperäiset, lam aannuksen a ja t ly 
hyet. Y leensä koh osi keh itysviiva  sel
västi: kapita listiset kansakunnat ri
kastuivat.

M aailm an kahta lo jen  oh jaa jat, jo t 
ka trustien, kartellien  ja  yhtym äin  
kautta sangen tarkkaan pitivät sil
m ällä m aailm anm arkkinoita, tiesivät 
kyllä, että nopeasti kasvava tuotanto 
oli törm äävä kapita lististen  maailman- 
m arkkinain n ielem iskyvyn  ra jo ja  vas
taan, ja  yrittävät sen  takia pelastua 
ahdistuvasta asem astaan valtavalla 
otteella . M aailm ansodan verisen  krii
sin oli m ääränä korvata  taloudellisen  
lam aannuksen aika —  sam alla tu lok
sella : tuotantovoim ia  tuhottaisiin
sum m assa.

M utta sodassa yhtyi sen tap ojen  
erikoisen  tuhoava voim a n iiden  käyt
täm isen aavistam attom an pitkään ai
kaan. L opulta  se ei tuhonnut vain 
taloudellisesti “ liik o ja ”  tuotantovoi
m ia vaan heikensi ja  turm eli E uro
pan kok o  tu otantokoneiston  sekä kai- 
vo i pois maan sen alta. Sam aan ai
kaan edisti se valtavasti kapitalistista  
keh itystä  Y hdysva llo issa  ja  Japanin 
kuum eista kohoam ista. M aailm an ta
louden painopiste siirtyi E uropasta 
Am erikaan.

5. N eljä  vuotta kestäneen  teuras
tuksen keskeyttäm isen , dem obilisoi- 
m isen  ja  sotakannalta rauhan kan
nalle siirtym isen  aika, kiertäm ättö- 
m ine, sotaväsym yksen  ja  sekam els
kan synnyttäm ine, kriiseineen  esiintyi 
—  täydellä  syyllä  —  porvaristolle  
vaarallisem pana aikana. T osiasiassa  
o livatkin  sodan koettelem at m aat sitä 
seuraavana kahtena vuotena valta
vien  köyhälistöliikkeiden  näyttäm önä.

Yhtenä pääsyynä siihen, että por
varisto  kuitenkin piti valtapaikkansa, 
o li se tosiasia, että m uutam ia kuu
kausia sodan jä lkeen  ei seurannut
kaan k iertäm ättöm ältä  näyttävä k rii
si, vaan taloudellinen nousu. Se kes
ti noin  puolentoista  vuotta. T eo lli
suus nielasi m iltei kokonaan  arm ei
ja sta  vapautuneet työläiset. V aikka
kaan työpalkka ei y leensä  voinut seu
rata tarvikkeiden  hintain  nousua, k o 

honi se kuitenkin jatkuvasti ja  lo i 
s iten  taloudellisten  saavutusten
kangastuksen.

Juuri tämä v. 1919— 20 korkea  kon- 
junktsioni, jok a  lievensi sodan jälki- 
a jan  likvidoim ista, ed isti erinom ai
sesti porvariston  itseluottam usta ja  
herätti kysym yksen  kapitalistisen
kehityksen  uuden elim ellisen  ajan 
tulosta.

M utta eipä ollutkaan v :n  1919— 20 
nousu olem ukseltaan kapitalistisen
talouden ennalleen palautuksen alkua 
sodan jälkeen, vaan pelkästään sodan 
luom an nousukauden näennäisen  ku
koistuksen jatkoa.

6 . Im perialistinen sota  sytty i a ika
na, jo llo in  silloinkin  (1913) A m eri
kasta lähtenyt kriisi a lkoi siirtyä 
Europaan. T eollisuuden kiertokauden 
norm aalin  keh ityksen  k esk eytti sota , 
jok a  itsekin tuli m itä m ahtavim - 
m aksi taloudelliseksi tek ijäksi. Sota 
soi m ilte i ra jattom at m arkkinat teo l
lisuuden päähaaroille, jo tk a  o livat 
täysin  turvatut kaikelta  kilpailulta. 
Se o li vankka osta ja , jok a  e i  k o s 
kaan saanut kylläkseen . T u otan to- 
välineitten tuottam isen  tila lle  tuli 
hävitysvälineitten  tuotanto. H en k ilö 
kohtaisen  kulutuksen tarvikkeita  
käyttivät yhä korkeam m illa  hinnoilla 
m iljoon at ihm iset, jo tk a  eivä t tuot
taneet vaan tuhosivat. Täm ä k eh i
tysprosessi m erk itsi vararikkoa. M ut
ta kapitalistisen  yhteiskunnan ääret
töm iin  kohonneitten  ristiriitain  vu ok 
si näytti se pelkältä  rikastum iselta. 
V altio  otti la inan , toisensa  jälkeen , 
työnsi tulvanaan paperirahaa m ark 
kinoille ja  siirtyi laskelm issaan  m il
joon ista  m iljaardeihin. K oneet ja  ra 
kennukset kuluivat, m utta n iitä  ei 
uusittu. M aata m uokattiin  huonosti. 
Tärkeät rakennustyöt kaupungeissa 
ja  liikenteen  a lalla  keskeytettiin . 
Mutta valtiopaperien, pankkiseteleit- 
ten, va ihdonväline-m erkkien  ja  a rvo
paperien  sum m a k oh osi keskeytym ät
tä. N äennäinen (fik tiiv i)  pääom a 
kasvoi sitä m ukaa ku in  tuotantopää- 
om a tuhottiin. Oltuaan tavaran va ih - 
donväline muuttui luotto järjestelm ä 
n yt keinoksi, jo lla  kansallisom aisuus 
m obilisoitiin  sotatarkoituksia  varten ; 
tu levienkin sukupolvien  n iskoille  
työnnettiin  taakkaa.

K riisin  rom ahdusvaaraa peläten



ja tk oi kapitalistinen  va ltio  sodan  jä l
keenkin  sen  a ikaista  m en ettelyta 
paansa: lisäseteleitä , uusia lainoja ,
tärkeim päin  h intojen  säännöstelyä, 
liik evoiton  takeita, leivän  alahintaan 
m yym istä ja  m uita valtioavustusten  
m u otoja  v irkam iesten  ja  työväen  pal
kan lisäkkeeksi, sitä  paitsi sotasen- 
suuri ja  sotilasdiktatuuri.

7. Sam aan aikaan teki sotatoim ien 
päättym inen ja  kansainvälisten  suh 
teiden, va ikka rajoitettukin , jä lleen  
solm iam inen m ahdolliseksi k a ik k i
naisten  tavarain kysynnän m aailm an 
kaikilla äärillä. Sota jä tti jä lkeensä  
kasottain  käyttäm ättöm iä tavaroita. 
H ankkijain  ja  keinottelija in  käsissä 
o leva t rahasum m at sijo itettiin  sinne 
m issä  kunakin hetkenä lupasivat k or 
keim m an liikevoiton . Siitä joh tu i 
kaupan kuum einen nousu, kun sen 
sijaan teollisuustuotanto —  hintain 
suunnattom asta noususta ja  satum ai
sista  osinkojen  jao ista  huolim atta —  
ei m illään pääalalla päässyt lähes
kään sodanedellisen  ajan  tasolle.

8 . T a lousjärjestelm änsä jatkuvan 
elim ellisen  hajaannuksen hinnalla ( l i 
sääm ällä fik tiiv iä  kapitaalia, anta
m alla valuutan laskea, suosim alla k ei
nottelua taloudellisten  haavain paran
tam isen  asem asta) onnistui p orvaril
listen  hallitusten, yhdessä  pankkiyh- 
tym äin ja  teollisuustrustien  kanssa, 
lykätä taloudellisen  pulan alku se l
laiseen  aikaan, jo llo in  dem obilisoim i- 
sen ja  sodan seurausten alkavan 
arvioim isen  synnyttäm ä va ltiollinen  
pula jo  alkoi laantua. P orvaristo, 
jok a  sai hengähdyshetken, uskotteli 
itselleen, että kriisin  vaara o li lyk 
kääntynyt rajattom an pitkiin  a ik oi
hin. E rinom ainen optim ism i vallitsi. 
N äytti siltä kuin välttäm ätön uudel
leen  rakentam inen avaisi m on ivuoti
sen  teollisuuden, kaupan ja  erityisesti 
keinottelun  kukoistuksen aikakau
den. M utta vu osi 1920 tuhosi nämä 
toiveet.

M aaliskuulla 1920 alkoi kriisi f i 
n an ssi-, sitten kauppa- ja  vihdoin  
teollisuuspulana j. n. e. ensin Japa
nissa, huhtikuulla Y hdysva llo issa  (jo  
tam m ikuussa o li alkanut vähäinen 
h intain lasku), siirtyi sitten  E nglan
tiin, Ranskaan ja  Italiaan (huhtik.) 
ja  Europan puolueettom iin  maihin, 
ilm eni heikom m assa m uodossa Sak

sassa ja  ulottui v :n  1920 toisella 
puoliskolla  koko kapitalistiseen  k eh i
tykseen  k iertyneeseen  m aailm aan.

9. Täten  vuoden 1920 kriisi —  ja  
täm ä on  tärkeim piä seikkoja  m aail
m antilanteen o ikein  käsittäm iseksi —  
e i o le  tavallinen porras “ norm aa
lin ”  teollisuuskierron  tiellä , vaan  s y 
välle pohjautuva takaisku (reaktio)  
raunioille ja  kuiviin Imemiselle pe
rustuvan sota-a jan  ja  kahden sodan 
jälkeisen vuoden teennäistä nousua 
vastaan.

Nousun ja  pulan säännöllinen va ih 
telu kävi päinsä vain  teollisen  keh i
tyksen  nousevalla  lin jalla. V iim e ku
luneina seitsem änä vuonna e i E u ro
pan tuotanto ole noussut, vaan h uo
m attavasti alennut.

T alouseläm än perusteiden  tuhoutu
m isen  täy tyy  m yös näkyä koko pääl
lysrakenteessa. Europan talouden 
täytyy  tulevan vuoden  kuluessa su
pistua ja  kutistua voidakseen  saavut
taa m inkäänlaista kokoom usta. T u o 
tantovoim ien  keh ityksen  v iiva  sy ök 
syy alas n ykyisestä  teennäisestä 
korkeudestaan. N ousupuuska saattaa 
tällaisessa tapauksessa o lla  vain  ly 
hyt, pääasiassa huijausluontoinen. 
Pulat tu levat olem aan pitkiä ja  an
karia. N ykyinen Europan k riis i on 
alatuontannon kriisi. Se on  köyh 
tym isen vastavaikutus sitä  pyrk i
m ystä vastaan, jok a  aikoo tuottaa, 
tehdä kauppaa ja  elää entistä  kap i
talism in ren toa  elämää.

10. Englanti on  se Europan maa, 
jok a  on ta loudellisesti voim akkain  ja  
vähem m in kärsinyt sodan kautta. 
Siitä huolim atta ei sielläkään v o i o lla  
puhetta kapitalistisen  tasapainon pa
lautum isesta sodan  jälkeen . E nglanti 
saavutti tosin  sodan jä lkeen  kaik 
k ia lle  ulottuvan organ isatsion insa  ja  
voitta ja -asem an sa  perusteella  eräitä 
ennätyksiä kaupan ja  finanssien alal
la: se paransi kauppatasauksensa, 
kohotti punnan kurssia ja  sai bud
jettiinsa  näennäisen ylijääm än. M ut
ta  teollisuus osottäa  E nglannissa so 
dan jälkeen  taantum usta, ei edistystä. 
Sekä työn  tuottavaisuus että kansa l- 
listu lot ovat tuntuvasti alem m at kuin 
ennen sotaa. Pääteollisuuden, h ii- 
lenkaivannan, asem a huononee yhä 
enem m än ja  vetää  m uitakin teo lli
suuden haaroja  m ukanaan. K esk ey 
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tym ätön  lakkoliike e i o le  Englannin 
ta loudellisen  taantum uksen sy y  vaan 
seuraus.

11. Ranska, Belgia ja  Italia ovat 
ta loudellisesti sodan kautta k orjaa 
m attom iksi rappeutuneet. Y ritys pa
lauttaa ennalleen Ranskan taloutta 
Saksan kustannuksella on  raakaa 
rosvou sta  diplom aattisen kiristyksen 
yh teyd essä  ja  m erkitsee Saksan ja t 
kuvaa autioim ista (hiili, kone, karja, 
kulta) voim atta Ranskaa pelastaa. 
M anner-E uropan  yhteistalous kärsii 
täm än kautta raskaita  vau rioita : 
R anska saa pa ljon  vähem m än kuin 
Saksa m enettää, va ikka Ranskan 
ta lon pojat voim iensa liikaponn istuk- 
se lla  ova t uudelleen vallottaneet 
m aanvilje lykselle  suuria hävitetyn  
alueen o s ia ; vaikka eräitä  teollisuuk
sia (kem iallisia  sotateollisuuksia) 
keh ittyi sodan aikana uudesti, a je 
leh tii R anska ta loudellista  haaksi
rikkoa ' kohti. V altiovelat ja  valtion  
m enot (m ilitarism i) ovat nousseet 
sietäm ättöm än korkeiksi. V iim e nou
sun lopussa oli R anskan valuutta 
laskenut 60% arvostaan. Ranskan 
talouden uudestinousua ehkäisee ras
kas ihm ishenkien hukka sodassa, jo 
ta e i vo id a  korvata, kun väestön  
lisäys m uutenkin o li pysähdyksissä. 
Sam allainen on, pienillä poikkeuksil
la, Italian ja  Belgian talous.

12. N ousun harhaluonne on  pa- 
ra iten  nähtävänä Saksassa. Sam alla 
kun hinnat ovat puolenatoista  v u o te 
na kohonneet 7 -kertaisesti, jatkuu 
tuottavaisuuden alenem inen k eskeyty 
mättä. N äennäisesti m enestyksellisen  
osanottonsa  kansainväliseen  tavarain - 
va ih toon  sodan jälkeen  saa Saksa 
kaksinverroin  m aksaa : kansallispää- 
om an tuhlauksella, tuotanto-, liiken 
n e - ja  krediittila itoksen tuhoutum i
sella. Saksan vien tiliikkeiden  v o i
to t ovat puhdasta tappiota  yleiseltä  
ta loudelliselta  kannalta katsoen. 
V iennin  m uodossa  m yydään Saksaa 
u lkom aille halpaan hintaan. Kapita- 
listip iirit ahm ivat itselleen  yhä  suu
renevan  osan yhä pienenevästä kan 
sallisom aisuudesta. Saksan työläisistä  
tu lee E uropan kuleja.

13. K uten puolueettomien valtioi
den luuloteltu  itsenäisyys p ysyy  p o 
liittisesti pystyssä vain  suurvaltain 
kesk inäisten  ristiriitain  avulla, niin

elävät näm ä va ltiot taloudellisestik in  
m aailm anm arkkinain huokosissa, m in
kä m arkkinain perusluonteen ennen 
sotaa m ääräsivät Englanti, Saksa, 
Y hdysvallat ja  Ranska. Sodan aikana 
kahm i Europan pienten  pu olu eetto- 
m ain m aiden porvaristo  kuulum atto
m ia liikevoitto ja . M utta Europan 
sotaakäyväin  valtioiden  hävitys tu o  
m ukanaan puolueettom ienkin  m aiden 
taloudellisen  tuhon. N iiden velat k as- 
voivat, valuutta laski. K riisi iski 
niihin  iskun toisensa  jälkeen .

III. Yhdysvallat, Japani, siirtomaat 
ja  Neuvosto-Venäjä.

14. E uropaan verraten  esiin tyy 
Yhdysvaltain  keh itys eräässä m ie
lessä ihan päinvastaisena. Y hdysva l
tain  osanotto sotaan o li o lem uksel
taan hankkijan virkaa. Välittöm än 
tuhoisasti ei sota  siihen vaikuttanut. 
Se välillinen  tuho, jok a  kohdistuu 
liikennevälineisiin , m aatalouteen y. m. 
o li pa ljon  heikom pi kuin E nglan
n issa esiintyvä, puhumattakaan 
Ranskasta tai Saksasta. T oise lta  
puolen käyttivät Y hdysvallat täysin  
m itoin  hyväkseen  Europan kilpailun 
loppum ista tai huom attavaa h e ik k e
nem istä ja  kohottivat useita tärkeitä  
teollisuusaloja  heille itselleenkin  
aavistam attom aan korkeuteen  (v u or i- 
ö ljy , laivanrakennus, autot, h iili). Ei 
vain A m erikan ö ljy ' ja  v ilja  vaan 
m yös h iilet p itävät nykyisin  useim 
pia Europan m aita riippuvassa ase
m assa.

Sen sijaan että A m erika ennen so 
taa ve i m aasta pääasiassa m aata
louden tuotteita  ja  raaka-aineita  
(enem m än kuin kaksikolm annesta 
vien nistä ), v ie  se n yt etupäässä te o l
lisuustuotteita (60%  viennistä). Ol
tuaan ennen sotaa velallinen  on 
A m erika nyt m aailm an velkoja . N oin  
puolet m aailm an kultavarastosta on 
kasaantunut Y hdysvaltoih in  ja  yhä 
virtaa sinne kultaa. E nnen sotaa o li 
pumta m aailm an m arkkinoilla  m ää
räävänä, n yt on  sen osan ottanut 
dollari.

15. M utta A m erikankin  kapitalism i 
on  tasapainostaan järkähtänyt. A m e
rikan voim akas teollisuusnousu joh tu i 
m aailm an tilanteessa  ilm eneväin  eri
koisten  tek ijä in  m erkillisestä  yh teen 



sattum asta: Europan kilpailun lop 
pum isesta ja  pääasiassa sotam arkki- 
nain kysynnästä. V aikka ei tuhou
tunut E uropa voikaan  sodan jälkeen  
saavuttaa entistä asem aansa A m e
rikan kilpailijana m aailm an m arkk i
noilla, v o i sen m erkitys A m erikan 
m arkkinoina toiselta  puolen olla  
vain  pieni osa  entisestään. Mutta 
Y hdysvallat ovat verrattom asti suu
rem m assa m äärässä kuin ennen sotaa 
tu lleet vientim aaksi. Sodan aikana 
y likeh itetty  tuotantokoneisto ei vo i 
m enekin  puutteen takia  olla täydessä 
käynnissä; erinäiset teollisuudet 
m uodostuvat sentakia sesonk iteo lli- 
suuksiksi, jo tk a  vo iva t tarjota  ty ö 
läisille  työtä  vain  jossa in  osassa 
maata. K riisi on Y hdysvalloissa  sy 
vän ja  pitkäaikaisen taloudellisen 
luhistum isen alkua Europan sodan 
seurauksena. Täm ä seuraus on en 
tisen m aailm aa käsittävän työnjaon  
tuhoutum ista.

16. Japani on sam oin käyttänyt 
sotaa  hyväkseen levitteleidäkseen  
m aailm anm arkkinoilla. Sen kehitys, 
jok a  kuitenkin on  verrattom asti ra 
jo itetu m pi kuin Yhdysvaltain , o so t- 
taa m onilla  teollisuusaloilla  kasvi- 
huonem aista nousua. V aikka sen 
tuotantovoim at riittävätkin kilpaili- 
ja in  puutteessa jo idenk in  m arkkinain 
vallitsem iseen , niin eivät ne riitä n ii
den m arkkinain pitäm iseen  ta istelus
sa m ahtavam pia kapitalistisia  maita 
vastaan. Siitä se terävä kriisi, jok a  
lähti alkuun juuri Japanista.

17. Merentakaiset maat, jo tk a  v e i
vät m aasta raaka-a ineita  —  jou k os 
sa puhtaita siirtomaitakin (E telä - 
Am erikan  valtiot, Canada, Austraalia, 
Kiina, Intia, E gypti j. n. e.) —  käyt
tivät puolestaan kansainvälisten suh
teiden keskeytym istä kotim aisen te 
ollisuuden kehittäm iseen. M aailm an
pula on iskenyt kiinni näihinkin va l
tioihin . N iiden kansallisen teollisuu
den keh itys on  puolestaan taas 
uusien kauppavaikeuksien lähteenä 
Englannille ja  koko Europalle.

18. Jos tutkim m e tuotantoa, kaup
paa ja  krediittiä ei vain  E uropassa 
vaan koko m aailm an m arkkinoilla, 
niin em m e löydä m itään perustetta 
vakinaisen  tasapainon alkavan palau
tum isen  toteam iselle.

Europan taloudellinen alasm eno ja t 

kuu, mutta sen talouden perusteiden 
luhistum inen tulee täydessä laajuu
dessaan näkyviin  vasta lähivuosien  
kuluessa.

M aailm anm arkkinat ovat poissa  si
joiltaan. E uropa tarvitsee A m erikan 
tuotteita, m utta ei v o i antaa niistä 
m itään vaih toarvoja . Se sairastaa 
verenvähyyttä, A m erika  liik averi- 
syyttä. Kuitavaluutta, m aailm an raha, 
on  tuhoutunut. Europan m aiden ra 
hanarvon alentum inen (aina 99 % ) 
panee m itä  vaikeim pia esteitä  tava
ran vaihdon tie lle  m aailm an m arkk i
noilla. Valuutan kurssien  alituiset 
jjr k ä t  heilahdukset m uuttavat kapi
ta listisen  tuotannon hurjaksi kein ot
teluksi. M aailm an m arkkinat ovat 
vailla  yle istä  vastiketta.

K ultavaluutan palautum inen olisi 
E uropassa saavutettavissa vain  li
sääm ällä v ien tiä  ja  vähentäm ällä 
tuontia. M utta juuri siihen ei tu 
houtunut E uropa kykene, sam alla 
kun A m erika  puolestaan puolustautuu 
Europan pilahintakilpailua vastaan 
kohottam alla  tuontitulleja.

Europa pysyy edelleenkin  hu llu jen 
huoneena. U seim m at va ltiot säätä
vät v ien ti- ja  tuontik ieltoja , k oh ot
tavat m on inkerta isesti su oje iustu lle- 
jaan. E nglantikin  säätää sellaisia. 
Joukkio ententen, varsinkin  Ranskan, 
keinottelijoita  vallitsee  Saksan v ien 
tiä ja  sen  koko talouseläm ää. E n ti
sen  Itävalta-U nkarin  aluetta p irsto 
vat lukuisat tu llirajat. R auhansopi
m usten verkko käy yhä sotku isem 
m aksi.

19. Neuvosto-Venäjän m aailm anm ark
kinoilta pois  joutum inen  teollisuu s- 
tavarain  m enekkim arkkinoina ja  raa
ka-a ineen  tuottajana on suuressa 
m äärin horjuttanut m aailm antalou- 
d.en tasapainoa. V enäjän  palaam inen 
m arkkinoille ei v o i lähiaikoina saada 
aikaan suuria m uutoksia. V enäjän  ka
pitalistinen  elim istö o li tuotannonvä- 
lineisiin  nähden m itä läheisim m in 
riippuvainen maailm an teollisuudesta. 
T äm ä riippuvaisuus kehittyi sodan 
aikana erity iseksi riippuvaisuudeksi 
ententen m aista. Saarto katkasi yh 
dellä iskulla  näm ä elinehtoiset suh
teet. E i tietenkään voitu  tuhotussa 
ja  autioidussa m aassa kolm ivuotisen  
kansalaissodan aikana jä rjestää  uusia 
teollisuuden  haaroja , jo ita  ilm an ku i



tenkin vanhat k iertäm ättä rappeu
tu ivat kaluston kulum isen kautta. L i
säk si tu li satojen  tuhansien paraiden, 
suurim m aksi osak si am m attitaitoi- 
sim pain  proletaaristen  a inesten  ku t
sunta punaiseen  arm eijaan. N iissä 
h istoria llis issa  o lo issa  —  saarron, 
keskeytym ättöm ien  taisteluiden, p e 
rinnöksi saadun rappion  k eskellä  —  
e i m ikään m uukaan jä rjeste lm ä  olis i 
voin ut pitää y llä  m aan talouseläm ää 
ja  luoda sen  kesk itetyn  joh don  ed e l
lytyksiä . Epäilem ättä on  taistelua 
m aailm an im perialism ia vastaan  tä y 
tyn yt käydä useiden talousalain  tu o
tantovoim ien  jatkuvan alenem isen 
rinnalla. V asta  nyt, saarron  h elpot
taessa  ja  tarkoitustaan vastaavien  
y lim enom uotojen  jä rjestyessä  kau
punkien ja  m aaseudun suhteisiin , saa 
N euvostovalta  tilaisuuden toteuttaa 
m aan taloudellisen  nousun väh ittä is
tä  ja  yhä  lu jittuvaa kesk itettyä  jo h 
toa.

IV. • Yhteiskunnallisten vastakohtien 
kärjistyminen.

20. Sota, jok a  to i m ukanaan h is
toriassa  ennen tuntem attom an tu o 
tantovoim ien  hävityksen , e i ehkäis
syt yhteiskunnallisen  erotusproses- 
sin  ku lkua; päinvastoin , se sitä 
keh itti edelleen  m yös uuden kes- 
k isäädyn  (palkannauttijain, v irk a 
m iesten  y. m .) keskuudessa, ja  om ai
suuden kesk itys pienten  koplakun- 
tien  (yhtym äin , trustien  y. m .) kä
siin  ed isty i v iim e seitsem änä vu on 
na jättilä isaskelin  n iissä m aissa, jo t 
ka o livat enim m än kärsineet. S tin - 
n es-k ysym ys  on  tu llut Saksan ta 
louseläm än pääkysym ykseksi.

K aikkien  tavarainhintain k oh oam i
nen  ja  sam anaikainen valuutan ro -  
m ahduslasku kaikissa Europan sotaa 
käyvissä  m aissa  m erkitsi itsessään 
kansallisom aisuuden uudelleenjakoa  
tappioksi työväenluokalle, v irkam ie
h ille, palkannauttijoille, p ien ille 
k oro illae lä jille  ja  ylipäänsä kaikille 
ryhm ille, jo tk a  o livat eläneet enem 
m än tai vähem m än kiinteän tulon 
varassa.

Kun E uropa näin eläm isen a ineel
lisiin  vä lineisiin  nähden sinkoutui 
vuosikym m eniä taaksepäin, e i yh te is 
kunnallisten  vastakohtien  k ä rjisty - 
m isprosessissa  huom ata suinkaan m i

tään k eskeytym istä ; eikä se vain 
ollu t keskeytym ättä, vaan päinvas
toin  k iih tyi a ivan  erikoisesti. Täm ä 
perustosiasia  on  riittävä tuhoam aan 
kaikki pysyvän  rauhallisen, dem o
kraattisella  p oh ja lla  tapahtuvan ke
h ityksen  to iveet: yhä jatkuva suur- 
omistamain eristyminen, stinnesoitu- 
minen toisella puolen, ja  toisella pro- 
letarisoituminen ja  köyhäläistymlnen 
taloudell isen rappeutumisen takia 
aiheuttavat jännittyneen, kouristuk- 
sellisen, katkeran luokkataistelun. 
N ykyinen pula vain  jatkaa tässä  suh
teessa  sodan ja  sodan  jä lkeisen  h u i- 
jauskauden työtä.

21. M aataloustuotteiden hintain k o 
hoam inen m erkitsi m aaseudun y le i
sen rikastum isen  ulkonäön alla  r ik 
kaitten talonpoikain  tu loja  ja  om ai
suuden kasvua. T alonpoikain  on n is
tu i m aksaa arvon sa  m enettäneellä  
paperirahalla, jo ta  joukotta in  k asasi
vat, velkansa, jo ita  o liva t ottaneet 
täysiarvoisessa  valuutassa. M utta 
m aatalous ei o le  pelkkää h ypoteekk i- 
kysym yksen  ratkaisua. M aanhintain 
valtavasta kohoam isesta  huolim atta, 
huolim atta elin tarvem onopolin  häikäi
lem ättöm ästä hyväkseen  käytöstä  ja  
huolim atta tilanherrain ja  suurta lon - 
poikain  rikastum isesta, on  Europan 
m aatalouden taantum inen kieltäm ä
tön , ilm eten  se m oninaisena laa ja - 
peräisem päin  talousm uotojen  rapp io 
na, peltom aan autioitum isena, k a rja t- 
tom ana taloudenpitona, k o lm ivu oro- 
viljelyksenä. Tähän taantum ukseen 
vaikutti m yös työvoim an  vähyys, k a r
jakannan alenem inen, tekolantain  
puute, teollisuustuotteiden  sekä K es
k i-  ja  Itä -E uropassa  tuotannon ta r- 
kotuksellinen  ra joittam inen  va sta - 
virtauksena valtiovallan  yritykselle  
ottaa  käsiinsä m aataloustuotteiden  
vallinta. Suurtalonpojat, osak si k es 
kisuuretkin, lo ivat lu jia  valtiollisia  
ja  ta loudellisia  jä r jestö jää n  tor ju ak 
seen  uudestirakentam iskustannusten 
lykkääm istä heidän n iskoilleen. H e 
käyttivät porvariston  ahdasta aikaa 
m äärätäkseen, palkaksi taistelustaan 
työväkeä vastaan, va ltion  noudatet
tavaksi yksipuolista  talonpoikaista  
tu lli- ja  veropolitiikkaa, siten  ehkäis
ten  kapitalistista  uudestirakentam is- 
ta. Syntyy ristiriita  kaupungin ja  
m aaseudun porvaristo jen  kesken,



m ikä heikentää porvaristoluokan  
voim aa.

Sam aan aikaan proletarisoituu, jop a  
aivan  köyhäläistyy, suuri osa k ö y - 
hem m istä ta lon pojista ; maaseutu 
muuttuu tyytym ättöm yyden  ah joksi 
ja  m aalaisköykälistön  luokkatietoi
suus vahvistuu.

Mutta toiselta  puolen synnytti E u
ropan  yleinen  kurjistum inen, jok a  
estää sitä ostam asta riittävästi am e- 
rikalaista  viljaa, vaikean pulan At- 
lanninvaltam eren takaisessa farm ita- 
loudessa. T alonpoikain  ja  pikku far- 
m arien  ta loudessa  ei ilm ene tappiota 
vain  Europassa, vaan m yös Y hdys
valloissa, Canadassa, A rgentinassa, 
Austraaliassa ja  E telä -A m erikassa .

22. Valtion ja  yksityisliikkeiden  
palkannauttijain asem a huononi jä r 
jestään  rahan ostok yvyn  alenem isen 
seurauksena, huononi väliin  enem 
m änkin kuin työväen  asem a. V a r
m oista  elinehdoistaan suistunut 
alem pi ja  keskivirkam iehistö tu lee 
va ltio llisesti levottom aksi ainekseksi, 
jok a  kalvaa palvelem ansa va ltiok o 
neiston  lujuutta. Uusi keskisääty, 
jon k a  m ääränä reform istein  arvion 
m ukaan olisi olla  vanhoillisuuden tu
kena, v o i täten tulla tänä y lim eno- 
aikana kum oukselliseksikin  tekijäksi.

23. K apitalistinen  E uropa m enetti 
lopu llisesti ta loudellisen  esiva lta -ase
m ansa. M utta juuri sille o li perus
tunut luokkien  tasapaino Europassa. 
E uropalaisten  valtioiden  (Englannin, 
osaksi Ranskan, ponnistukset päästä 
entiseen  asem aansa vain  lisäävät 
kaaosta ja  epävarm uutta.

24. Sam aan aikaan kun Europa 
toteutti om aisuuden keskitystään 
yleisen  köyhtym isen  perusteella, saa
vutti kesk itys ja  luokkavastakohtain  
kärjistym inen  Y hdysva llo issa  va lta 
van ennätyksen kuum eisen kapita
listisen  rikastum isen  perusteella. 
V äkevät liikekon junktuurien  va ih te 
lut m aailm an m arkkinain yhteydessä  
epävarm uudessa kärjistävät erity i
sesti luokkataistelua A m erikan m aa
perällä ja  tekevät sen kum oukselli
seksi. H istoriassa  kuulum attom an 
kapitalistisen  nousun aikaa on  seu - 
raava vallankum ouksellisen  taistelun 
erinom aisen  k iihtym isen  aika.

25. T yöväen  ja  talonpoikain  siirto 
laisuus y li va ltam eren  o li Europan

kapitalistiselle  järjeste lm ä lle  v a ra 
venttiilinä. Se lisääntyi aina pitkien 
liikelam aannusten aikoina  ja  m urs
kattujen  vallankum ousliikkeitten  jä l
keen . M utta nyt panevat A m erika 
ja  Austraalia  yhä suurem pia esteitä  
m aahanm uuton tielle. S iirtolaisuuden 
varaventtiili on  suljettu.

26. K apitalism in  tarm okas nousu 
Idässä, erity isesti Intiassa ja  K ii
nassa, lo i sinne uusia vallankum ous- 
taistelun yhteiskunnallisia  perustei
ta. N äiden m aiden porvaristo  liit
ty i läheisesti u lkom aiseen  pääom aan 
ja  tuli siitä sen  kautta tärkeä ase 
näiden kädessä. Sen ta istelu  u lk o 
m aista im perialism ia vastaan, ollen  
hyvin  heikon  kilpailijan  taistelua, 
esiin tyy  olem ukseltaan  ristiriitaisena 
ja  voim attom ana. M yös kotim aisen  
proletariaatin  kehitys p ara lyso i kapi
talistisen  porvariston  kansa llis-ku - 
m ouksellisia  pyrkim yksiä. Ja sam alla 
saavat lukuisat ta lonpoikaisjoukot 
vallankum oukselliseksi joh ta jakseen  
proletariaatin  kom m unistisen  etu 
joukon.

U lkom aiden im perialism in  k ansa l- 
lis -sotilaallisen  sorron , u ik o - ja  k oti
m aisen  porvariston  kapitalistisen  
riiston  ja  feodaalisten  orjuuden jä t
teiden  yhteensattum a lu o  h yviä  edel
lytyksiä , jo issa  siirtom aiden  nuoren 
proletariaatin  täy tyy  nopeasti k eh it
tyä  ja  on  se astuva laa jo jen  ta lon - 
poikaism assojen  vallankum ousliik 
keen  etupäähän.

Intian ja  m uiden siirtom aiden v a l
lankum ouksellinen kansanliike on  nyt 
tullut yhtä o lee lliseksi m aailm an v a l 
lankum ouksen osaksi kuin  vanhan ja  
uuden m aailm an kapitalististen  m ai
den proletariaatin  taisteluun nousu.

V. Kansainväliset suhteet.

27. M aailm antalouden yleinen  tila 
—  ennen kaikkea E uropan rappio 
—• edellyttää pitkäjaksoisia , suuria 
taloudellisia vaikeuksia  ja  jä rkytyk 
siä, y le isiä  ja  ositta isia  kriise jä . A se 
m aa pahentavat kansainväliset suh
teet sodan ja  V ersa illesin  rauhan 
jälestä .

Vaikka im perialism i tuotantovoi
m ien pakotuksesta jo  o li alkanut hä 
vittää kansallisia  ra jo ja  ja  luoda 
yhtenäistä E uropan ja  m aailm an ta-»



louden aluetta,, niin  seurasi im peria 
lististen  v ihollisvoim ien  vh teen tör- 
m äystä k ok o joukko uusia, ra io ia  
K esk i- ia  Ttä-Europassa uusine tu lli- 
virast.oineen ia, uusine arm eijoineen. 
Valtiollistaloudellisessa. suhteessa on 
E urona nainettn takaisin  keskiaikaan.

T vh jiin  i m e t y n  ia. autioidun m aa
perän varassa elätetään nvlcvisin a r
m eijaa. inka on inistä, vertaa  snn- 
rem ui kuin v :n  1914. aseistetun rau
han huiunukohdan arm eija.

29. Europan m antereella  joh tavas
sa Ranskan Politiikassa ilm enee k ak 
si pyrk im ystä : koronkiskurin  sokea 
ra ivo, joka  tahtoo kuristaa, m aksu 
kyvyttöm än  velallisen , ja  rosvnm aisen 
suurteollisuuden ahneus. jok a  -—• 
Saarin ja  R uhr-a lneen  sekä Y lä - 
Sehleesian huR rikkauksien avulla -—• 
tahtoo varari^koisen  finan ssi-im ne- 
rialism in tilalle luoda, teollisen  im pe
rialism in  edellytykset.

Tämä. toinen nyrkim vs kohdistuu 
Englantia  vastaan, ia. Englannin r»o- 
litiikka, tahtoo erottaa Saksan h ii
len Ranskan m alm ista, joiden  vh tv - 
mä. on Euronan uudestirakentam isen 
tärkeim niä edellytyksiä.

29. Britannian valtakunta näyttää 
n vt. olevan valtansa huipulla. Se 
rnti vanhat alusmaansa, ja  sai uusin,. 
Mutta, juuri nvkyhetki (raottaa. että 
Englannin herruusasem a m aailm assa 
on ristiriidassa sen tosiasiallisen  ta 
loudellisen  takanerinm enon kanssa. 
Saksa, jon k a  kapitalism i on tekn il
lisessä  ja  orga n isatorisessa . suh 
teessa  verrattom asti ed istvksellisem - 
ni. on asevoim alla  m aahan lyötv. 
Mutta Y hdysvalloista , jotka, ovat ta 
loudellisesti laskeneet valtansa alle 
A m erikan m olem m at osat. kohosi
vo itto isa  v ihollinen. vaarallisem pi
kuin Saksa. Parem m an organ isat- 
siooninsa. ja  tekniikkansa, kautta on 
Y hdvsvaltain  teollisuudessa tvön 
tuottavaisuns huom attavasti k ork e 
am pi kuin E nglannissa. Yhdysvaltain
vu oriö ljyn  tuotanto on 65— 7095,
m aailm an kulutuksesta, m utta n a f
tasta, riippuu auto- ja  traktori-ta lous, 
la ivasto ja  ilm ailu. Englannin van 
ha m onopooli hiilim arkkinoilla  on 
ratkaisevasti murtunut. Am erika on 
vallottanut ensi sijan , sen vien ti E u 
ronaan kasvaa uhkaavasti. K aupna- 
laivain  rakentam isessa on, A m erika

m iltei saavuttanut Englannin. Y h 
dysvallat eivät halua kauem min s ie 
tää Englannin kaapeli-m ononoolio .
T eollisuuden  alalla, on Englanti s iir- 
trp v t puolustukseen ja. Saksan niia- 
hintakilnailna, vastaan käytävän ts is -  
t elnn väri nila. varustaa se itseään 
snoieliistu llenia  Y h dvsva lto ia  v a s 
t a a n .  Samalla, kun Englannin sot.a- 
laivaatr». jossa, on suuri prosentti
TinhprinoUa yksilöitä., nvsähtvv keh i- 
t.vksopsöän. nti H ardingin hallitus o t
tanut ia.tkaakseen W ilson in  laivanva- 
konnnsohielm aa. joka  kahden kolm en 
tulevan vunden kuluessa, on takaava 
A m efjkan . linullo ylivallan.

Niin ioniini E nglanti. Saksan v o it - 
tn.roiopstq huolimatta.. jok o  autom aat
tisesti tungptnksi toisen luokan v a l
tion asemaan tai on nakko lä 
hitu levaisuudessa koetp lla  en tisvuosi- 
r.q Vnkoomiann voimia, olä.män ia. 
hn oiem än ta istelussa Y hdysvalto jen  
kanssa.

Tuuri siirsi lu jittaa  Englanti liit
toaan .Tapanin kanssa ia  koettaa 
m vönnvtvksillä, varata, itselleen  R ans- 
iran avvu tai ainakin sen puolueet
tom uuden.

Se että Ranskan kansainvälinen 
m erkitys En^nnassa viim e vuoden 
kuluessa op kohonnut, ei johdu  sen 
voim istum isesta, vaan Englannin h e i
kon fvm isestä.

Taksan armoilleanfaut.um inen tou 
kokuu sBa sota.korvauskvsvm vksessä 
m erkitsee silti v ie lä  Englannin v o it 
t o a  toistaiseksi ia, takaa, sille K esk i- 
Euronan taloudellisen raunion ja tku 
m isen. kuitenkaan sulkem atta pois 
sitä m ahdollisuutta, että Ranska vo i 
lähiaikana vallata Ruhr-alueen.

SO. Japanin ja  Y hdvsvalta in  v a s 
takohta, jok a  oli väliaikaisesti v e r 
hottuna niiden ottaessa osaa sotaan 
Saksaa vastaan, keh ittyy nyt täy 
dellä  voim allaan. Japani eteni sodan 
kautta lähem m ä A m erikan rantoja  
siten, että varasi itselleen  stratee- 
g isesti tärkeitä T yynenm eren  saaria.

N opeasti kehittyvän Japanin te o l
lisuuden kriisi kärjisti uudelleen  s iirto 
laiskysym yksen ; taajaan asuttu, 
luonnonrikkauksista köyhä Japani on 
pakotettu  viem ään m aasta jo k o  ta 
varaa  tai ihm isiä. K um m allakin tie l
lä törm ää se yhteen  Yhdysvaltain



kanssa : C aliforniassa, K iinassa  ja
Jap-saarella .

Suurem m an puolen  budjetistaan  
käyttää Japani arm eijaansa ja  la i
vastoonsa. Taistelussa E nglannin ja  
A m erikan kesken  täytyy  Japanin
esittää sitä  osaa m erellä, m inkä 
R anska suoritti m aalla sodassa Sak
saa vastaan. Joskin  Japani n yt k äyt
tää hyväkseen  Englannin ja  A m eri
kan ristiriitaa, niin  tu lee ratkaiseva 
taistelu  m aailm an herruudesta näiden 
jättilä isten  kesken  tapahtum aan Ja
panin selkänähän kustannuksella.

31. V iim e suursota oli syittensä ja  
pää-osan otta ja in sa  puolesta  Europan 
sota. T aistelun  painopisteenä oli 
Englannin ja  Saksan vastakohta. Y h 
dysvaltain  m ukaantulo vain  laajensi 
taistelun kehystä, m utta sen pää- 
suunta pysyi sam ana: Europan r is ti
riita  ratkaistiin  koko m aailm an v o i
m illa. Sota, jo k a  om alla  tavallaan 
ratkaisi ristiriidan  Englannin ja  Sak
san sek ä  m yös Y hdysvaltain  ja  
Saksan kesken, ei kuitenkaan selv it
tänyt kysym ystä  Yhdysvaltain  ja  
Englannin keskenäisistä  suhteista, 
vaan asetti sen  ensi kerran m aa
ilm an politiikan  peruskysym ykseksi. 
Se painoi Y hdysvaltain  ja  Japanin 
suhde-kysym yksen  toisarvoiseksi. V ii
m e sota o li siten europalainen jo h 
danto todelliseen  m aailm ansotaan, 
imperialistisen ylivalta-kysymyksen 
ratkaisuun.

32. M utta täm ä on vain  m aailm an 
politiikan yk si napa. On olem assa  
toinenkin. V enäjän  N eu vosto -fed e - 
ratsion i ja  III Internationale syntyi
vät viim e sodan seurauksena. K an 
sainvälisten  vallankum ousvoim ain  yh 
tym ä on  periaatteellisesti kohdistunut 
kaikkia im perialistisia  ryhm ityksiä  
vastaan. Englannin ja  R anskan lii
ton  pysym inen  tai hajoam inen on 
proletariaatin  etu jen  ja  rauhan tu r
vaam isen  kannalta katsoen  sam allai- 
nen kuin E nglannin ja  Japanin so 
pim uksen uudistam inen tai uudista- 
m attom uus: proletariaatti ei vo i näh
dä m itään takeita olevan näissä p e 
tollis issa , rosvom aisissa  ja  valapat- 
to isissa  ryhm ityksissä kapita listiva l- 
tioitten  kesken, jo iden  politiikka yhä 
enem m än kiertyy  E n glann in -A m eri- 
kan ristiriidan  ym pärille, se lie tsoo  
ja  valm istaa veristä  purkausta.

Rauhansopim usten tekem inen ja  
kauppasuhteiden alkam inen jo id en 
kin  kapitalististen  m aiden ja  N eu
vosto -V en ä jä n  välillä  e i  m erkitse  sitä, 
että m aailm an porvaristo  -olisi luopu
nut aikom uksestaan tuhota N eu vosto 
tasavalta. On ehkä vain  tapahtunut 
ohim enevä m uutos ta istelutavoissa  ja  
m uodoissa. Japanin toim eenpanem a 
vallanvaihto K aukaisessa Idässä 
saattaa jo  m erkitä  uuden aseellis
ten  sekaantum isten ajan  alkua.

On aivan  selvää, että m itä kauem 
m in  m aailm an proletariaatin  vallan 
kum ousliike keh ittyy, pakottavat 
taloudelliset ja  poliittiset vastakohdat 
porvaristoa  sitä k iertäm ättöm äm m in 
yrittäm ään uutta veristä  ratkaisua 
m aailm an m itassa. Siinä tapaukses
sa esiin tyisi “ kapitalistisen  tasapai
non  ennalleen  palautus”  uuden so 
dan jä lkeen  sellaisena taloudellisena 
kurjistum isena ja  kulttuurin raak a - 
laistut-tamisena, jon k a  rinnalla E u ro
pan nykyinen  tila tuntuisi pelkältä 
hyvinvoim iselta .

33. Vaikkakin  v iim e sodan k ok e 
m us kauhistuttavan seivästi todisti, 
että sota  on virheellinen  laskelm a
—  täm än totuuden tunnustavat niin 
porvaristo kuin sosia listiset pasifistit
—  on  uuden sodan taloudellinen , p o 
liittinen, henkinen ja  tekn illinen  v a l
m istus koko va ltio llisessa  m aailm assa 
täydessä käynnissä. H um anistinen 
kum ousvastainen rauhanrakkaus on 
todellisuudessa m ilitarism in  apuri.

K aikenkarvaiset sosialidem okraatit 
ja  am sterdam ilaiset am m attiyhdistys
m iehet, jo tk a  houkuttelevat kansain
välistä  köyhälistöä  sovittautum aan 
sodan synnyttäm ien taloudellisten  ja  
kansainvälisten  o ik eu d e llis -va ltio llis- 
ten norm ien  puitteisiin , ovat täm än 
kautta im peria listisen  porvariston  
apureita  sen  valm istaessa  uutta so 
taa, jo k a  uhkaa lopu llisesti tuhota 
inhim illisen  sivistyksen .

VI. Työväenluokka sodan jälkeen.

34. K ysym ys kapitalism in  uudesti- 
rakentam isesta ylläkuvatuille p eru s
teille  m erkitsee asiallisesti seuraa- 
v a a : onko työväenluokka halukas 
uusissa, verrattom an raskaissa o lo is 
sa kantam aan ne uhrit, jo tk a  ovat 
tarpeen sen o m a n , orjuuden  vak a 
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vien  edellytysten  palauttam iseksi, 
m ikä tu lisi olem aan kesk itetym pi ja  
laa jem pi kuin ennen sotaa vallin 
nut?

Europan talouden uudestirakenta- 
m iseksi o lis i tarpeen sodassa  tuhou
tuneen tuotantokoneiston  uudella k or
vaam inen ja  pääom an voim akas 
uudestiluom inen. Täm ä olis i m ah
dollinen  vain  jo s  proletariaatti ta i
pu isi tekem ään enem m än ty ötä  su o - 
livyötä  roim asti kiristäen. Tätä vaa 
tivat kapitalistit, tähän neuvovat 
keltaisen  internationalen pettu rijoh - 
ta ja t työväkeä suostum aan: ensin 
olisi autettava kapitalism i pystyyn, 
sitten  vasta  taisteltava työväen  ase
m an parantam isen puolesta. Mutta 
Europan proletariaatti ei ole halu
kas suostum aan tähän uhraukseen; 
se vaatii elintason kohottam ista, 
m ikä nyt on m itä räikeim m ässä r is 
tiriidassa  ob jektiiv isten  m ahdolli
suuksien  kanssa kapitalism in rajain  
sisällä. S iitä se joh tu u  keskeytym ätön  
lak k ojen  ja  kapinain liike ja  E u ro
pan taloudellisen  nousun m ahdotto
muus. Valuutan ennalleen saam i
nen m erkitsisi useille Europan v a l
tio ille  (Saksalle , Ranskalle, Italial
le, Itävallalle, U nkarille, Puolalle, 
Balkanin m aille) ennen kaikkea sitä, 
että  vapautuisivat sietäm ättöm istä 
velvollisuuksistaan , s. o. ju listautu i
sivat vararikkoon ; m utta täm ä taas 
m erk itsisi kaikkien  luokkien  hurjaa 
taistelua kansallistu lojen  uudesta 
jaosta. Valuutan ennalleen  saam inen 
m erkitsisi sitäpaitsi va ltion  m en o
jen  ra jottam ista  kansan joukkojen  
kustannuksella (työpalkkain  ja  jo u k - 
kokulutuksen välineiden  h intojen  
säännöstelyn  lopettam ista ), h alvem 
pien  ulkom aisten  kulutustuotteiden 
tuonnin  kieltäm istä ja  viennin  k oh ot
tam ista alentam alla tuotantokustan
nuksia, s. o. ensikädessä taaskin ty ö - 
väen jou k kojen  riistäm isen k ärjistä 
m istä. Jokainen vakava toim enpide 
kapitalistisen  tasapainon palauttam i
seksi järkyttää yhä enem m än jo  
m uutenkin häiriintynyttä luokkain 
tasapainoa, ollen  siten  uusi vallan 
kum ouksellisen taistelun virike. K y 
sym ys siitä, vo ik o  kapitalism i nousta 
uuteen elämään, on  täten kysym ys 
elävien  voim ien , luokkain  ja  pu o
lueiden, taistelusta.

Jos m olem m ista perusluokista  —  
porvaristosta  ja  proletariaatista  —  
jälk im äinen luopuisi vallankum ouk
sellisesta  taistelusta, n iin  porvaristo 
epäilem ättä loppujen  lopuksi saavut
taisi uuden kapitalistisen  tasapainon 
—  aineellisen  ja  henkisen  rappion 
tasapainon —  uusien pulien kautta, 
uusilla sodilla  yhä köyhdyttäen  k o 
konaisia  m aita, yhä  tappam alla m il- 
joonam äärin  työtätekevää kansaa.

M utta katsoen kansainvälisen  p ro 
letariaatin  koko olem ukseen, e i tä l
laiseen  tulevaisuuden arvioim iseen  
o le  m inkäänlaista aihetta.

35. Kansan hitauden, vanhoillisuu
den ja  perimätavan voimat, jo ita  y h 
teiskunnan taloudellinen  kehitys jo  
oli m urjonut, ovat m yös m enettäneet 
suuren osan  valtaansa työtätekeväin  
kansan joukkojen  tietoisuudessa. Ja 
vaikka sosialidem okratialla  ja  van 
hoilla  am m attiyhdistyksillä  onkin  en 
tisyydeltä  perityn  järjestökon eiston  
kautta v ie lä  huom attava vaikutus 
osaan  työväkeä, niin  on  sekin  sen 
tään tuntuvasti järkkynyt. Sota ei 
aiheuttanut vain työväen  m ielialassa 
suuria m uutoksia, vaan  m yös sen  
kokoonpanossakin, n iin  ettei sodan 
edellisen  ajan  verkkainen  jä r je s tö -  
kehitys enää ole  m ahdollinen.

P roletariaatin  huippupalkoilla  on  
useim m issa m aissa yhä v ie lä  v a llit
seva  asem a erinom aisesti laa jen 
n eella  työväenbyrokratialla , jok a  
tiukasti yhteen liittyneenä on keh ittä
nyt om at valtakeinonsa ja  -tapan 
sa sekä tuhansin sitein  kietoutunut 
kapitalistisen  valtion  la itoksiin  ja  
elim iin.

Sitä seuraa itse tuotannossa p a - 
rem pipalkkainen osa  työväkeä, jok a  
h oitelee  tai aikoo hoidella  hallin to- 
v irk o ja  ja  on  täm än byrokratian  u s
kollisin  tuki.

L isäksi sosia lidem okraattien  ja  am- 
m attiyhdistysväen vanhem pi polvi, 
pääasiassa am m attitaitoisia työläisiä, 
jo ita  järjestöih insä  s itoo  vuosikym 
m enten  taistelum uistot ja  jo tk a  e i
vät saa n iistä  eronneeksi, niiden pe
toksesta huolim atta. M utta am m at
titaitoisten  työläisten  jou k k o o n  m o 
n illa aloilla  huom attavasi harvennut 
ja  tila lle  tullut am m attitaidotonta 
väkeä, jou k ossa  runsaasti naisia.

M iljoonat työlä iset, jo tk a  itse ovat
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k äyneet läpi sodan koulun, tottuneet 
taistelem aan ja  ova t enim m äkseen 
m yös valm iit nousem aan luokka vihol- 
listaan vastaan —  m utta vain  vaka
van  valm istelun ehdolla  ja  vaatien  
lu jaa  joh toa  m enestyksen  ehdottom a
n a  edellytyksenä.

M iljoonat uudet, teollisuuden s o 
dan aikana kasvattam at työlä iset ja 
varsinkin  työlä isnaiset, jo tk a  ovat 
proletariaattiin  tuoneet p ikkuporva
rillisten  ennakkoluu lojensa  ohella 
m yös m altittom at parem m an eläm i
sen  vaatim uksensa.

M iljoonat nuoret työlä iset ja  ty ö 
läisnaiset, jo tk a  ovat kasvaneet so 
dan ja  vallankum ousten  ukkosten ja  
salam ain alla, ja  jo tk a  ovat a lttiim 
m at kom m unism in  opeille  sekä heh
kuvat toim ihalusta.

T yöttöm ien  valtava  arm eija, joka, 
osak si luokka-asem astaan  enem m än 
ta i vähem m än rappeutuneena, kuvas
te lee  n ousu - ja  laskuveden  lailla  rä i- 
keim m in kapitalistisen  talouden rap 
pion  vaihtelua sekä on alituisena 
uhkana porvarillisella  järjestyk selle .

N äm ä alkuperänsä ja  luonteensa 
puolesta  niin  erila iset proletariaatin  
kerrokset eivät o le  ennen joutuneet, 
eivätkä joudu , yhtäaikaisesti eivätkä 
yhtälailla  m ukaan sodan jä lk een  puh
jen neisiin  liikkeisiin . S iitä seuraa 
heilahtelu ja, luoteita  ja  vuoksia, 
hyökkäyksiä  ja  peräytym isiä  va llan 
kum ouksellisissa taisteluissa. M utta 
m usertavalta  enem m istöltään k ierty 
vät proletaariset jou k ot n opeasti lu 
ja k s i yhtym äksi, kun kaikki niiden 
vanhat harhat pettävät ja  niiden 
eläm isen  kauhistuttava epävarm uus 
selkenee trusteiksi yhteen liittyneen  
pääom an kaikkivallan  ja  m ilitarisoi
dun valtion  veristen  m enetelm äin  
kynsissä. Täm ä m on im iljoonainen  
jou k k o  e ts ii lu jaa ja  selkeää jo h 
toa  sekä selvää  toim ioh jelm aa, ja  
siinä on  poh ja  lu jasti yh teen liitty 
neen, keskittyneen  kom m unistipuo
lueen  ratkaisevalle  tehtävälle.

36. Työväenluokan  asem a on  sodan  
aikana epäilem ättä huonontunut. 
V ain  yksity iset työläisryhm ät sa a t
to iva t kohota. Sellaiset perheet, j o i 
den useilla  jäsen illä  o li sodan aika
na ansiom ahdollisuuksia, saattoivat 
säilyttää elin tasonsa, jo p a  sitä  k o -  
hottaakin . M utta y leen sä  e ivä t ty ö 

palkat jaksaneet seurata hintain  nou
sua.

K esk l-E urop assa  o li proletariaatti 
sodan alusta asti tuom ittu yhä suu
rem piin  kieltäym yksiin . Ententen 
m antereenpuolisissa  m aissa ei elin 
tason alenem inen ollu t v iim eaikoih in  
asti niin  huom attava. Englannissa 
torju i proletariaatti sodan v iim e kau
della tarm okkaalla taistelulla  e lineh
to jen sa  huononem isen. Y hdysva llo is 
sa parani eräiden työväenryhm ien 
asem a ; to ise t pysyivät ennallaan tai 
painuivat alaspäin.

K riis i isk i koko m aailm an p ro le 
tariaattiin  h irvittävällä  voim alla . P a l
kat lask ivat nopeam m in kuin hinnat, 
työttöm ien  ja  osan-aikaa työssä  käy
vien  luku kasvoi h istoriassa  kuulu
m attom an suureksi.

H enkilökohtaisten  eläm isolo jen  rä i- 
keät m uutokset sekä vaikuttavat eh 
käisevästi työn  tuottavaisuuteen  että 
m yös tekevät m ahdottom aksi lu ok - 
katasapainon palautum isen tärkeim 
m ällä alalla —  tuotannossa. E lineh 
to jen  epävakaisuus, jo k a  kuvastelee 
y le istä  kansallis- ja  m aailm antalou
den o lo jen  epävakaisuutta, on  nyt 
tärkeim piä vallankum ouksellisia  tek i
jöitä .

VII. Näköaloja ja  tehtäviä.
37. Sota ei vä littöm ästi päättynyt 

proletaariseen  vallankum oukseen. T ä 
tä tosiasiaa pitää porvaristo  jon k in 
la isella  oikeu della  suurena v o itto 
naan. M utta vain pikkuporvarillinen  
paksupäisyys saattaa pitää K om m u
n istisen  Internationalen  ohjelm an 
vararikkona sitä seikkaa, että E uro
pan proletariaatti ei syössy t porva 
ristoa  vallasta  sodan aikana ta i heti 
sen  päätyttyä. K om m unistisen  In 
ternationalen  suuntaa e i ole m ää
ritelty  sella iselle  perustalle, että p ro 
letaarisen  vallankum ouksen täytyy 
tulla jon a in  dogm aattisesti edeltäkä
sin  m ääriteltynä kalenteripäivänä, e i
kä se lla isessa  tarkoituksessa, että 
vallankum ous on  tehtävä m ekaani
sesti jonkun  m ääräajan  sisään. V a l
lankum ous on  ja  on  ollut elävien 
voim ien  taistelua o lev illa  h istoria lli
silla  perusteilla. K apitalistisen  tasa
painon häiriintym inen kok o  m aail
m assa  sodan kautta on  luonut edu l
liset taistelun edellytykset yhteiskun



nallisen  vallankum ouksen voim ille. 
K om m unistisen  Internationalen  kaik 
k i ponnistukset ova t o llet ja  ovat 
kohdistetut siihen, että täm ä tila i
suus tu lisi täydelleen  käytetyksi.

K om m unistisen  Internationalen  ja  
sosialidem okratian  —• m olem pain  
ryhm äin  välinen vastakkaisuus ei ole 
siinä, että me olisim m e m ääränneet 
kum oukselle varm an ajan, kun ne 
taas hylkäsivät utopism in  ja  se ik 
kailun (P u tsch it). V astakohta  on  sii
nä, että sosia lidem okraatit tosiasias
sa tekevät vallankum oukselliselle  k e 
h itykselle  vastarintaa sekä hallituk
sessa että oppositsioon issa  kaikin 
voim in  vaatien  tasapainotilan palau
tusta kapitalistisessa valtiossa , kun 
sen  sijaan  kom m unistit käyttävät 
kaikkia teitä , kaikkia m enettelytapoja  
ja  kaikkia  m ahdollisuuksia  kum otak
seen  kapitalistisen  valtion  ja  tu h o
takseen  sen proletaarisen  diktatuurin 
kautta.

Sodan jä lkeen  kuluneitten kahden 
ja  puolen vuoden  kuluessa on eri 
m aitten  proletariaatti osoittanut 
enem m än tarm oa, taisteluvalm iutta, 
uhrautuvaisuutta kuin m itä olis i ta r
v ittu  voittoisaan  vallankum oukseen, 
jo s  työväen  joh d ossa  o lis i o llu t v o i
m akas, kesk itetty , toim een valm is 
kansainvälinen  kom m unistinen pu o
lue. M utta h istoria llisten  syitten  ta
k ia  o li proletariaatin  joh d ossa  sodan 
aikana ja  heti sen  jä lkeenkin  to i
sen  in ternationalen  jä r jestö , jok a  
oli ja  yhäkin  on  arvaam attom an 
kallis va ltio llin en  ase porvariston  
käsissä.

38. Saksassa o li valta v. 1918 lo 
pulla  ja  1919 alussa tosiasiassa  ty ö 
väenluokalla. Sosialidem okraatit, o i
keistola iset ja  riippum attom at, sekä 
am m attiyhdistykset käyttivät koko 
koneistonsa, koko perinnäisen  va i
kutusvaltansa pelastaakseen  täm än 
vallan  porvariston  käsiin.

Italiassa kuohahteli proletariaatin  
m yrskyisä  vallankum ousliike puolen 
toista  vuoden  kuluessa yhä vo im ak 
kaam m in y li äyräittensä  ja  vain  so- 
sialistipuolueen luonteenpuute, parla 
m enttiryhm än petturipolitiikka ja 
am m attiyhdistysm iesten  pelkurim ai- 
nen opportunism i antoivat p orvaris
to lle  tilaisuuden koneistonsa  kuntoon 
saam iseen, n iin  että ne m oh iliso i-

tuaan valkokaartinsa saattoivat s iir 
tyä  hyökkäykseen  proletariaatin  
kimppuun, jok a  hetkellisesti oli van 
h o jen  joh toelim ien sä  vararikon  kaut
ta  vailla  aloterohkeutta.

V iim e vuoden  valtava  lakkoliike 
Englannissa m urtui kerran toisen sa  
jä lkeen  valtion  häikäilem ättä liik 
keelle  panem aa sotilasvaltaa vastaan, 
kun am m attiyhdistysjohtajat o li  s i
ten saatu säikytetyiksi. Jos joh ta ja t 
olis ivat o lleet uskollisia  työväen lu o
kan asialle, n iin  olisi am m attiyhdis
tysten  koneistoa  puutteistaan h uoli
m atta voitu  käyttää vallankum ouk
sellisiin  taisteluihin. “ K olm iliiton ”  
äskeinen työriita  olisi antanut tila i
suuden vallankum oukselliseen  välien  
selvitykseen  porvariston  kanssa, m ut
ta tämän ehkäisi am m attiyhdistys- 
joh ta ja in  vanhoillisuus, arkuus ja  p e 
tos. Jos E nglannin am m attiliittojen  
koneisto o lis i s illo in  suorittanut s o 
sialism in hyväksi puoletkaan siitä 
työstä , jo ta  se tekee kapitalism in 
hyväksi, n iin  olisi Englannin p ro le 
tariaatti m itä vähim m in uhrein v o i
nut tem m ata käsiinsä vallan  ja  käy
dä käsiksi m aan talouden suunnitel
m alliseen  uudestijärjestelyyn .

Täm ä arvostelu  sop ii enem m ässä 
tai vähem m ässä m äärässä kaikkiin  
kapitalistisiin  valtioihin.

39. K ieltäm ätön tosiasia  on, että 
työväen  vallankum ouksellinen  va lta 
taistelu  nykyisin  käy m onessa  m aas
sa varsin  hitaasti. M utta eipä v o i
tu  odottaakaan, että vallankum ouk
sellinen h yökkäysliike sodan jälkeen, 
kun se ei v ien yt välittöm ään v o it
toon , keh ittyisi keskeytym ättä nouse
vassa lin jassa. P o liitt ise lla  liikkeel
lä on m yös kiertonsa, n ousu- ja  la s- 
kuaikansa. V ihollinen  ei pysy  p a s 
siivisena —  se taistelee. Jos p ro le 
tariaatin hyökkäys ei pääty voittoon , 
s iirtyy  porvaristo ensi tilaisuudessa 
vastahyökkäykseen. Joidenkin  h el
posti vallattu jen  asem ien m enetys 
saa aikaan hetkellisen  m ielialan pai
num isen proletariaatin  riveissä. M ut
ta  kieltäm ättöm änä tosiasiana pysyy, 
että nykyisin  kapitalistisen  keh ityk
sen suuntaviiva —  hetkellisten  nou
su jen  jälkeen—  käy alaspäin, kun sen 
sijaan vallankum ouksen v iiva  on 
kaikkine horjahduksineenlcin  ylöspäin  
nousussaan.



Kun kapitalism in  uudelleen py sty t- tä o lis i korvauksen  ottam inen kai- 
( täm inen edellyttää riiston  h irveätä kista pulakauden rosvouksista  ja  
: kiristystä, m iljoon ain  ihm isten tu - nöyryytyksistä , osottaisi tässäkin tu
houtum ista, to isten  m iljoonain  e lin - pauksessa pyrkim ystä muuttua kan- 
tason polkeentum ista alle m inim in salaissodaksi, kuten sitä osottaa sen 
ja  alituista eläm isen epävarm uutta, nykyinen puolustussotakin. 
täytyy työväen  yhä uudelleen nousta 41. Lähteepä nyt valiankum ouksel- 
vastarintaan, yhä uudistuviin lak k oi- linen liik e  lähiaikana kehittym ään 
hin ja  kapinaan. Täm än painon a i- nopeam paa tai hitaam paa vauhtia, 
la ja  näissä ta isteluissa kasvaa jo u k - kum m assakin tapauksessa täytyy 
kojen  keskuudessa tahto saada k a - kom m unistisen  puolueen pysyä to i— 
pitalistinen yhteiskunta kukistetuksi, menpuolueena. Se on taistelevien

40. N ykyisen  pulan aikana on ja  jou k k ojen  etupäässä, se m uodostaa 
pysyy kom m unistisen  puolueen p e - selkeiksi ja  kirkkaiksi taistelun tun- 
rustehtävänä proletariaatin  nykyisten  nussanat sam alla paljastaen  sosiali- 
puolustustaisteluiden  johtam inen, laa - dem okratian  aina peräänantavat, 
jentam inen, syventäm inen, yhdistäm i- kom prom issiin  pyrkivät tunnukset, 
nen ja  —  keh ityksen  kulun m u- K aikissa taistelun vaihtelu issa py r- 
kaan —  valt iollis iksi ratkaisutaiste- kii kom m unistinen puolue organ i- 
luiksi kohottaminen. M utta jo s  k e - sa toorisesti lu jittam aan uusia tuki- 
h ityksen vauhti hidastuisi ja  jo s  kohtiaan, totuttam aan jou k k oja  ak- 
nykyistä  talouspulaa useam m issa tai tiiv iseen  m anöveeraukseen, varusta- 
harvem m issa m aissa seuraisi nousu- maan' niitä uusilla taistelutavoilla, 
kausi, ei täm ä suinkaan m erkitsisi jo tk a  tähtäävät avoim een yhteentör- 
kiertäm ättä a ik a -a jo itta is ia  va ih telu i- m äykseen vihollisen  voim ien  kanssa, 
ta. N e seuraavat kapitalism ia sen K äyttäm ällä jok a ista  levähdyshetkeä 
henkitoreissaankin  niinkuin ovat seu- käydyn taistelun opetusten  om aksu-, 
ranneet sen nuoruuden ja  kasvun m iseen pyrk ii kom m unistipuolue sy - 
aikoina. ventäm ään ja  laajentam aan luokkain

Siinä tapauksessa että pääom an yhteentörm äyksiä , yhdistäm ään ne 
rynnistys nykyisen  pulan aikana kansallisesti ja  kansainvälisesti pää- 
heittäisi työväen  takaisin, on  se m äärän ja  toim innan, yhteyden  p e - 
parem m an kon junktuurin  tullen heti rusteella  ja  täten proletariaatin  etu - 
käyvä hyökkäykseen. Sen ta lou del- päässä kulkien m urtam aan kaikki 
linen hyökkäystaistelu , jon ka  tunnus- vastukset sen tiellä diktatuuriaan ja  
sanana siinä tapauksessa k iertäm ät- vallankum ousta kohti.

Kominternin menettelytapateesit.
I. Kysym ysten määrittely. m eidän proletaarisesta  diktatuurista

käym äm m e taistelun  taktillisia  kysy- 
“ Uusi kansainvälinen  työ räenliitto myksiä. N e kohdistuvat keinoihin, 

on m uodostettu  eri m aitten proletaa- m iten  vallataan työväenluokan  enem- 
rien  yhteisten toimintojen (aktsioo- m istö kom m unism in  perusajatuksen 
nien) järjestäm istä  varten, proletaari- puolelle, ja  keinoihin , m iten  proletari- 
en, jo tk a  pyrk ivät yhteen päämää- aatin yhteiskunnallisesti ratkaistavat 
rään: kapitalism in  kukistam iseen , osat organiseerataan  taisteluun kom-
proletariaatin  diktatuurin ja  kansain- m unism in toteuttam iseksi; ja  ne koli- 
välisen  neuvostotasavallan  perustam l- distuvat siihen, m iten on suhtaudut- 
seen, poistaakseen  tykkänään luokat tava proletaariseerautuneisiin  pikku- 
ja  toteuttaakseen  sosialism in, tuon porvarillisiin  kerroksiin , kohdistuvat 
kom m unistisen  yhteiskunnan ensi as- keinoih in  ja  tiehen, m illä nopeim m in 
teen .”  —  Täm ä K om m unistisen  Inter- hajotetaan  porvarillisen  vallan  elim et, 
nationalen sääntöjen  m äärittely In- tuo valta  tuhotaan; kohdistuvat dik- 
ternationalen  pääm äärästä rajoittaa tatuurin lopu llisen  kansainvälisen  
selvästi kaikki ratkaistavana olevat taistelun  keinoih in  ja  tiehen. K ysy- 
menettelytapakysymykset. Ne ovat m ykset itse  diktatuurista ainoana
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kansainvälisen  voiton  tienä ovat k es
kustelun ulkopuolella. M aailm anvallan
kum ouksen keh itys on selvää selvem 
m in osottanut, että olevassa  h istori
a llisessa  tilanteessa  on  vain  yksi 
va ih toeh to : kapitalistinen  tai prole
taarinen diktatuuri. K om m unistisen  
Internationalen  III kongressi käy uu
delleen  tarkastam aan taktillisia  ky
sym yksiä  tilanteessa, jo llo in  eräissä 
m aissa ob jektiiv inen  (y le in en ) asem a 
on  vallankum ouksellisesti kärjistynyt, 
ja  jo llo in  on  m uodostunut sarja  kom 
m unistisia joukkopuolueita , jo illa  ei 
kuitenkaan' v ielä  m issään ole hallus
saan työväenluokan  pääjoukon  tod el
lista  joh toa  tosivallankum oustaiste- 
lussa.

II. Uusien taistelujen kynnyksellä.

Maailmanvallankumous, s. o. kapita
lism in  luhistum inen ja  proletariaatin  
vallankum ouksellisen  tarm on kok oa 
m inen, sen organiseeraam inen  hyök 
kääväksi ja  voittoisaksi voim aksi, 
m uodostuu pitemmäksi vallankum ouk
sellisten  ta istelu jen  aikakaudeksi. 
V astakohtien  erilainen kärjistynei- 
syys eri m aissa, näiden yhteiskunnal
lisen  rakenteen  ja  voitettavien  estei
den erilaisuus, porvariston  jä r jestyn e i
syyden korkea  aste Länsi-Europan ja  
P oh jois-A m erikän  kapita listisesti ke
h ittyneissä  m aissa saivat aikaan sen, 
että m aailm ansota ei joh tanut välit
töm ään m aailm anvallankum ouksen 
voittoon . K om m unistit o livat siis oi
keassa, kun he jo  sodan aikana selit
tivät, että imperialismin aikakausi 
johtaa  yhteiskunnallisen vallankumo
uksen ajanjaksoon  s. o. pitkään kansa
la issotien  sarjaan  yksity isissä  kapi
ta listisissa  va ltio issa  sekä sotiin  kapi
ta lististen  valtioitten  välillä  toiselta  
puolen  ja  proletaaristen  valtioitten  ja  
r iistetty jen  siirtom aakansojen  välillä  
toiselta  puolen. M aailm anvallan
kum ous ei o le  suorav iiva isesti ed isty
vä prosessi, vaan kapitalism in  pitkäl
lisen  luhistum isen, jokapäiväisen  
vallankum ouksen m iinoitustyön  aika
kaudet toisinaan  kärjistyvät ja  yhdis
tyvät äk illisiksi kriiseiksi. M aailm an
vallankum ouksen kulku- kävi vie lä  
p itkäveteisem m äksi sen tosiasian  
kautta, että vahvat ty öväen järjestöt 
ja  työväenpuolueet, n im ittäin sosiali
dem okraattiset puolueet ja  ammatti
yhdistykset, jo tk a  proletariaatti o li

m uodostanut joh tam aan  taisteluansa t
porvaristoa  vastaan, m uuttuivat so- (
dan aikana elim iksi, jo illa  o li vasta- i
vallankum ouksellinen vaikutus prole
tariaattiin  nähden, ja  jo tk a  sitä kah
lehtivat, vieläpä jä iv ät sella isiksi so
dan loputtuakin. Se teki m aailm an 
porvaristolle  h elpoksi voittaa  demo- 
bilisatsiooniajan kriisin , se antoi sille 
m ahdollisuuden vuosien  1919— 1920 
näennäisen nousuajan sattuessa herä
tellä työväessä  uusia to iveita  sen  ase
man parantum ism ahdollisuudesta ka
pitalism in  pu itteissa —  m ikä oli syy
nä vuoden 1919 kapinaliikkeitten  tap
pioon  ja  vallankum ousliikkeiden  vauh
din h idastuttam iseen  v. 1919— 1920.

Maailmantalouspula, jok a  tuli kesk i
vaiheilla 1920 ja  nyt u lottuu yli koko 
m aailm an, kaikkialla  lisäten  työttö
m yyttä, tod istaa  kansainväliselle pro
letariaatille, ettei porvaristo enää ky
kene m aailm aa uudelleen  rakenta
maan. K aikkien  maailman poliittis
ten vastakohtain kärjistym inen , R ans
kan ryöstöretk i Saksaa vastaan, eng- 
lantilais-am erikalainen ja  am erika- 
la is-japanilainen vastakohta, seurauk
senaan kilpavarustelu , ne osoittavat, 
että kuoleva  kapitalistien  m aailm a 
uudestaan hoippuu maailmansotaa 
kohden, sillä välin  on  K ansainliitto 
jop a  voitta javaltio itten  kansainvälise
nä, hävinneitä  k ilp ailijo ita  ja  siirto- 
m aakansoja riistävänä trustina rik
koutunut englantilais-am erikalaisen  
kilpailun takia. H äviäm ässä on  harha
luulo, jo lla  kansainvälinen  sosia li
dem okratia  • ja  am m attiyhdistysbyro- 
kratia ovat työväen jouk k oja  pidätel- 
leet vallankum oustaistelusta, harha
luulo, että työ lä is jou k ot voisivat, luo
pum alla va ltiollisen  vallan  valloittam i
sesta  vallankum oustaistelussa, saavut
taa asteettaisin  rauhallisesti taloudel
lisen  vallan ja  itsehallinnan.

L opussa ovat soeialiseerauskom edi- 
at Saksassa, jo itten  avulla Scheide- 
m ann— N oske hallitus m aaliskuulla 
1919 yritti pidättää työväestön  ryn
näkköä. Sosialiseeraus-fraasi on  teh
nyt tilaa tosiasia lliselle  stinneseerauk- 
selle, s. o. Saksan teollisuuden alistu
m iselle yhden kapita listisen  diktaat
torin  ja  häneen liittyneen  koplan alai
seksi. Preussin  hallituksen hyökkäys 
sosia lidem okraatti S everingin  joh d o l
la  K eski-Saksan k a ivostyölä isiä  vas
taan m uodostaa a lkusoiton  Saksan 
porvariston  yleiseen  hyökkäystoim in-
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taan Saksan työväestön  palkkain alen
tam iseksi. Englannissa ova t kaikki 
natsionaliseeraussuunnitelm at ju os 
seet hiekkaan. Toteuttam atta San- 
key-kom itean natsionaliseeraussuunni- 
telm aa, tukee hallitus sotilaskutsun- 
nan kautta sulkua Englannin k a ivos
työlä isiä  vastaan. Ranskan hallitus 
saattaa ainoastaan ryöstöretkensä  
avulla Saksaa vastaan lykätä tuon
nem m aksi ta loudellista  vararikkoansa. 
M itään talouden suunnitelm allista 
uudestirakentam ista ei se ajattele. 
Niin, jop a  hävitetyn  Poh jois-R anskan  
jä lleenrakennustyö, m ikäli sitä suori
tetaan, palvelee vain yksityiskapitalis- 
tista rikastum ista. Italiassa siirtyi 
porvaristo fascistien  valkoisten  k op 
lien  avulla hyökkäykseen  työväen 
luokkaa vastaan. K aikkialla  on  por
varillisen  dem okratian  täytynyt Jat
kaa naam arinsa riisum ista, niin  hy
vin porvarillisen  dem okratian  van
hoissa  va ltio issa  kuin uusissa, im pe
ria listisesta  rom ahduksesta synty
neissä : va lk oiset kaartit, Englannin 
hallituksen d ik tatooriset valtuudet 
ka ivoslakkoa vastaan, fascistit, gu- 
arda regia  Italiassa, pinkertonit, so 
sialististen  edustajain  ulosheittäm inen 
parlam enteista, lynkkaus-oikeus Y h 
dysvalloissa, va lkoinen  h irm uvalta 
Puolassa, Jugo-Slaviassa, Rum aniassa, 
Lätissä  ja  V irossa , valkoisen hirmu
vallan laillistuttaminen Suomessa ja  
U nkarissa ja  Balkaninm aissa, kom- 
m unistilaki Sveitsissä, Ranskassa 
j.n.e. K aikkialla  pyrkii porvaristo  
sälyttäm ään työväenluokan  harteille 
paisuneen taloudellisen  anarkian seu
raukset: työaikaa pitentäm ään, palk
koja  polkem aan. K aikkialla  sitä avus
tavat sosialidem okratian  ja  A m ster
dam in A m m attiyhdistysinternationa- 
len  joh ta jat. M utta ne eivät voi 
estää, vaan ainoastaan lykätä, työ- 
väen jou kkojen  herääm istä uuteen 
taisteluun, uusien vallankum ousaalto- 
jen  lähestym istä. Johan näem m e 
kuinka Saksan proletariaatti valm is
tuu vastahyökkäykseen, m iten englan
tilaiset kaivostyöläiset, am m attiyhdis
tysjoh ta jien  petoksesta  huolim atta, 
kestävät sankarillisesti v iikkokausia  
taistelussa kaivospääom aa vastaan. 
Me näem m e, kuinka Italian proletari
aatti Serrati-ryhm än kuhnustelupoli- 
tiikan kokem uksesta  oppineena k o
koaa taisteluhaluisia eturivejänsä, 
m ikä ilm enee Italian K om m unistisen

Puolueen  m uodostam isessa. M e nä
em m e, kuinka Ranskassa jakaantum i
sen  jä lkeen , erottautum isen  jälkeen  
sosia lipatriooteista  ja  keskustalaisista  
sosia listin en  puolue alkaa kom m unis
tisesta  agitatsioon ista  ja  propagandas
ta siirtyä joukkomielenosoituksiin  im 
perialistista  rosvousta  vastaan. Tshek- 
ko-Slovakiassa eletään poliittinen 
joulukuun lakko, joh on , vaikka tykkä
nään puuttuukin yhtenäistä  johtoa , 
kuitenkin  ottaa osaa  m iljoon a  ty ö
lä istä  ja  jon ka  jä lkeen  seuraa tshekki- 
lä isen  kom m unistisen  puolueen m uo
dostum inen  joukkopuolueeksi. Puo
lassa oli helm ikuussa kom m unistisen  
puolueen  joh dolla  rautatieläislakko ja  
siihen  liittyvä  yleislakko, m ikä oli 
om ansa lisääm ään sosia lipatrioottisen  
P uolan  sosia listisen  puolueen jatku
vaa  hajaantum isprosessia . Kaikkein 
todennäköisintä nykyisissä oloissa on 
ei maailmanvallankumouksen lamaan
tuminen, ei sen aaltojen vaimentumi
nen, vaan päin vastoin :  yhteiskun
nallisten vastakohtain ja  yhteiskun
nallisten taistelujen välitön kärjisty
minen.

III. Nykyhetken tärkeät tehtävät.
K om m unistisen  Internationalen  tär

kein  nykyhetken  kysym ys on  ratkai
sevan  vaikutusvallan saavuttam inen 
työväenluokan  enem m istöön, m äärää
v ien  osien  viem inen  taisteluun. Sillä 
huolim atta ob jek tiiv isesti vallankum o
uksellisesta , ta loudellisesta  ja  poliitti
sesta  asem asta, jo llo in  aivan äkkiä 
v o j syntyä vallankum ouksellisen  pu
lan  kärjistym inen  (esim . suuressa la
kossa, siirtom aakapinassa, uudessa so
dassa  tai jop a  jossa k in  suuressa par- 
lam enttaarisessa  kriis issä  j.n e .), ei 
työväenluokan  enem m istö kuitenkaan 
vielä  ole  kom m unism in vaikutusvallan 
alainen, ei varsinkaan sella isissa  m ais
sa, m issä finanssipääom an voim akkaan 
vahvan vallan  perusteella  on  olem as
sa suuria im perialism in  turm elem ia 
ty ö lä iskerroksia  (esim . , E nglannissa 
ja  A m erikassa ), ja  m issä tosivallan- 
kum ouksellinen  joukkopropaganda on 
vasta  alkanut. K om m unistinen  Inter
nationale on  perustam ispäivästänsä 
alkaen asettanut selvästi ja  kiistäm ät- 
töm ästi tarkotusperäksi, ei pienten 
kom m unististen  lahkojen  m uodosta
m ista , jo tk a  koettavat vain  propagan
dan ja  agitatsionin  kautta sa,ada ai
kaan  vaikutusvallan työ väen jou kkoi
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hin, vaan osanoton työläisjoukkojen 
taisteluun, tämän taistelun johtamisen 
kommunistisessa mielessä ja  suurten 
vallankumouksellisten, kommunistis
ten joukkopuolueitten muodostamisen 
taistelussa. K om m unistinen  Interna
tionale on jo  olem assaolonsa  ensi vuo
tena hylännyt lahkolaispyrkim ykset, 
kehoittam alla  'liittyneitä puolueita  —  
vaikkapa ne vie lä  olis ivat kuinkakin 
pieniä —  olem aan mukana am m atti
yhdistyksissä , kukistam aan sisältä  kä
sin n iitten  taantum uksellisen byrok ra 
tian ja  tekem ään am m attiyhdistykset 
proletariaatin  vallankum ouksellisiksi 
jou k k ojärjestö ik si, sen taistelun  eli
m iksi. Jo ensim äisinä olem assaolon 
sa vuosina  on  K om m unistinen Inter
nationale kehottanut kom m unistisia  
pulueita, ei sulkeutum aan propaganda- 
piireiksi, vaan käyttäm ään proletari
aatin  agiteeraam iseksi ja  järjestäm i
seksi kaikki m ahdollisuudet, jo ita  por
varillisen  valtio järjestelm än  on  pitä
nyt jättää avoim ek si: lehtivapautta, 
yhteen liittym isvapautta  ja  p orvarilli
sia p a rla m en ta a ris ia  la itoksia  -— 
vaikkapa ne o lisivat kuinkakin sur
kastuneita —  tehdäkseen ne kom m u
nism in aseeksi, puhujalavat, k ok oon 
tum ispaikaksi. I I :s s a  kongressissaan  
on K om m unistinen  Internationale am- 
m attlyhdistyskysym ystä  ja  parla
m en ta r ism in  käyttäm istä koskevissa  
päätöslauselm issaan avoim esti hylän 
nyt lahkolaispyrkim ykset. Kom m u
nististen puolueitten kaksivuotisen 
taistelun kokemukset ovat täysin val
mistaneet Kommunistisen Internatio
nalen katsantokannan. K om m unisti
nen Internationale on politiikallansa 
aiheuttanut eräissä maissa vallan
kumouksellisten työläisten eron ei ai
noastaan julkisista reformisteista, 
vaan myös keskustalaisista. Sen 
kautta, että keskustalaiset ovat m uo
dostaneet 2 %  internationalen, jok a  
A m sterdam in Am m attiyhdistysinter- 
nationalen  p oh ja lla  avoim esti yhdis
tyy  Scheidem annien, Jouhauxien ja  
H enderson ien  kanssa, tuli proletaari
sille jou k o ille  näköala taistelukentän 
ylitse  paljon  väljem m äksi, m ikä väin 
helpottaa tu levia  taisteluja. Saksa
lainen kom m unism i tuli K om m unis
tisen  Internationalen  taktiikan kaut
ta (vallankum ouksellinen  työ am m at
tiyhdistyksissä, avoin  k irje  j.n .e .) p o 
liittisesta  suunnasta, jo lla isena se kä
vi tam mi- ja  helm ikuun taisteluihin

1919, suureksi vallankum oukselliseksi 
joukkopuolueeksi. Se on  am m atti
yhdistyksissä  hankkinut vaikutusval
lan, jok a  sai am m attiyhdistysbyrokra- 
tian kom m unistisen  am m attiyhd istys- 
työn  vallankum ouksellisen  vaiku 
tuksen pelosta  erottam aan am m atti
yhdistyksistä  pa ljon  kom m unisteja, ja  
pakotti tuon byrokratian  ottam aan 
n iskoilleen  syytöksen  am m attiyhdis
tyksen  hajoittam is-häpeästä. Tshekko
s lovakiassa  on kom m unistien  onnistu
nut saada puolelleen  poliittisesti jär- 
jestyneitten  työlä isten  enem m istö. 
Puolassa on kom m unistinen  puolue 
m iinotustyönsä  kautta ' am m attiyhdis
tyksissä, huolim atta suunnattom ista 
vainoista , jo tk a  pakottavat sen puo- 
lu e järjestön  täydelliseen  illegaalisuu- 
teen, ym m ärtänyt ei a inoastaan pysyä 
yhdessä jou k k o jen  kanssa, vaan v ie 
läpä esiin tynyt n iiden  joh ta jana 
joukkotaistelu issa . Ranskassa ovat 
kom m unistit vallanneet enem m istön 
sosia listisessa  puolueessa. Englannis
sa toteutuu kom m unististen  ryhm ien 
sulautum isprosessi K om internin  tak
tillisten  suuntalin jojen  perusteella, ja  
kom m unistien  kasvava vaikutus pa
kottaa  sosia lipetturit yrittäm ään teh
dä m ahdottom aksi kom m unistien  pää
syn L abour P artyyn  y. m. Lahkolai
set kommunistiset ryhmät (kuten K. 
A. P. D. Saksan Komm. Työväen Puo
lue j.n.e.) eivät sensijaan ole tiellän
sä voineet saavuttaa vähäisintäkään 
menestystä. T eor ia  kom m unism in 
voim istuttam isesta puhtaan propagan
dan ja  agitatsioon in  kautta sekä eri
k oisten  kom m unististen  am m attiyh
distysten  perustam isen kautta, on kär
sinyt perinpoh ja isen  haaksirikon . Si
tä tietä ei o le  m issään voitu  perustaa 
m itään vaikutusvaltaista  kom m unis
tista  puoluetta.

IV. Kommunistisen Internationalentila.
T ällä  hetkellä  kom m unististen  

joukkopuolueitten  m uodostam isessa ei 
kom m un istin en  Internationale ole 
kaikkialla päässyt kyllin  pitkälle. On
pa kahdessa voittoisan  kapitalism in  
tärkeim m ässä m aassa vielä  kaikki työ 
suoritettavana tällä alalla.

Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa, 
m issä h istoria llis ista  sy istä  ei ennen 
sotaakaan ollut m itään laa jem paa val
lankum ouksellista  liikettä , on  kom m u
n isteilla  yhä v ielä  edessään  yksin-



kertaisim m at ensi teh tävät kom m u- om ituisuuksista, ja  tehtävä om an vä- 
n istisen  yd in joukon  m uodostam isessa sym ättöm än propagandansa lähtökoh- 
ja  sen  sitom isessa  ty ö lä isjoukkojen  daksi työlä isten  yk sity iset ja  osittais- 
kanssa. H yvin  suotuisan  poh jan  tälle vaatim ukset. j , |
heidän työlleen  valm istaa nykyisin  tä- S atojen  tuhansien ja  m iljoonain  
louspula, jok a  on tehnyt työttöm äksi työlä isten  silm ien edessä asettaa mah- 
viisi m iljoonaa työläistä. Am erikalai- tava lalckoliike am m attiyhdistys- 
nen pääom a, jok a  on tietoinen sitä kon eiston  ja  joh ta ja t k oetteelle  ky- 
uhkaavasta työväen liikkeen  vasem - keneväisyyteen , luotettavuuteen, lior- 
m istolaistum isen  ja  kom m unistien  vai- jum attom uuteen  ja  tunnollisuuteen 
kutukseen jou tum isen  vaarasta, yrit- nähden. N äissä o lo h sa  saa kom m u- 
tää raakalaism aisilla  vainoilla  murtaa nistinen työ am m attiyhdistyksissä rat- 
ja  hävittää nuoren  kom m unistisen  kaisevan  m erkityksen. U lkoapäin  tu- 
liikkeen ja  pakottaa sen  laittom aksi, j eva puoluearvostelu  ei m illään Smuo- 
jo llo in  sen pääom an laskujen  mukaan ^oa vo j saada aikaan sitä  vaikutusta 
täytyisi, vailla kaikkea  yhteyttä  jouk- joukkoih in , m inkä kom m unististen  
k o jen  kanssa, huonontua propaganda- am m attiyhdistyssolu jen  jokapäiväi- 
lahkoksi ja  kuihtua pois. K om m unis- nen sitkeä  työ vo i , saada; tuo työ, 
tinen Internationale kääntää Am erl- m ikä kohdistpu  am m attiyhdistysliik- 
kan Y hdistyneen  K om m unistisen  Puo- keen  petturien  ja  poroporvarien  pal- 
lueen huom ion siihen, että illegaali- jastam iseen  ja  n iiden  luottam uksen 
sen jä r jestön  on  m uodostettava aino- horjuttam iseen, jo tk a  E nglannissa vie- 
astaan p oh ja  aktiivisim pain  kom m u- ja enem m än kuin m issään m uussa 
n ististen  voim ien  kokoam iseksi, sei- m aassa ovat pääom an poliittis ia  leik- 
ventäm iseksi, m utta että tuo puolue kikalu ja.
on  velvollinen  yrittäm ään kaikki kei- K un j OUkkopuolueiksi tulleitten  
not ja  tiet päästäkseen  _ uios laitto- kom m unististen  puolueitten  tehtävä 
m istä järjestö istän sä  laajain , kaym .s- m uissa m aissa on ryhtyä  huom atta
v a s s a  olevain  ty ovaen joukkojen  tykö, vagga m äärässä jou kk oto im in to jen  
ja  että se on  velvollinen  havaitse- alotteeseen , niin  E nglannissa on  kom 
inaan keinot _ ja  m uodot, liittaakseen m unistisen  puolueen tehtävänä ennen 
yhteen  nup jou k ot poliittisesti julki- kaikkea> tosiasia llisesti kehittyväin  
sessa eläm ässä taisteluun am erika- j oukkot0im intojen  perusteella, osoit- 
laista paaom aa vastaan. taa j oukojj ie niiden  om asta kokem uk-

Englanninkaan kom m unistiselle liik- gesta, että kom m unistit vo iva t näitten 
keelle  ei v ielä  o le  onnistunut tulla jou k k o jen  edut, tarpeet ja  tunteet 
joukkopuolueeksi, huolim atta sen voi- tuoda ju lk i oikein  ja  rohkeasti, 
m ien kesk ittäm isestä  yhteen yhtenäi- Keski_ ja  Länsi-Europan komm.unis- 
seen kom m unistiseen  puolueeseen . tisissa  joukkopuolueissa  tapahtuu val-

E nglannin talouden jatkuva ha- lankum ouksellisen  agitatsioon in  ja  
jaannus, lakkoliikkeen  ennenkuulum a- propagandan tarkoitustenm ukaisten  
ton kärjistym inen, tyytym ättöm yyden  m enetelm ien  m uodostam isprosessi, 
kasvam inen kansan laajem missa, jou- jo tk a  m enetelm ät vasta isivat niitten  
koissa  L loyd  Georgen^ hallin tojärjes- taisteluluonnetta, ja  siirtym isprosessi 

-telm ää kohtaan, työväenpuolueen  ja  kom m unistisesta  propagandasta ja  
liberaalisen  puolueen vo iton  m ahdolli- ag itatsioon ista  toim intaan. Tätä pro- 
suus ensi parlam enttivaaleissa —  gessia ehkäisee se tosiasia , että eräis- 
kaikki se avaa E nglannin kehitykses- sa m aissa työlä isten  vallankum ouksel- 
sä uusia vallankum ouksellisia  näkö- ijgtum inen, heidän siirtyäkseen  kom - 
a lo ja  ja  nostaa E nglannin kom m unis- munism in leiriin , on tapahtunut sei
tien eteen  m itä tärkeim piä kysym yk- iajs ten joh ta jien  johdolla , jo tk a  eivät 
siä. ole  päässeet keskustalaispyrkim yksis-

E nglannin kom m unistisen  puolueen tään eivätkä kykene oh jaam aan kom- 
ensim äinen päätehtävä on, että se tu- m unistista  kansanagitatsioon ia ja  pro- 
lee jou k k ojen  puolueeksi. Englannin pagandaa tai sitä suorastaan pelkää- 
kom m unistien  on lu jem m in  astuttava vätkin tietäessään, että tuo propa- 
jo  tosiasia llisesti olevan  ja  kehitty- ganda ja  agitatsioon i vie puolueet 
vän jou k koliikkeen  poh ja lle , päästävä vallankum ouksellisiin  taisteluihin, 
perille  kaikista  sen  konkreettisista  N äm ä keskustalaispyrk im ykset joh-
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tivat Italiassa puolueen jakaantum i
seen. H uolim atta työväenluokan  luon
n onvoim aisista  liikkeistä, sen  kasva
vasta aktiivisuudesta  tietoiseen  tais
teluun vallasta , joh on  Italiassa edel
ly tyk set o liva t kypsät, ovat Serratin 
ym pärille  ryhm ittyneet puolue- ja  am 
m attiyhd istysjoh ta jat saaneet aikaan 
sen, että nuo liikkeet ovat ju osseet 
hiekkaan. H eille  ei kom m unism i ol
lut keino työväenluokan  taisteluun he
rättäm iseksi ja  kokoam iseksi. Ja k os 
ka he pelkäsivät taistelua, täytyi hei
dän sekottaa  vedellä  kom m unistinen  
propaganda ja  agitatsioon i ja  joh taa  
se keskustalaiseen  uom aan. T ä llä  ta
voin  he vah vistivat reform istien  vai
kutusta, kuten Turatin  ja  T revesin  
puolueessa  ja  D ’A ragonan  am m atti
yhdistysliikkeessä . K oska  he eivät 
eron neet re form iste ista  sanoissa  eikä 
töissä, eivät he tahtoneet heistä  eril- 
läänkään olla. H e pitivät parem pana 
erota  kom m unisteista . Serratin  suun
nan politiikka , jok a  toiselta  puolen 
vahvisti re form istien  vaikutusta, loi 
toiselta  puolen  vaaran, että puoluees
sa itsessään  saavat vaikutusvallan 
anarkistit ja  syndikalistit, ja  syntyy 
antiparlam enttaarisia, sanajyrkkiä 
pyrkim yksiä. Jakaantum inen L ivor- 
nossa, Italian kom m unistisen  puolu
een m uodostam inen, kaikkien  todella  
kom m unististen  a inesten  yhteenkokoa- 
m inen yhdeksi kom m unistiseksi puo
lueeksi K om m unistisen  Internationa
len  II kongressin  päätösten  pohjalla , 
se on  tekevä  kom m unism in Italiassa 
jou kkovoim aksi, jo s  Italian kom m u
nistinen  puolue, taistellen  levähtäm ät
tä ja  järkkym ättöm ästi serratilaisuu- 
den opportunistista  politiikkaa vas
taan, sam alla kertaa  kykenee sitou 
tum aan yhteen  proletariaatin  jou k k o
jen  kanssa am m attiyhdistyksissä, la 
koissa, ta istelu issa fascistien  vasta
vallankum ouksellisia  jä r je s tö jä  vas
taan, sulautum aan proletariaatin  jou k 
k o jen  liikkeeseen  ja  m uuttam aan sen 
luonnonvoim aiset liikkeet huolella 
va lm istetu iksi taisteluiksi.

Ranskassa, m issä  “ kansallisen  puo
lustuksen”  y ltiöisänm aallinen  m yrkky 
ja  sittem m in voitonhum ala ovat o lleet 
vahvem m at kuin m issään m uussa 
m aassa, keh ittyi vastavaikutus sotaa 
vastaan h itaam m in kuin to isissa  m ais
sa. V enäjän  vallankum ouksen m oraa
lisen  vaikutuksen  ja  kapitalististen  
m aitten  vallankum ouksellisten  taiste-

lu itten vaikutuksen joh dosta , sekä 
joh ta jien sa  pettäm än Ranskan prole
tariaatin ensi ta istelu jen  kokem uksen 
johdosta, keh ittyi Ranskan S osia listi
nen P uolue enem m istöltään kom m u
nism in suuntaan jo  ennen kuin se ta
pahtum ain keh ityksen  kautta jo u tu i1 
vallankum ouksellisen  liikkeen  ratkai-j 
sevain  kysym ysten  eteen. Tätä ase-, 
m aa vo i R anskan K om m unistinen  
Puolue käyttää sitä parem m in ja  täy- 
dellisem m ässä määrin, m itä päättäväi
sem m in se om assa keskuudessaan — j 
etenkin  joh tav issa  p iireissä  —  ravis
telee pois  kansallispasifistisen , parla- 
m enttaarisreform istisen  ideologian  
vielä  liian  vahvat jä tteet. Puolueen 
pitää ei vain  m enneisyyteensä vaan 
n ykyisyyteensäkin  verraten  entistä 
enem m än lähestyä  jou k k o ja  ja  n iitten i 
pahim m in sorrettu ja  k erroksia  kau
pungissa ja  m aalla, sekä tuoda ju lki 
näiden jou k k ojen  kärsim ykset ja  tar- : 
peet selvästi ja  täydelleen . Parla- 
m enttaarisessa taistelussaan on puo
lueen päättäväisesti tehtävä pesäero 
tuosta ranskalaisen  parlam enttaris- 
min u lkokultaisesta  m uodollisuudesta 
ja  sen valheellisista  kohteliaisuusm uo- 
doista, jo ita  porvaristo  tietoisesti tu
kee, tehdäkseen aroiksi ja  hypnotisoi- 
dakseen työväenluokan  edustajat. 
K om m unistisen  puolueen edustajain  
parlam entissa on  lu jasti kontrolloidun  
esiin tym isensä kautta, uutterasti pal
jastettava  natsionalistisen  dem okra- 
tism in  ja  traditsion illisen  (perinnäis
tapana olevan ) revolu tsion ism in  petol
lisuuden, ja  esitettävä joka in en  k ysy
m ys luokkaetujen  ja  järkähtäm ättö
m än luokkataistelun kysym yksessä.

A gitatsioon in  pitää käytännössä tul
la  luonteeltaan paljon  keskitetym m äk- 
si ja  tarm okkaam m aksi. Se ei saa 
m ataloitua päivän politiikan  muuttu
vissa  ja  va ih televissa  tilanteissa ja  
yhdistelm issä. K aikista  tapauksista, 
pienistä ja  suurista, täytyy sen  vetää 
vallankum oukselliset joh top äätökset 
ja  terottaa niitä takapajuisim painkin  
työlä is jouk k ojen  m ieleen. O llessaan 
suunnaltaan sellainen  tosivallankum o- 
uksellinen, ei kom m unistinen  puolue 
ilm ene yksistään  vain vasem pana si
vustana tuossa radikaalisessa longu- 
etila isessa  ryhm ässä, jok a  tarjoo  pal
veluksiaan porvarilliselle  yhteiskun
nalle yhä suurem m alla ponnella  ja  te
holla, suojatakseen  tuota yhteiskun
taa n iiltä  järkytyksiltä , jo tk a  Rans-
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kassa lähenevät väistäm ättöm ällä 
'I johdonm ukaisuudella . S iltä riippumat- 

'i ; ta, tu levatko näm ä ratkaistavat val- 
lankum oustapaukset ennem m in tai 
m yöhem m in, niin  nytkin  valm istuksen 

a'| aikakautena löytää  vallankum ouksel- 
j. lisen  tahdon läpeensä  täyttäm ä Kom - 
,1  m unistinen P uolue m ahdollisuuksia 
n m obilisoida  ty öväen jou k ot taloudelli

sella ja  poliittisella  perustalla  ja  an- 
j] taa n iiden pyrk im yksille  laajem m an 
J ja  selvem m än luonteen.
~ Vallankum ouksellisten , m alttam at- 

tom ain ja  poliittisesti kokem attom ain  
j a inesten  yritykset, jo tk a  tahtovat 
t käyttää äärim m äisiä m enettelytapoja  
, yksityisissä  kysym yksissä  ja  tehtävis

sä, m enettelytapoja , jo tk a  luonteeltaan 
ovat proletariaatin  ratkaisevan val
lankum ouksellisen  nousun m enettely
tapoja  (ehdotus että 19-vuotisten ikä 
luokkaa kehotetta isiin  vastustam aan 
m obiliseerau sta ), nuo yrityk set voivat 
n iitä  käytettäessä  pitkäksi aikaa teh 
dä tyhjäksi proletariaatin  oikean val
lankum ouksellisen  valm istam isen val
lan valloittam iseen.

Ranskan, kuten  kalkkien  m uitten
kin m aitten kom m unististen  puolueit
ten tehtävä on hylätä näm ä m itä vaa
rallisim m at m enettelytavat. Täm ä 
velvollisuus el m issään tapauksessa 
saa viedä puoluetta  toim ettom uuteen 
—  aivan pä invastoin !

Puolueen tiukennettu  yhteys Jouk
k o jen  kanssa m erkitsee ennen kaik
kea yhteensitoutum ista am m attiyhdis
tysten  kanssa. P uolueen tehtävä ei 
ole  siinä, että  am m attiyhdistykset 
m ekaanisesti, u lkopuolisesti, ja  vas
toin  n iiden  työn  luonteen  vaatim aa 
autonom iaa alistetaan  puolueen alai
siksi, vaan siinä, että todella  vallan
kum oukselliset, kom m unistisen  puo
lueen  yhdistäm ät ja  joh tam at ainek
set itse am m attiyhdistysten  puitteissa 
antavat näitten  työlle  suunnan, m ikä 
vastaa vallan  valloittam iseksi ta istele
van proletariaatin  yleisiä  etuja. Sii
hen katsoen  on  R anskan  K om m unis
tinen  Puolue velvollinen  esittäm ään 
ystävällisessä  m utta päättävässä ja  
selkeässä m uodossa  arvostelun  niitä 
anarko-syndikalistisia  virtauksia  vas
taan, jo tk a  hylkäävät proletariaatin  
diktatuurin ja  k ie ltävät välttäm ättö
m yyden yhdistää sen etu joukon  k es
k itetyksi, joh tavaksi jä rjestök si, s. o. 
kom m unistiseksi puolueeksi. Sam alla 
tavoin  täytyy  puolueen arvostella  n ii

tä syndikalistisia  pyrkim yksiä , jo tk a  
puolustautuen 8 vuotta  ennen sotaa 
laaditun A m iensin  asiak irjan  nojalla  
eivät nyt tahdo antaa selvää ja  avoin 
ta vastausta uuden, sotaa seuranneen 
aikakauden peruskysym yksiin .

R anskala isessa  syndikalism issa val
lan saanut viha politikoim ista  koh
taan on  ensi s ija ssa  oikeutettua vihaa 
traditsion illisia  “ sosia listisia ”  parla- 
m enttaarikkoja  vastaan. K om m unis
tisen puolueen  puhtaasti vallankum o
uksellinen luonne tu lee tekem ään 
m ahdolliseksi selvästi tod istaa  kai
k ille vallankum ouksellisille  aineksille 
poliittisen  ryhm ityksen  välttäm ättö
m yyden työväenluokan  vallan  va llo it
tam ista varten.

K aikelle  R anskan proletariaatin  va
kavalle taistelulle on  välttäm ätön eh
to sulattaa vallankum ouksellis-syndi- 
kalistinen ja  kom m unistinen  jä rjestö  
yhdeksi kokonaisuudeksi.

Sekä ennenaikaiseen  liikkeeseen  
pyrk im yksen  voittam inen  ja  poistam i
nen että m yös vallankum ouksellisten  
syndikalistien  periaatteellisen  m uo
dottom uuden ja  organ isatoorisen  eris
tym isen  hävittäm inen on  saavutetta
v issa  vain  siinä m äärin, kuin puolue 
itse edelläsanotulla  tavalla muuttuu 
jokapäivä isen  elämän ja  taistelun  jo 
kaisen  kysym yksen  todella  vallan
kum ouksellisen  käsittelyn  kautta 
R anskan  työväen jouk k ojen  voim ak
kaasti puoleensa vetäväksi keskuk
seksi.

T sekkoslovakiassa  ovat työtäteke
vät jou k ot kahdessa  ja  puolessa  vu o
dessa  suureksi osaksi vapautuneet re 
form istisista  ja  natsionalistisista  har
haluuloistaan. V iim e vuoden  syys
kuussa enem m istö sosia lidem okraatti
sista  työlä isistä  erosi re form istisista  
joh ta jistaan . Joulukuussa jo  noin 
miljoona T sekkoslovak ian  kolm esta  ja  
puolesta m iljoon asta  teollisuustyötä!- 
sestä oli keskellä  va llankum ouksellis
ta jou kkotoim in taa  T sekkoslovakian  
kapitalistista  hallitusta  vastaan. K u
luvan vuoden toukokuussa m uodostuu 
350,000-jäseninen T sekkoslovakian  
K om m unistinen  puolue jo  aikaisem 
m in perustetun 60,000-jäsenisen Sak- 
salais-Böhm in K om m unistisen  puolu
een rinnalle. K om m unistit n iin  m uo
doin  m uodostavat suuren osan ei ai
noastaan T sekkoslovak ian  proletari
aatista, vaan m yös sen kokonaisväes
töstä. T sekkoslovak ian  puolueella on
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n yt tehtävänä vetää  todella  kom m u- m en K irjeen ”  kautta, asettam alla  vas 
n istisen  agitatsioon in  kautta mu- takkain proletariaatin  käytännölliset 
kaansa vie lä  laajem pia työlä isjoukko- edut ja  sosia lidem okraattisten  puolu- 
ja , kouluuttaa sekä van hoja  että li- eitten  ja  am m attiyhdistyshyrokratian  
sää saatuja jäsen iä  selkeän ja  häi- petollisen  politiikan. Sen lehdistöllä  
käilem ättöm än kom m unistisen  propa- ja  sen jä r jestö llä  on v ielä  liian pal- 
gandan kautta, m uodostaa kaikkien  jo n  yhdistys- eikä taisteluelim ien  ja  
T sekkoslovak ian  kansallisuuksien  työ- -järjestön  leim a. Siinä ilm enneet, ei 
Iäisten yhdistäm isen  kautta proletaa- vielä  täysin  voitetu t keskustalalspyr- 
rien  suljettu  rintam a natsionalism ia, k im ykset ve ivä t to iselta  puolen  sii- 
tuota T sekkoslovak ian  porvariston  hen, että puolue, jou tuessaan  välttä- 
pääasetta  vastaan, ja  siten  luotua m ättöm än taistelun  eteen , kävi siihen 
proletariaatin  voim aa vahvistaa ja  hätäisesti, ilm an riittävää valmistus- 
voittam attom aksi m ahdiksi m uodos- ta, ja  ettei se riittävästi p itänyt sil
taa kaikissa tu levissa  ta istelu issa ka- mällä välttäm ätöntä henkistä yhteyt- 
pitalism in  tukahuttavia pyrkim yksiä tä ei-kom m unististen jou k k o jen  kans- 
vastaan, hallitusta vastaan. Kom m u- sa. T oim intotehtävät, jo tk a  S. Y . K. 
n istinen  Puolue T sek k oslovak iassa  P :t ta  pian varttovat Saksan talouden 
tulee hallitsem aan tätä tehtäväänsä rappeutum isprosessin  takia ja  pää- 
sitä nopeam m in, jo s  se selvään ja  om an hyökkäyksen  takia työläisjouk- 
päättävästi kukistaa kaikki keskusta- k o jen  elin tasoa vastaan, vo iva t tulla 
la iset trad itsioon it ja  epäröim isen, ja  suoritettua vain silloin , kun puolue ei 
jo s  se harjottaa  politiikkaa, m ikä vai- aseta erilleen  agitatsiooni- ja  organi 
lankum oulcsellisesti valistaa m itä  laa- satsioon itehtäviä  toim innan ja  teon  
jim pia  proletariaatin  jou k k oja , n iitä tehtävistä, vaan taukoom atta pitää 
yhtenäisesti liittää yhteen  ja  n iin  käy jä rjestö issän sä  v ireillä  taisteluval- 
se kykeneväksi valm istam aan taiste- m iuden henkeä, kun puolue tekee 
lu liikkeensä  ja  ne vo itto isasti vie- agitatsiooninsa tosi-kansanom aiseksi, 
m ään perille. K ongressi päättää, et- kun se rakentaa jä r jestön sä  niin, että 
tä T sekkoslovak ian  ja  Saksalais-Böh- se yh teytensä kautta jou kkoih in  ke
rnin K om m unististen  Puolueitten  on hittää itsessänsä  kyvyn  m itä huolelli- 

, sulatettava yhteen  jä rjestön sä  ja  sim m in punnita ta istelutilanteita  ja  
m uodostuttava yhdeksi yhtenäiseksi huolella valm istaa taisteluita. t
puolueeksi T oim eenpanevan  kom itean K om m unistisen  Internationalen  puo- 
asettam an m ääräajan kuluessa. lueista  tu lee vallankum ouksellisia

Saksan Yhdistyneellä  Kommunisti- joukkopuolueita , jo s  ne opportunis- 
sella Puolueella, jok a  syntyi Sparta- min, sen jä tteet ja  sen  traditsioon it 
kusliiton  ja  vasem m istola isten  riippu- hävittävät riveistänsä  siten, että pyr- 

( m attom ain ty ö lä is jou k k ojen  yhdistä- k ivät k iin teästi sitoutum aan yhteen 
1 m isestä, on, vaikka se jo  onkin  jouk- ta istelevien  ty ö lä is jou k k ojen  kanssa, 

kopuolue, vastassaan  suuri tehtävä, am m entavat tehtävänsä proletariaatin  
nostaa ja  vahvistaa  vaikutustansa laa- käytännöllisistä  taisteluista , sam oin 
jo ih in  joukkoih in , vallata proletariaa- näissä  taistelu issa hylkäävät opportu- 
tin jou k k o jä rjestö t, am m attiyhdistyk- nistisen  politiikan, jo k a  pyrk ii salaa- 
set, m urtaa sosia lidem okraattisen  puo- m aan ja  kaunistelem aan siloittam atto- 
lue- ja  am m attiyhdistyshyrokratian  m ia vastakohtia, ja  sam alla luopuvat 
vaikutusvalta  ja  tulla jou kkoliikkeen  jok a isesta  vallankum ouksellisesta 
joh ta jak si proletariaatin  vasta isissa  fraasista, jo k a  ehkäisee näkem ästä 
taisteluissa. Täm ä sen  päätehtävä todellista  voim asuhdetta, jo k a  tekee 
vaatii kok o  agitatsioon i- ja  organi- sokeaksi taistelun vaikeuksien  suh- 
satsioon ityön  kohdistam ista  työväen  teen. K om m unistiset puolueet ovat 
enem m istön  kannatuksen valtaam i- syntyneet vanhain sosialidem okraat- 
seen, jo ta  ilm an ei saksalaisen  pää- tisten  puolueitten  jakaantum isesta, 
om an voim aan k atsoen  ole  kom m unis- Täm ä jakaantum inen on  seurauksena 
m in vo itto  Saksassa m ahdollinen. Täi- siitä tosiasiasta, että nuo puolueet 
le  tehtävälle ei puolue antanut kyl- sodassa pettivät proletariaatin  edut 
Iin arvoa, m itä tu lee agitatsioon in  laa- ja  niitä edelleen  sodan jä lk een  pettä- 
juuteen  tai sisältöön . E i se m yös vät liittoutuen p orvariston  kanssa  tai 
ym m ärtänyt johdonm ukaisesti muo- harjoittaen  epäröivää, jok a ista  taiste- 
kata sitä tietä, jo lle  se astui “ A voi- lua karttavaa politiikkaa. Kom m u-
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1U. lististen puolueitten  tunnussanat ja  m unististen  puolueiden petollisen  
an 6eruslauseet m uodostavat sen ainoan luonteen. A inoastaan m ikäli kommu- 
lläpolijan, jo lla  ty ö lä is jou k ot uudelleen n istit ym m ärtävät asettua proletariaa-''- 
a i-voivat k okoontua ; sillä ne tuovat jul- tin käytännöllisen  taistelun etupää- 

ki proletaarisen  taistelun välttäm ättö- hän; ainoastaan mikäli lie tätä tais- 
nyyden. Kun näin on asianlaita, niin telua edistävät, voivat he todellisuu- 
uuri sosia lidem okraattiset ja  kes- dessa saada proletariaatin  suuret jou- 
n ista la iset puolueet ja  suunnat ne k ot kannattam aan taistelua diktatuu- 

ä- nykyisin  kuvastavat proletariaatin  ha- rista.
n jaannusta ja  jakoa , kun taas kommu- K om m unististen  puolueitten koko 

nistiset puolueet m uodostavat sen ko- agitatsioon in  ja  propagandan, kaiken 
koam isen aineksen. Saksassa kes- työn täy tyy  olla sen tietoisuuden 
kustalaiset erosiva t puolueensa enem- täyttäm ä, ettei proletaarisen  joukon  
m istöstä, kun täm ä liitty i kom m unis- asem aan o le  m ahdollista saada kes- 
m in lipun juurelle. Saksan sosiali- täviä korjau ksia  kapitalism in pohjal- 
dem okraatit ja  riippum attom at sosia- la> että ainoastaan porvariston  alas 
lidem okraatit, sam oin sosialidem o- syöksem inen, kapitalistisen  valtion 
kraattinen am m attiyhdistysbyrokratia  m urskaam inen suo m ahdollisuuden 
kieltäytyivät kom m unism in  yhdistä- työväenluokan  asem an parantam iseen, 
vää vaikutusta peläten käym ästä yh- a lottaa kapitalism in  hävittäm än kan- 
dessä yh teiseen  toim intaan komm u- santalouden  ̂ uudestirakentam isen. 
nistien  kanssa proletariaatin  alkeelli- Mutta tämä tieto ei saa ilmetä siten, 
sim pain etu jen  puolustam iseksi. Tsek- etta luovutaan taistelusta proletaaris- 
koslovakiassa  sosia lidem okraatit ha- ten Pa 'van Pölttavien, väistämättömi- 
jo ttiv a t vanhan puolueen kun huom a- en elämänvälttämättömyyksien puo- 
sivat kom m unism in  voiton  lähenevän. Iestä, kunnes se kykenee niitä aja- 
R anskassa lon guettila iset erosivat m aa.n dik.tatuurinsa kautta. T ietoi- 
Ranskan sosia lististen  työläisten  sesti pettää työtätekeviä  jou k k oja  so- 
enem m istöstä, kun sen sijaan kom - sialidem okratia, jok a  nyt, kapitalis- 
m unistinen puolue vaikuttaa sosialis- m *n rom ahduksen  ja  häviön  aikakau
tisten ja  syndikalististen  työläisten  aikana jo llo in  kapitalism i  ̂ ei
yhdistäm iseksi. Englannissa refor- enää Pysty turvaam aan työläisille  
m istit ja  keskustalaiset, peläten kom - kyllä iseksi syötetty jen  orjien  elä- 
m unistien vaikutusta, tunkevat näitä ™ää, esittää vanhaa sosialidem okraat- 
u los L abour P artysta  ja  yhä edelleen  tista rauhallisten uudistusten ohjel- 
sahoteeraavat työläisten  yhdistym istä m aa> uudistusten, jo ita  pitäisi rauhal- 
taistelussa kap ita liste ja  vastaan, h silla  keinoilla^ toteuttaa vararikkoi- 
K om m unistiset puolueet tukevat siten sen kapitalism in  poh jalla , sen puit- 
n roletariaatin  yhdistäm isprosessin  teissä. K apitalism i on  häviön  aika- 
kannattajia  sen etu jensa puolesta käy- ^ p t e n a  kykenem ätön turvaam aan 
män taistelun poh jalla  ja  m erkityk- työlä isille  minkäänlaisia^ inhim illisiä 
sensä tietoisuudesta  ne am m entavat eläm änehtoja , ja  sosialidem okraatit, 
uusia voim ia. kaikkien  m aitten  reform istit, tod ista

va t jo k a  päivä, etteivät he ole  val-
V. Osittaistaistelut ia osittais- m iit käym ään m itään taistelua kaik- 

vaatimukset. kein  vaatim attom im painkaan vaati-
K om m unistiset puolueet vo iva t ke- m usten puolesta , jo ita  on n iitten  oh- 

hittyä ainoastaan taistelussa. Pienim - jelm assa . A ivan sam anlaisen kan- 
m ätkään kom m unistiset puolueet ei- san joukkojen  pettäm isen  m uodostaa 
vät saa ra joittu a  pelkkään propagan- tärkeim pien  teollisuushaarojen  so'sla- 
daan ja  agitatsiooniin . N iiden on kai- liseeraus- tai natsionalisqerausvaati-  
k issa  proletariaatin  jou k k ojärjestö is - mus sellaisena^ kuin sen keskusta- 
sä m u odostettava  etu joukko, jok a  jäi- puolueet  ̂ esittävät. K eskustalaiset 
keen iääneille  h orju v ille  jou k oille , käy- joh tiva t jou k k o ja  harhaan ei  ̂am oas- 
tännöllisten  taisteluehdotusten  muo- taan niille uskottelem alla, että muka 
dostam isella  ja  halullansa taistella  yhteiskunta vo i riistää  tärkeim m ät 
kaikkien  proletariaatin  eläm änvält- teollisuushaarat pääom an kasista  11- 
täm ättöm yyksien  puolesta, osottaa. m an, että porvaristo  tulee voitetuksi, 
m iten tulee taistella, ja  tällä tavoin  vaan  he v ieläpä koettavat joh taa  tyo- 
paljastaa jou k o ille  kaikkien  ei-kom - Iäisiä po is  todellisesta  elävästä tais-
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telusta lähimpään tarpeittensa puoles- aatti ei voi kestää, eikä saa k e s t ä ä ,  ta 
ta, herättelem ällä  to ivoa  yhden teol- Kun näm ä vaatim ukset vastaavat laa- y l 
lisuushaaran haltuunottam isesta toi- jä in  proletaaristen  jou k k ojen  kipeitä 
sensa jä lkeen , jo llo in  m uka vasta tarpeita, kun näm ä jou k ot ova t sen 
“ suunnitelm allinen”  talouden raken- tietoisuuden täyttäm ät, että ne eivät 
tam inen alkaisi. Ne tu levat siten  ta- voi elää ilm an näitten vaatim usten 
kaisin  kapitalism in  uudistam isen so- toteuttam ista, silloin  m uodostuvat 
sielidemokraattiseen minimiohjelmaan, taistelut näistä vaatim uksista valta- -  
jok a  on harhakuvitelm asta m uuttunut taistelun lähtökohdaksi. R e form isti-' 0 
ju lk iseksi va sta va lla n k u m ou k se llise t en ja  keskustalaisten  m inim iohjelm an 3 
si petokseksi. M issä m äärin natsio- tilalle asettaa K om m unistinen  In ter-! 1 
naliseerausohjelm an asettam isessa, nationale taistelun  proletariaatin  kon -j 1 
esim . h iiliteollisuuskysym yksessä, kreettisista  tarpeista, vaatim usten jär- j 1u i  u a i  j j c i o t a j  v a a L i u i u ö i c u  J c t i  * ,

osalla  keskustalaisia  lieneekään vai- jestelm ästä, jo tk a  kokonaisuudessaan . 
kuttam assa lassallelainen ajatus suun- hajoittavat porvariston  vallan, orga- j 
nata kaikki proletariaatin  tarm o yh- n iseeraavat proletariaatin , m uodosta- 
teen ainoaan vaatim ukseen, tehdäk- vat etappeja  proletariaatin  diktatuu- 
seen sen vastavallankum ouksellisen  ria kohti siitä taisteltaessa, ja  jo is ta  : 
toim innan vipusim eksi, jok a  kehitty- vaatim uksista joka inen  ilm aisee mitä 
essään voisi v iedä taisteluun vallasta, laajim pain  jou k k o jen  tarpeen, vaik- 1 
niin olem m e tässä kuitenkin tekem i- ka nuo jou k ot eivät v ielä  tietoisesti 
sissä tyh jänpäiväisen  suunnitelm ain- seisokaan proletariaatin  diktatuurin , 
keksim isen  kanssa : työväenluokka pohjalla.
kärsii nyt kaik issa  kapita listisissa  Siinä m äärin kuin taistelu  n iistä  f 
va ltio issa  niin m onen ja  niin kauhean vaatim uksista valtaa ja  m obilisoi yhä 
vitsauksen alaisena, että on  m ahdo- suurem pia jou k k oja , siinä m äärin kuin 
tonta dogm im ääräisesti (opinkappal- täm ä taistelu  asettaa  jou k k o jen  elä- I 
ten jä lk een ) punotun kysym yksen  ym- m änehdot vastakkain  kapitalistisen  
parille keskittää taistelua kaikkia näi- yhteiskunnan eläm änehtojen  kanssa, j 
tä rusentavia  kuorm ituksia  vastaan, käy työvänluokka tietoiseksi siitä, et- 
kaikkia  työväenluokkaan  raskaasti tä jo s  se tahtoo elää, on kapitalis- 
putoilevia  iskuja  vastaan. Päinvas- min kuoltava, tähän tietoisuuteen  pe- 
toin  on jou k k ojen  joka in en  puute otet- rustuu tahto ta istella  diktatuurista, 
tava vallankum ouksellisten  taistelu- K om m unististen  puolueiden  tehtävä 
jen  lähtökohdaksi, jo tk a  vasta yh- on näin konkreettisten  vaatim usten  
dessä m uodostavat yhteiskunnallisen  tunnuslauseiden joh d olla  kehittyviä  
vallankum ouksen m ahtavan virran. taisteluita laajentaa, syventää ja  yh-

Tätä taistelua varten  eivät kom m u- distää. Jokainen ositta istoim inta , jo- 
n istiset puolueet aseta m inim iohjel- hon työtätekevät jou k ot ryhtyvät jota - 
maa, jon k a  kapitalism in  poh ja lla  pi- kin osittaisvaatim usta toteuttaakseen, 
täisi vahvistaa ja  parantaa sen hor- jokainen  vakavam pi taloudellinen lak- 
ju vaa  rakennetta. N iiden joh tavaksi ko  m obilisoi sam alla k ok o porvaris- 
pääm ääräksi jää  täm än rakenteen  ton, jok a  luokkana asettuu työnanta- 
m usertam inen, jää  n iiden  päivänpolt- jä in  uhatun osan puolelle tehdäkseen 
tavaksi tehtäväksi. M utta täyttääk- m ahdottom aksi proletariaatin  jok a i
seen tämän tehtävän on  kom m unistis- sen, vaikka vain  osittaisenkin  voiton  
ten puolueitten  asetettava  vaatim uk- (tekn illinen  hätäapu, p orvarilliset la
sia, jo itten  toteuttam inen on työväen- konrikkurit Englannin rautatieläisten  
luokalle heti välttäm ättöm än tarpeel- lakossa, fa sc is t it) . P orvaristo  m obi- 
linen, ja  n iiden on näitä vaatim uksia  liso i koko valtion  koneistonsakin  tais- 
jou k k o jen  taistelussa puolustettava teluun työlä isiä  vastaan (työlä isten  
si.it3;. huolim atta, ovatko ne yhdistettä- m ilitariseeraus R anskassa  ja  Puolas- 
vissä kapita listisen  luokan voitto- sa, poikkeustila  Englannin  kaivostyö- 
talouden kanssa va iko eivät. läislakon a ikana). T aistellessaan  osit-

K om m unistiset puolueet e ivät saa taisvaatim ustensa puolesta  työlä iset 
ottaa huom ioon  kapita listisen  teolli- pakosta jou tuvat autom aattisesti tais- 
suuden olem assaolo- ja  k ilpailukykyi- teluun koko porvaristoa  ja  sen valtio- 
syyttä  eikä kapita listisen  finanssi- koneistoa  vastaan. Siinä m äärin kuin 
talouden kuntoisuutta, vaan ainoas- taistelut osittaisvaatim uksista  sam oin  
taan sen hädän ra ja t, jo ta  proletari- kuin yksity isten  työlä isryhm ien  osit-

—  24  —



eitä
sen
vät 
ten 
vat 
.ta- 
sti- 
an 
er- 
m- 
ir- 
m  
a- 
a- 
u- 
;a 
ä 
c- 
:i
i

tää taistaistelut kasvavat työväenluokan  m ään proletariaatin  taisteluun loppu- 
laa- y le isiksi ta istelu iksi kapitalism ia vas- pääm ääristä. M iten suuresti perus

taan, on kom m unistisen  puolueen telem attom at ja  vallankum ouksellisen  
m yös tehostettava tunnuslauseitaan, eläm än tarpeille  vieraat nuo vasta- 
niitä y leistettävä , v ihollisten  suora- vä itteet osittaisvaatim uksia vastaan 
naisen kukistum isen  tunnussanaan ovat, sen  parhaiten  osottaa  tosiasia, 
asti. A settaessaan  erikoisvaatim uksi- että jop a  n iitten  pienien  järjestö jen - 
aan on kom m unististen  puolueitten  kin, jo ita  n iin  sanotut vasem m isto- 
otettava  vaarin, että näm ä m itä laa- kom m unistit ovat m uodostaneet puh- 
jim pain  jou k k o jen  tarpeisiin  ankku- taan opin  pakopaikoiksi, täy tyy  aset- 
roidut vaatim ukset e ivät ainoastaan taa osittaisvaatim uksia, jo s  ne lain- 
vie  näitä jou k k o ja  taisteluun, vaan kaan tahtovat vetää taisteluun laa- 
m yös että ne luonteeltaan ovat jouk- jem pia  ty ö lä is jou k k oja  kuin m itä on 
koja  organiseeraavia vaatimuksia, n iiden  ym pärillä, tai jo s  ne ovat val- 
K aikki kon kreettiset tunnuslauseet, m iit ottam aan osaa laajain  kansan- 
jo tk a  vastaavat työlä is jouk k ojen  ta- jou k k o jen  taisteluun, voidakseen  nii- 
loudellisia  puutteita, täy tyy  joh taa  hin vaikuttaa. N ykyisen  ajanvaiheen  
taistelun uom aan tuotannon kontrol- vallankum ouksellinen luonne onkin 
lista, jok a  ei saa olla  kansantalouden juuri siinä, etteivät työlä is joukkojen  
byrokraattisen  organ isatsion in  suun- vaatim attom atkaan elinehdot o le  yh- 
n itelm a kapitalism in  h allin tojärjestel- d istettävissä  kapitalistisen  yhteiskun- 
män alaisuudesta, vaan taistelusuun- nan olem assaolon  kanssa ja  että sen 
nitelm a kapitalism ia vastaan tehdas- vuoksi taistelu  kainoim m istakin  vaa- 
n euvostojen  ja  vallankum ouksellisten  tim uksista paisuu taisteluksi kommu- 
am m attiyhdistysten  kautta. A inoas- n ism ista.
taan sella isia  jä r je s tö jä  m uodostam al- K apitalistien  käyttäessä  yhä enem- 
la, ainoastaan n iitä  yhdistäm ällä  te- m än paisuvaa työttöm äin  arm eijaa 
ollisuushaaroittain  ja  teollisuuskes- painostaakseen  jä rjestyn eitä  työläisiä  
kuksittain , vo i ty ö lä is jou k k ojen  tais- työpalkan  polkem iseksi, pysyttelevät 
telu tulla organ isatoorisesti yhtenäi- sosialidem okraatit, riippum attom at ja  
seksi, ja  voidaan  tehdä vastarintaa am m attiyhdistysten  v ira lliset joh ta ja t 
sosialidem okratian  ja  am m attiyhdis- pelkurim aisesti kaukana työttöm istä, 
tysjoh ta jien  harjoittam alle joukko- pitäen  näitä vain valtion  ja  am m atti- 
jen  hajoittam iselle . T ehdasneuvostot yhdistysten  h yväntekeväisyyden  esi
täyttävät tuon tehtävän ainoastaan, neinä, ja  a rvostelevat ne poliittisesti 
kun ne syntyvät ta istelussa sellais- ryysyköyhälistöksi. K om m unistien  on 
ten ta loudellisten  pääm äärien puoles- oltava  selvillä  siitä, että nykyi- 
ta, jo tk a  ovat yh teiset työlä isten  mi- sissä o lo issa  on  työttöm äin  arm eija l
ta laajim m ille jou k oille , ainoastaan la vallankum ouksellisena tek ijänä ja t
kun ne luovat yhteyden  proletariaa- tilä ism äinen m erkitys. K om m unisti- 
tin kaikkien  vallankum ouksellisten  en on  otettava  käsiinsä tuon arm eijan 
osien  k esk en : kom m unistisen  puolu- joh to . T yöttöm äin  painostuksella  
een, vallankum ouksellisten  työlä isten  am m attiyhdistyksiin  on kom m unistien 
ja  vallankum ouksellisessa keh itykses- joudutettava  näitten uudistam ista ja  
sä olevien  am m attiyhdistysten  kes- ensi s ijassa  n iitten  vapauttam ista pe- 
ken. to llis ista  joh ta jista . Y hdistäm ällä

Jokainen m oite  sellaisten  osittais- työttöm ät ta istelussa sosia listisen  ku- 
vaatim usten asettam ista vastaan, jo- m ouksen puolesta proletariaatin  etu- 
kainen syytös reform ism ista  näitten  jou kon  kanssa yhteen , tulee komm u- 
ositta ista istelu jen  johdosta, on  ilm aus n istinen  puolue kykeneväksi estäm ään 
sam asta kykenem ättöm yydestä  käsit- näm ä vallankum oukselliset ' ja  mal- 
tää vallankum ouksellisen  liikkeen tittom at a inekset yksity isistä  epä- 
eläviä edellytyksiä , kuin m ikä ilm eni to ivonteoista , ja  tekem ään koko tuon 
yksityisten  kom m unististen  ryhm ien jou k on  kykeneväksi suotuisain  ehto- 
vastustaessa osanottoa  am m attiyhdis- jen  vallitessa  tehokkaasti tukem aan 
tyksiin  ja  parlam enttarism in hyväksi- työväestön  yhden  ryhm än ryntäystä, 
käyttäm istä. E i o le  tärkeätä prole- kehittäm ään selkkausta u los, teke- 
tariaatille a inoastaan  ju listaa  loppu- m ään tuon selkkauksen ratkaisevan  
pääm ääriä, vaan nostattaa  käytännöl- h yökkäyksen  lähtökohdaksi, sanalla 
listä  taistelua, jo k a  yksin  p ystyy  vie- sanoen  niin, että täm ä kdko jou kko
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tulee teollisuuden reserviarm eijasta  nistien  toim inta parlam entissa ei s; 
vallankum ouksen aktiiv iseksi armei- olla keskustelua vihollisen  k a n s lg ten  1 
jaksi. tarkoituksella  vaikuttaa hänen vfeistelu

Ottam alla m itä suurim m alla tar- kaum ukseensa, vaan vihollisen  haollinep 
m olla  puoltaakseen  tätä työläisker- käilem ätöntä, arm otonta  paljastam istlehtavä 
rosta, astum alla alas työväenluokan  porvariston  agenttien  p a ljastam ist*ärjist‘ 
syvyyksiin , eivät kom m unistiset puo- työlä is joukkojen  taistelunhalun ra v ile tta , 
lueet suinkaan a ja  yhden työväen- tam ista ja  puoliproletaaristen  pikktnaan 1 
kerroksen  etu ja  to isia  vastaan, vaan porvarillisten  kansankerrosten  vetaV ert. 
edustavat sillä  tavoin  työväenluokan m istä proletariaatin" puolelle. Mefe.voin1 
kokonaisetua, jon k a  vastavallan- dän järjestötyöm m e am m a ttiyh d isty iök oh .1 
kum oukselliset joh ta ja t pettävät sissä ja  puolu ejärjestöissä  ei saa taikomin 
työväenylim ystön  hetkenetu jen  täh- koittaa m ekaanista rakentam ista, rfemnia 
den : m itä laajem m aksi käy työt- viem m e puhtaasti lukum äärällistä suilei rii
töm äin, lyhennetyllä  työaja lla  työs- rentam istä, sen tulee olla täynnä tiateluu: 
len te lev ä in  työläisten  y. m. ker- leväin  taisteluiden  tietoisuutta. V a ilo n  k 
ros, sitä  enem m än m uuttuu silloin, kun puolue kaikissa eläm äasuus 
sen etu työväenluokan  kokonais- ilm auksissaan, kaikissa järjestöm uolluun  
edukäi, sitä enem m än täytyy  alistaa doissaan on pelkkää taistelutahtoa, on T äm  
näitten kokonaisetu jen  alaiseksi työ- se kykenevä täyttäm ään teh tävän sam än  
väenylim ystön  tilapäisedut. Kanta, niinä hetkinä, jo llo in  ilm aantuvaa akti: 
jok a  n ojaa  työväenylim ystön  etuihin, edellytykset suurem m ille taisteluliik -losai 
kääntäen ne v iham ielisesti työttöm iä  keille. I tä, ^
vastaan, tai jättäen  työttöm ät pu- M issä kom m unistinen  puolue esiin -Ijoul 
laan, rep ii hajalle työväenluokkaa ja  tyy joukkovoim ana, m issä sen vaiku-ltais 
on vaikutukseltaan vallankum ousvas- tus ulottuu puoluejärjestön  puitteit-l k o i 
täinen. T yöväenluokan  kokonaisedun ten u lkopuolelle laa jem piin  työläis-| jou 
edustajana ei K om m unistinen  puolue joukkoih in , siellä on  sen velvollisuu- 
vo i ra joittua  vain tunnustam aan tuon tena teon  kautta herättää työläis- 
kokonaisedun  ja  tekem ään sitä pro- jou k ot taisteluun. Suuret joukko- 
pagandan avulla tunnetuksi. Se voi puolueet eivät vo i tyytyä  arvostele- 
sitä tehokkaasti edustaa ainoastaan m aan toisten  puolueitten  tehtävistään 
viem ällä o lo jen  mukaan taisteluun kieltäytym istä ja  vertailem aan niitten 
m yös enim m än sorretun  ja  kurjistetun  vaatim uksia kom m unistisiin  vaati- 
työväen  pääjoukon  vastoin  työväen- m uksiin. N iillä joukkopuolueina  on 
ylim ystön  vastarintaa. itsestään edesvastuu  vallankum ouksen

kehityksestä. M issä työlä isjoukkojen  
u  - i  . . .  i , .  ̂ . asem a tulee yhä sietäm ättöm äm m äk-

VI. H yökkäyksen valmistammen. si> on  kom m unististen  puolueitten  koe-
S iirtym iskauden  luonne velvoittaa  tettava kaikkensa, saattaakseen , työ- 

kaikki kom m unistiset puolueet kohot- lä is jou k ot taisteluun etu jensa puoles- 
tam aan taisteluvalm iutensa korkeim - ta. Siihen katsoen , että länsi-Euro- 
m illeen. Jokainen  yksityinen  taistelu  passa ja  Am erikassa, m issä työläis- 
voi paisua ta isteluksi vallasta. Puo- jou k ot ovat jä r jestyn eet am m attiyh- 
lueen  taisteluvalm ius vo i m uodostua distyksiin  ja  valtiollisiin  puolueisiin, 
vain  silloin , jo s  puolue antaa k ok o ja  m issä siis to ista iseksi ainoastaan 
agitatsioonilleen  in toh im oisen  hyök- hyvin harvoissa  tapauksissa vo i olla 
käyksen luonteen  kapitalistista  yhteis- odotettavissa  välittöm ästi purkautu- 
kuntaa vastaan, jo s  se ym m ärtää tä- via  liikkeitä, on kom m unistisilla  puo- 
män agitatsioon in  kautta sitoutua mi- lueilla velvollisuus, panem alla liikkeel
tä laajim pain  kansan joukkojen  ltans- le vaikutusvaltansa am m attiyhdistyk- 
sa, puhua n iille  niin, että ne vo iva t sissä ja  lisääm ällä painostusta toi- 
tulla siihen vakaum ukseen, että ne siin työlä isjoukkoih in  nojautuviin  
ovat todellakin  vallasta taistelevan puolueisiin, pyrkiä virittäm ään ylei- 
etu joukon  johdettavina . K om m unis- nen tastelu proletariaatin  lähem m istä 
tisen puolueen sanom alehdet ja  julis- eduista. Tällöin , jo s  tähän taisteluun 
tukset eivät saa o lla  lehtiä, jo tk a  teo- tu levat pakotetuiksi ei-kom m unistiset 
reettisesti tod istavat kom m unism in puolueet, on kom m unistien  tehtävä se, 
o ikeaksi, vaan proletaarisen  vallan- että he jo  ennakolta valm istavat työ- 
kum ouksen herätyshuutoja . Kom m u- lä isjou k ot siihen» että ei-kom m unis-
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äi Sj
ansasten  puolueitten  taliolta on  petos 
1 vfeistelun m yöhem m ällä asteella  mah- 

häjollinen. E delleen  on  kom m unistien  
nist*ehtävänä niin  paljon  kuin suinkin 
l is t iä r jis tä ä  ja  edelleen  kehittää tilan- 
'avi|ietta, kyetäkseen m ahdollisesti johta- 
'MtiLaan taistelua itsenäisesti eteenpäin. 
v e tfV ert. Saksan Yhd. K om m . Puolueen 
M e& vointa K irjettä, jok a  liikkeitten  läli- 
!tyi|ökohtana vo i olla  esikuvana.) Jos 
tarjkommunistisen puolueen painostus 

' r^ m m attiyh d istyksissä  ja  lehdistössä 
suufei riitä  viem ään proletariaattia  tais- 

tuiteluun yhtenäisellä  rintam alla, niin 
raizjon kom m unistisen  puolueen  velvolli- 
aäijsuus yrittää itsenäisesti joh taa  taiste- 
uo|luun suuria ty ö lä is jou k k ojen  osia. 
oa T ä m ä  itsenäinen proletariaatin  elä- 

isam än etu jen  puolustam ispolitiikka sen 
r a l  aktiivisim m an, luokkatietoisim m an 
ik-|osan avulla, tuottaa sillo in  m enestys- 

itä , joh taa  silloin  takapajuistenkin  
in-j jou k k ojen  hereilleravistam iseen , - jos  
:u-| taistelun pääm äärät kasvavat esiin 
it-| konkreettisista  tilanteista, jo s  laajat 
s -j jou k ot ym m ärtävät niitä, ja  jo s  niissä 
u-| laa jat jou k ot näkevät m yös päämää- 
s -j ränsä vaikkapa ne eivät olisi vielä 
5- j  kykeneviä taistelem aan n iiden  puo- 

j Iestä.
a j M utta kom m unistisen  puolueen ei 
1 | ole rajoitu ttava  vain  proletariaattia  
- ; uhkaavien vaarojen  tor jumiseen, työ- 
i j lä isjoukkoihin  satavien  iskujen  vas- 
i ; tustam iseen. K om m unistinen  puolue 

I on m aailm anvallankum ouksen aika- 
t kautena olem ukseltaan hyökkäyspuo- 
j lue, kapitalistista  yhteiskuntaa vas- 
I taan ryntäävä puolue; se on velvolli- 
j nen laajentam aan jok a isen  puolustus- 
[ taistelun, kun vaan se kasvaa syvyv- 
I delleen  ja  laajuudelleen  hyökkäyksek- 
[ si kapitalistisert^hteiskunnan kimp

puun. Se on  m yös velvollinen  teke
mään kaikkensa joh taakseen  työläis- 

| jou k ot suoraan tähän hyökkäykseen, 
m issä vain on  siihen edellytykset. 
Joka periaatteellisesti vastustaa 
hyökkäyspolitiikkaa kapita listista  yh 
teiskuntaa vastaan, se ei noudata 
kom m unism in periaatteita.

Nuo edellytykset ovat: ensinnäkin 
taisteluitten kärjistyminen itse por
variston leirissä, kansallisisa ja  kan
sainvälisissä puitteissa. K un taiste
lut porvariston  le irissä  ova t saavutta
neet sellaisen  laajuuden, että  on to i
veita, että työväenluokka tulee teke
m isiin  vihollisen  erillään olevien  ja  
osittaisten  voim ain  kanssa, silloin  on

puolue velvollinen  tekemään alotteen
joh taakseen  jou k ot taisteluun huolel
lisen  poliittisen  ja  jo s  m ahdollista or
gan isatoriseen  valm istuksen jälkeen . 
T oin en  ehto offen siiv is ille  etenem isil
le, h yökkäykselle  laajalla rintam alla, 
on  vahva kuohunta työväenluokan rat
kaisevien kerrosten keskuudessa, m i
kä antaa toiveen , että työväenluokka 
tulee olem aan valm is taistelem aan 
y le isessä  rintam assa. Sam alla kun on 
välttäm ätöntä nostaa taistelun tun
n ussanoja  liikkeen  laajentuessa, niin 
sen saadessa taantuvan suunnan on 
sam assa m äärin kom m unistisen  tais- 
telu johdon  velvollisuus joh taa  ta iste
levat jou k ot pois taistelusta m ahdolli
sim m an järjestyn eesti ja  suljettuina.

Riippuu konkreettisista seikoista, 
ta isteleeko kom m unistinen  puolue de- 
fen siiv isesti vai o ffen siiv isesti (puo- 
lustautuvasti va iko hyökkäävästi). 
T ärkeintä on, että sen täyttää tais- 
teluvalm iuden henki, ja  että ta iste
lun kautta voitetaan  keskustalainen 
passiivisuus, jok a  välttäm ättä vie jo 
pa puolueen propagandankin  puoli- 
re form istiseen  uomaan. T äm än  tais- 
teluvalm iuden hengen on  oltava kom 
m unististen  joukkopuolueiden  tunnus
m erkkinä ei ainoastaan siksi, koska 
niille joukkopuslueina kuuluu taiste
lun velvollisuus, m utta m yös katsoen  
koko nykyiseen asemaan, jok a  tuo 
näkyviin  kapitalism in  hajoam isen  ja  
jou k k o jen  kurjistum isen. On k ysy 
m yksessä lyhentää hajoamisen aika
kautta, etteivät kom m unism in kaikki 
a ineelliset perusteet tu lisi tuhotuiksi 
ja  ty ölä isjouk k ojen  tarm o halpaantui- 
si.

VII. Maaliskuun toiminnan opetukset.

M aaliskuun toim inta oli Saksan 
Yhdistyneen  K om m unistisen  P uolu 
een taistelu, joh on  se oli pahoitettu  
ryhtym ään hallituksen K eski-Saksan 
proletariaattia  vastaan tekem än hyök
käyksen  johdosta.

T ässä  ensim äisessä suuressa taiste
lussa, jok a  S. Y. K. P :l lä  perustam i
sensa jä lkeen  oli kestettävänhän, te
ki se jou kon  virheitä, jo ista  tärkein 
oli se, että se ei kyllin  selvästi tuo
nut esiin  taistelun puolustusluonnet- 
ta, vaan huutam alla hyökkäyksestä 
antoi proletariaatin  tunnottom ille v i
hollisille, porvaristolle , Saksan Sosia
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lidem okraattiselle  P uolueelle  ja  Sak
san R iippum attom alle sosia lidem o
kraattiselle  puolueelle, aiheen  leim a
ta S. Y . K. P. proletariaatin  edessä 
m ellakkain  hom m aajaksi. T ätä  vir
hettä pahensi joukko tovereita , jotka  
esittivät hyökkäyksen  S. Y . K . P :n  
pääasiallisim m aksi taistelutavaksi ny
kyisessä  tilanteessa.. N äitä virheitä  
vastaan  ovat esiin tyneet puolueen v i
ra lliset lehdet, sam oin  puolueen pu
heen joh ta ja , toveri Brandler. K om 
m unistisen  Internationalen  kolm as 
k on gressi pitää S. Y . K . P :n  
m aaliskuun toim intaa askeleena 
eteenpäin. Se o li satojen  tuhansien 
proletaarien  sankarillinen taistelu 
porvaristoa  vastaan. Ja rohkeasti 
asettum alla etupäähän puolustaak
seen K esk i-S aksan  työläisiä, on S. 
Y . K . P. osoittanut, että  se on  Sak
san vallankum ouksellisen  proleta 
riaatin  puolue. K ongressi on  sitä 
m ieltä, että S. Y. K. P. on  tilaisuu
dessa sitä m enestyksellisem m in  suo
rittam aan joukkoliikkeitänsä, kun se 
tulevaisuudessa parem m in sovellu t
taa taistelulauseensa todellisiin  tilan 
teihin, tutkii m itä huolellisim m in 
näitä  tilanteita, ja  joh taa  liikkeet 
m itä yhtenäisim m ällä tavalla.

Jotta  S. Y . K. P. huolella  punnit
sisi ta istelum ahdollisuudet, on  sen 
tarkoin  otettava lukuun ne tosiasiat 
ja  arvioinnit, jotk a  viittaavat liik k ei
den vaikeuksiin  ja  huolella  poh dit
tava n iiden  oikeutusta. M utta niin 
pian kuin puolue-elim et ovat päät
täneet josta in  liikkeestä, on  kaikkien 
toverien  noudatettava puolueen pää
töksiä  ja  toim ittava n iitten  liikkeiden  
suorittam iseksi. L iikkeiden  arvostelu  
saa alkaa vasta  n iitten  päätyttyä, ja  
saa sitä  harjoittaa ainoastaan pu o- 
lu ejärjestö issä  ja  puoluelehdissä, ja  
täytyy ottaa  huom ioon se asema, 
m issä  puolue on  luokkaviholliseen  
nähden. K oska  L ev i halveksi näitä 
puoluekurin itsestään ym m ärrettäviä 
vaatim uksia ja  puoluearvostelun 
edellytyksiä , hyväksyy kon gressi hä 
nen  erottam isensa puolueesta, ja  
katsoo luvattom aksi kaiken poliitti
sen  yhteistyön  hänen kanssansa 
K om m unistisen  Internationalen  jä 
senten  taholta.

V i l i .  Välittömän taistelun m uodot ja  
keinot.

Välittöm än taistelun m u odot ja  
keinot, sen  laajuus, ova t sam oinkuin 
kysym ys h yökkäyksestä  ja  puolus
tuksesta, sidotut m äärättyihin eh toi
hin, jo ita  ei vo id a  m ielivaltaisesti 
luoda. V allankum ouksen tähänasti
set kokem ukset oso ittavat erila isia  
osittaistoim intain  m uotoja.

1. Y ksity isten  työväenkerrosten  
osittaistoim innat (Saksan ja  E n g
lannin kaivostyölä isten , rautatieläis
ten, m aatyöläisten  y . m. to im in ta ).

2. K ok o  työväen  osittaistoim innat 
ra jo itettu jen  pääm äärien saavuttam i
seksi (toim inta  K appin  päivinä, E n g
lannin kaivostyöväen  toim inta E n g
lannin hallituksen sotilaallista  ven ä - 
lä is-puola la iseen  sotaan sekaantum is
ta vastaan ).

N äitten ositta ista istelu jen  paikalli
nen laajuus käsittää yksityisiä  a lue- 
piirejä , kokonaisia  m aita ta i useam 
pia m aita yh tä ik aa .

K aikki nämä taistelun m u odot tu 
levat jok a  m aassa vallankum ouksen 
kuluessa m onasti vuorottelem aan. 
K om m unistipuolue ei luonnollisesti 
v o i hylätä a lueellisesti ra jo itetu lta 
kaan osittaistoim innoita , m utta sen 
pyrinnön pitää olla  suunnattu pro
letariaatin  jok a isen  suurem m an p a i- 
kallistaistelun m uuttam iseen y le i
seksi taisteluksi. Sam oin kuin sillä  
on  velvollisuus m ahdollisuuden m u
kaan panna liikkeelle  koko työväen 
luokka jonkun  teollisuus-alan  ta iste
levien  työlä isten  puolustam iseksi, 
sam oin on  se velvollinen  m ah dolli
suuden m ukaan nostattam aan liik 
keelle  paikallisesti taistelevain  ty ö 
läisten  turvaksi to isten  teollisuus
keskuksien  työlä iset. V allankum ouk
sen kokem us osoittaa , että m itä suu
rem pi on ta istelu -a lue, sitä suurem 
m at ova t vo iton  toiveet. T a iste lles
saan kehittyvää m aailm anvallanku
m ousta vastaan no jaa  porvaristo  t o i 
selta puolen va lk ok aartila isjärjestöi- 
hin, toiselta  puolen  siihen tos i
asiaan, että työväenluokka on  ha
jaannuksen tilassa, ja  että proleta 
riaatin  rintam a m uodostuu kovin  
hitaasti. Jota  suurem pia taisteluun 
ryhtyvät proletariaatin  jou k ot ovat, 
jo ta  suurem pi ta istelu -a lue, sitä



enem m än täytyy  vihollisen  Jakaa Ja 
hajoittaa voim iaan. Silloinkin , kun 
jonkun ahdistetun proletariaatin  osan 
avuksi rien tävät toiset työväen lu o
kan osat eivät sillä  hetkellä  kykene 
sitä tukem aan k ok o voim ansa liik 
keelle panem isella, niin  jo  työväen 
luokan liikkeelle  lähtem inen pakot
taa kapitalistit jakam aan voim ansa; 
sillä he eivät v o i tietää, m issä mää
rin proletariaatin  toisen  osan  ta iste
luun osanotto laa jenee ja  kärjistyy.

Kuluneen vu oden  aikana, jo llo in  
näim m e pääom an hyökkäyksen  työtä  
vastaan tu levan yhä häikäilem ättö- 
m äm m äksi, o lem m e havainneet ka i
kissa m aissa, että  porvaristo, ly ö 
mättä laim in  valtioelin tensä  n orm aa
listakaan työtä, m uodostaa laillisia  
ja  puolila illisia  jok a  tapauksessa 
valtion suojeluksessa  olev ia  va lk o - 
kaartila is järjestö jä  jo tk a  kokonaises
sa suuressa ta loudellisessa  y h teen 
törm äyksessä näyttelevät ratkaisevaa 
osaa.

Tällainen on  Saksan hallituksen 
tukema O rgesch , joh on  m ahtuvat kai
kenlaiset puolueet —  Stinnesistä 
Scheidem anniin  saakka.

Italiassa taas fascistien  ryöv ä r i- 
u rotyöt sa ivat aikaan porvariston  
m ielialan äkillisen  m uutoksen ja  
näennäisesti lo iva t täydellisen  m uu
toksen poliittisiin  voim asuhteisiin .

Lakkovaaran uhatessa Englannissa 
kääntyi L loyd  G eorgen hallitus v a 
paaehtoisten puoleen , jo id en  teh tä
vänä on  om aisuuden ja  “ työn vapau
den”  suojelem inen, m illoin  olem alla  
lakonrikkureina, m illoin  hävittäm ällä 
lakkolaisten  jä r jestö jä .

R anskassa h arjoittaa  joh tava , puo
livirallinen, ju lk isesti M illerandin 
koplan vaikutuksessa o leva  “ T em ps” -  
lehti tarm okasta propagandaa jo  
m uodostuneen porvarillisen  liiton  
kehittäm isen h yväksi ja  fascistien  
m enettelytapojen  istuttam iseksi rans
kalaiseen maaperään.

Lakonrikkurien  jä rjestöt, jo tk a  jo  
kauan ovat täydentäneet Am erikan 
vapaata hallitusjärjestelm ää, ovat 
am erikalaisesta legioonasta  saaneet 
johtavan  elim en.

P orvaristo , jo k a  pöyhkeilee v o i
m allaan ja  reh entelee  vahvuudel

laan, tietää joh tavain  hallitustensa 
kautta täydellisesti, että  se on  saa
nut vain hengähdysaikaa, ja  että 
nykyisissä  o losuh teissa  joka isella  
jättilä islakolla  on  taipum us muuttua 
välittöm äksi taisteluksi vallasta.

Proletariaatin  ta istelussa  p ä ä 
om an hyökkäystä  vastaan ei kom m u
nistien  velvollisuus o le  vain  en si- 
m äisillä  paikoilla  taistelem inen ja  
taistelevain  kohottam inen  vallanku
m ouksellisten  perustehtäväin  ym m är
täm iseen, vaan he ovat m yös v e l
volliset, teh dasjärjestö jen  ja  am m at
tiyhdistysten  parhaim piin, to im ivim - 
piin  aineksiin  nojaten , luom aan 
om ia työlä isosastoja , suojelusjärjes- 
töjä , jo tk a  vo iva t ryhtyä vastarin 
taan fasc iste ja  vastaan ja  totuttaa 
porvariston  kultaista  nuorisoa pois 
lakkolaisten  ärsyttelem isestä.

K atsoen  vastavallankum ouksellis
ten isku joukkojen  erinom aiseen  m er
kitykseen, täy tyy  kom m unistisen 
puolueen, erittäinkin  sen  solujen  
am m attiyhdistyksissä, kiinnittää tä
hän kysym ykseen  aivan erityistä  
huom iota. Järjestää  perusteellinen  
v a listus- ja  yhteistoim inta, pitääk- 
sensä  alitu isesti silm ällä valkokaar
tila isten  taisteluelim iä ja  voim ia, 
n iiden esikuntia, asevarastoja , n ä i
den esikuntien yhteyttä  poliisin, 
sanom alehdistön  ja  poliittisten  puo
lueitten kanssa, valm istaakseen en 
nakolta kaik issa  tarpeellisissa yk s i
ty iskohdissaan  puolustuksen ja  vas
ta-iskun.

K om m unistisen  puolueen on sen - 
vuoksi sanan ja  teon  kautta herätet
tävä proletariaatin  m itä laajim m issa 
k erroksissa  käsitys siitä, että jo k a i
nen taloudellinen tai poliittinen  se lk 
kaus —  vastaavan  olosuhteitten  yh 
distelm än va llitessa  —  vo i puhjeta 
välittöm äksi taisteluksi, jon k a  kulu
essa valtiovallan  valloittam inen tulee 
proletariaatin  tehtäväksi.

V alkoisen  terrorin  töitten  ja  va l
koisen  luokkaoikeuden  raivoam isen  
joh dosta  on kom m unistisen  puo
lueen pidettävä proletariaatissa v i 
reillä  sitä ajatusta, että sen ei ole 
vallankum ouksellisen  nousun aikana 
annettava v ih ollisen  vetoom isen  sen 
laupeuteen itseänsä pettää vaan että 
jä rjestetyn  kansanoikeuden toim in -



ta tu lee takaam aan proletaarisen  
oikeuden toteuttam isen. M utta hetki
nä, jo llo in  proletariaatti on  vasta 
nousussaan, jo llo in k a  on vasta  k ysy 
m yksessä sen m obilisoim inen agitat- 
siooniin, poliittisten  ottelu jen , lak
k ojen  kautta, on  välittöm illä  menet-' 
telyillä  tarkoitusta ainoastaan sil
loin, kun n iitä  käytetään estääkseen 
jou k k ojen  ku ljetusta taistelevia  p ro - 
letaarijoukkoja  vastaan ta ikka r iis 
tääkseen v ih ollise lta  tärkeitä" asem ia 
välittöm ässä taistelussa. P ersoon alli
sesti terroristiset teot, m iten suu
resti n iitä  onkin  pidettävä vallanku
m ouksellista  kapinaa osoittavina, m i
ten suuresti ne ovatkin  puolustetta
v issa  porvariston  ja  sen sosia lide
m okraattisten  lakeija in  lynkkaus-
oikeutta vastaan, eivät m issään ta
pauksessa ole  om ansa kohottam aan
proletariaatin  järjestyn eisyyttä  ja
taisteluvalm iutta, koska ne herättä
vät jou koissa  harhaluulon, että y k s i
löitten  sankariteot voisivat korvata 
proletariaatin  vallankum ouksellisen  
taistelun.

IX. Suhde proletaarisiin välikerroksiin.

L änsi-E uropassa  ei o le  m uuta 
suurta luokkaa, jok a  proletariaatin  
ohella  vo is i tulla m aailm anvallanku
m ouksen ratkaisevaksi tek ijäksi ku
ten oli la ita  V enäjällä , m issä ty ö - 
veänluokan oh ella  ta lonpoikaisväestö 
sodan ja  m aanälän joh dosta  alunperin 
tu li ratkaisevaksi vallankum oukselli
seksi taistelutekijäksi. M utta L än si- 
E uropassakin  joutuu  sietäm ättöm iin 
elinehtoin  osia  ta lonpoikaisväestöstä , 
suuria osia  kaupungin pikkuporva
ristosta , n. s. uuden keskisäädyn 
laaja  kerros, konttorihenkilöt y . m. 
H intainkallistum isen , asuntohädän, 
asem ansa epävarm uuden painostaes
sa jou tuvat näm ä jou k ot käym isti
laan, m ikä a ja a  ne liikkeelle  p o liit
tisesta  toim ettom uudestansa ja  v e 
tää vallankum ouksen ja  vastavallan 
kum ouksen taisteluihin. Im peria lis
m in vararikko voitetu issa  m aissa, 
pasifism in  ja  sosialidem okraattisten  
pyrkim ysten  vararikko voittaneissa  
m aissa, a jaa osan näistä kesk ikerrok 
sista osittain  avoim en vastavallanku
m ouksen, osittain  vallankum ouksen 
leiriin. K om m unistisen  puolueen v e l

vollisuus on kiinnittää yhtäm ittainen 
huom ionsa näihin kerroksiin . P ikku - 
ta lonpoikaisväestön  voittam inen  k om 
m unism in aatteille on yhdessä  m aa
työläisten  m ukaansaam isen ja  jä r je s 
täm isen kanssa yksi tärkeimmistä 
proletariaatin  diktatuurin vo iton  
ennakkoehdoista , sillä  se sallii v ie 
tävän vallankum ouksen teollisuus
keskuksista m aaseudulle ja  luotavan 
m itä tärkeim piä tukikohtia elin tarve- 
kysym yksen ratkaisem iseksi, jok a  on 
vallankum ouksen eläm änkysym ys. V ä
häkin laajem pain  kauppa-, tekn illis
ten apulaisten, alem m an ja  keskisen  
v irkam iehistön  sekä in telligenttien  
piirien  m ukaansaam inen helpottaisi 
proletaarista  diktatuuria talous- ja  
valtiohallinnon  teknillisten  ja  orgahi- 
sa tooristen  kysym ysten  hallitsem ises
sa ylim enoaikana kapitalism ista Kom
m unism iin. Se h ajoitta isi vihollisen  
rive jä  ja  m urtaisi proletariaatin  eris
täm isen ju lk isen  m ielip iteen  taholta. 
K om m unististen  puolueitten  on  mitä 
huom aavaisim m in tarkattava käym is
tilaa pikkuporvarillisten  kerrosten  
keskuudessa, sitä sopivalla  tavalla 
käytettävä hyväkseen, vaikkapa ne ei
vät olisi vapaat p ikkuporvarillisista  
harhaluuloista. N iitten  on  näistä 
harhaluuloista vapautuneet in telligen 
tit ja  k onttorihenk ilöt asetettava  ri
viin  proletaariseen  rintam aan ja  niitä 
käytettävä kuohunnassa olevain  pik
kuporvarillisten  jou k k o jen  mukaan- 
vetäm iseksi.

T aloudellinen  häviö ja  siihen liit
tyvä valtiofinanssien  rappiotila  pa
kottaa itse porvariston  jättäm ään 
om an va ltiokoneistonsa  perusteen, 
alem m an ja  kesk isen  virkam iehistön  
kasvavan  kurjistum isen  valtaan. N äit
ten kerrosten  ta loudelliset liikkeet 
koskettavat suoranaisesti porvarilli
sen valtion  saum oja, ja  vaikkapa ne 
yhä uudelleen hetkeksi rauhoittuvat- 
kin, käy porvarillise lle  valtiolle  ajan 
oloon  yhtä  m ahdottom aksi pitää pys
tyssä tätä organ isatoorista  perustet
ta, sam oin  kuin pääom alle käy m ah
dottom aksi turvata palkkatyölle  fyy- 
s illinen  olem assaolo  sam anaikaisesti 
r iisto järjestelm än sä  pystyssä  pitäm i
sen  kanssa. Ottam alla huolehtiakseen  
alem m an ja  kesk isen  virkam iehistön  
ta loudellisista  puutteista  kaikella 
pontevuudella  ja  ottam alla huom ioon



kom m unistiset puolueet telioisaa esi- 
valtiofinanssien  tilan, suorittavat 
työtä porvarillisten  valtiola itosten  hä
vittäm iseksi ja  va lm istavat proletaa
risen  valtiorakenteen  aineksia.

X. Toiminnan k; nsainvälinen rinnas
taminen.

K äyttääkseen hyödyllisesti kaikki 
K om m unistisen  Internationalen  vo i
m at kansainvälisen  vastavallankum o
uksellisen  rintam an m urtam iseksi, 
jouduttaakseen  vallankum ouksen v o it
toa on  pyrittävä yhtenäiseen  kansain
väliseen  joh tam iseen .

K om m unistinen  Internationale ve l
voittaa kaikki kom m unistiset puolu
eet osoittam aan taistelussa toisillensa 
m itä tarm okkainta tukea. Puhkeavat 
taloudelliset taistelut vaativat, jo s  se 
suinkin on m ahdollista, toisten  m ait
ten proletariaatin  heti puuttumaan 
asiaan. K om m unistien  on am m atti
osastoissa  vaikutettava siihen, että 
ne kaikin keinoin  ehkäisevät ei ai
noastaan lakonrikkurien  m aastavien
nin, vaan m yöskin  tuonnin niihin m ai
hin, jo issa  tärkeä  osa  proletariaattia 
on taistelussa. N iissä  tapauksissa, 
m issä jonkun  m aan kapitalistinen hal
litus ryhtyy väkivalta isiin  toim enpitei
siin  toista  m aata vastaan tarkoituk
senansa sen ryöstäm inen  tai allensa 
alistam inen, on kom m unististen  puo
lueitten  velvollisuus ei ainoastaan tyy
tyä vastalauseisiin , vaan tehdä kaik 
kensa estääkseen  hallituksensa ryös
töretken. K om m unistisen- Internatio
nalen III kon gressi tervehtii Ranskan 
kom m unistien m ielenosoituksia  alku
na heidän toim intansa nostam iseen  
Ranskan pääom an vastavallankum ouk
sellista riistä jä toin ta  vastaan. Se 
m uistuttaa heitä  velvollisuudesta  
työskennellä  kaik in  voim in  siten, et
tä ranskalaiset sotilaat m iehitetyillä 
alueilla  opp isivat ym m ärtäm ään ole- 
vansa ranskalaispääom an kätyreitä  
•ia. nousisivat heille m äärättyjä 
häpeällisiä teh täv iä  vastaan. R ans
kan kom m unistisen  puolueen tehtävä
nä on saattaa R anskan  kansa tietoi
seksi siitä että se kasvattaa skor
p io n e ja  itseänsä  vastaan, kun se 
kärsii ranskalaisen  m iehitysarm eijan  
m uodostam ista, sen  täyttäm istä nat- 
sionalistisella  hengellä . M iehitetyllä 
alueella h arjotetaan  jou kkoja , jotka  
ovat sitten valm iit tukahuttam aan ve

reen  R anskan työväenluokan  vallan
kum ouksellisen  liikkeen . E rikoisia  
tehtäviä  asettaa R anskan  kom m unis
tiselle puolueelle m ustäin  jou k k ojen  
oleskelu  R anskan ja  sen  m iehittäm il
lä alueilla. R anskan puolueelle on 
m ahdollista lähentyä näitä siirtom aa- 
orjia , tehdä heille selväksi, että he 
palvelevat k iduttajiansa ja  riistäjiän 
sä, nostattaa niitä taisteluun siirto- 
m aapolitikoitsijoiden  hallitusjärjestel
mää vastaan, ja  heidän kauttansa 
asettua yhteyteen  R anskan siirtomaa- 
kansojen  kanssa.

Saksan Kommunistisen Puolueen 
on  toim innassaan tehtävä Saksan 
proletariaatille  selväksi, että enten- 
ten pääom an riistoa  vastaan on ta is
telu m ahdotonta ilm an ellei kukis
teta  Saksan kapita listista  hallitusta, 
jo k a  huolim atta kaikesta  huudosta en- 
tenteä vastaan tekee itsensä  ententen 
pääom an välikädeksi ja  pom oksi. A i
noastaan m ikäli Saksan Yhdistynyt 
K om m unistinen  Puolue tuim an, häi
käilem ättöm än taistelun kautta Sak
san hallitusta vastaan  osottaa, että 
ei se hae u lospääsytietä  Saksan va- 
rarikkoiselle  im perialism ille , vaan 
että se koettaa vapauttaa m aan Sak
san im perialism in  raunioista, on  ole
va m ahdollista  R anskan  proletaarisis
sa joukoissa  sytyttää halua taisteluun 
R anskan  im perialism ia vastaan.

K om m unistinen  Internationale, joka 
ententepääom ari korvausvaatim uksen 
kansainvälisen  proletariaatin  edessä 
leim aa ryöstöretk ek si voitettu jen  
m aitten työtätekeviä  jou k k oja  vas
taan, jok a  lon guet’la isten  ja  Saksan 
riippum attom ain  yrityk set sellaisen  
ryöstöm uodon  löytäm iseksi, m ikä oli
si työväen joukoille  vähem m än tus
kallinen, leim aa luihuksi antautum i
seksi ententen  pörssi-haiden  edessä. 
K om m unistinen  Internationale oso it
taa R anskan ja  Saksan proletariaa
tille a inoan tien tuhottu jen  seutujen 
uudelleen rakentam iseen , korvauksen 
toim ittam iseen  lesk ille  ja  orvoille, 
kutsum alla kum m ankin m aan prole
taarit yh teiseen  taisteluun riistäjiän 
sä vastaan.

Saksan työväenluokka vo i a inoas
taan silloiei auttaa V en äjän  työväen 
luokkaa sen vaikeassa taistelussa, jos  
se voitto isan  taistelunsa kautta jou 
duttaa m aataloudellisen  V enäjän  yh 
d istym istä teollisen  Saksan kanssa.

K om m unistisilla  puolueilla  kaikissa
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m aissa, jo itten  sota jouk ot ottivat osaa 
Turkin orjuuttam iseen  ja  pirstoam i- 
seen, on  velvollisuutena kaikin  k ei
noin  työskennellä  näitten jou k o jen  te
kem iseksi vallankum ouksellisiksi.

Balkaninmaitten kom m unististen  
puolueitten  velvollisuus on  pinnistää 
joukkopuolueittensa  kaikki voim at te 
kem ällä kom m unistisen  Balkanin  lii
ton rakentam isen  kautta vastarintaa 
natsionalism ia vastaan, olla m itään 
laim inlyöm ättä jouduttaakseen  voiton- 
hetkensä tuloa. Bulgarian  ja  Serbian 
kom m unististen  puolueitten  voitto , jo 
ka saisi aikaan katalan H orthyn  hal
lituksen  kukistum isen  ja  rum anialai- 
sen  bojarivallan  likvideeraam isen , laa
jen ta isi vallankum ouksen m aatalou
dellista  poh jaa  enim m än kehittyneitä  
naapurim aita varten.

K aikkien  m aitten  kom m unistien  
tärkeim pänä velvollisuutena on  edel
leen  kuten tähänkin asti Neuvosto- 
Venäjän häikäilemätön tukeminen. 
N iiden on ei ainoastaan m itä tarm ok- 
kaim m alla tavalla  vastustettava  jo 
kaista  hyökkäystä  N euvosto-V enäjän  
kim ppuun, vaan m yös täydellä pon
nella  taisteltava kaikkien  niiden  es
teiden  raivaam iseksi, jo ita  kapitalis
tiset va ltiot asettavat N euvosto-Venä- 
jän  liikeyhteyden  ehkäisem iseksi m aa
ilm an m arkkinain ja  kaikkien  kanso
jen  kanssa. A inoastaan  silloin , jos  
N euvosto-V enäjän onnistuu panna ta
lou tensa  kuntoon, lieventää sitä suun
natonta hätää, jon ka  kolm ivuotinen  
im perialistinen  ja  kolm ivuotinen  kan
sala issota  ovat aiheuttaneet, jo s  N eu
vosto-V enäjän  onnistuu kohottaa  kan- 
san joukkojensa  työkykyisyyttä , on  se 
kykenevä tulevaisuudessa auttam aan 
elintarpeilla  ja  raaka-aineilla  lännen 
voittoisia  proletaarisia  va ltio ita  ja  suo
je lem aan  n iitä  am erikalaisen  pää
om an kuristusyrityksiä  vastaan.

K om m unistisen  Internationalen  
m aailm anpoliittinen  tehtävä on, ei 
ainoastaan m ielenosoitukset erikois
tapausten  joh dosta , vaan komm unis
tien kansainvälisen yhteyden jatkuva 
lujittaminen, n iiden  herkeäm ätön ta is
telu suljetussa rintam assa. M illä tä
m än rintam an osalla  proletariaatin  
läpim urtam inen onnistuu,' tapahtuuko 
se kapita listisessa  Saksassa, m issä 
proletariaatti on  saksalaisen  ja  en- 
tenteläisen  porvariston  m itä raskaim 
m an sorron  alaisena, ollen  sen edes
sä vaihtoehtona jo k o  kuolla  tai voit

taa, tai tapahtuuko se agraarisessa  
(m aataloudellisessa) kaakossa  tai Ita
liassa, m issä p orvariston  hajaantum i
nen on  jo  n iin  p itkälle ehtinyt, sitä  ei 
voi ennakolta sanoa. Siksi on  K om 
m unistisen Internationalen  ve lvo lli
suus kaikilla proletariaatin  maailm an- 
rintam an osilla  lisätä  ponnistuksiaan 
äärim m illeen, ja  kom m unististen  puo
lueiden velvollisuus on  tehdä kaik 
kensa tukeaksensa kaikin  käytettäv is
sä olev in  keinoin  K om m unistisen  In
ternationalen  jok a isen  sektsion  rat
kaisevia  taisteluita. Se käy päinsä 
ensi sijassa siten, että suuren vä- 
lienselv ityksen  a lkaessa yhdessä 
m aassa kom m unistiset puolueet to i
sissa m aissa pyrk ivät kärjistäm ään 
kaikkia sisäisiä  selkkauksia ja  saat
tam aan n iitä ratkaisuun.

XI. 2 ja  2J/2 Internationalen häviö.
K om m unistisen  Internationalen  k ol

m as elinvuosi sai nähdä sosia lidem o
kraattisten  puolueitten  ja  re form istis 
ten am m attiyhd istysjohta ja in  ja tku 
van poliittisen  h äviöön  joutum isen , 
niiden  naam ioiden riisum isen  ja  pal
jastam isen. M utta sam alla se o li vu o
si, jon k a  kuluessa ne tek ivät yrityk
siä jä rjestelm älliseksi yhteenlittym i- 
sekseen  hyökkäykseen  K om m unistista  
Internationalea vastaan. Englannissa 
ovat Labour P artyn  ja  am m attiyhdis
tysten  joh ta ja t h iilikaivoslakon  aika
na tietoisesti puolustaneet kapitaliste
ja  työläisiä  vastaan. K olm iliiton  ha
joam inen  on tod istuksena siitä, että 
reform istiset am m attiyhd istysjohta jat 
eivät ole  valm iit edes kapitalism in  
pu itteissa taistelem aan työväen  ase
man parantam iseksi. Saksassa on so 
sialidem okraattinen puolue hallituk
sesta  erottuansa osoittanut, että se 
on  kykenem ätön jop a  sella iseen  agi- 
tatooriseen  oppositsioon iink in , jo ta  
vanha sosia lidem okratia  ennen sotaa 
harjo itti. Jokaisessa  oppositsioon i- 
yrityksessään  se senvuoksi varoi 
päästäm ästä puhkeam aan m itään ty ö 
väenluokan taisteluita. V a ikka olik in  
valtakunnassa luuloteltuna oppositsi- 
oonipuolueena, jä r jesti sosia lidem o
kratia  P reussissa  valkokaartien  sota 
retken  K eski-Saksan kaivostyölä isiä  
vastaan  provoseeratakseen  heidät 
aseelliseen  taisteluun ennenkuin 
kom m unistiset ta isteluriv it olivat 
kunnossa. Saksan porvariston  antau-
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tuessa en tentelle ja  sen  avoim en  tos i
asian ilm etessä, että Saksan porva
risto voi suorittaa ententen  sille sa
nelem at ehdot ainoastaan siinä tapauk
sessa, jo s  se luo saksala isen  prole
tariaatin e linehdot täysin  sietäm ättö
miksi, astui sosia lidem okratia  jä lleen  
hallitukseen, helpottaakseen  p orvaris
ton pyrkim ystä m uuttaa Saksan pro
letaarit helooteiksi. Tsekkoslovakias
sa m obilisoi sosia lidem okratia  sota
väen ja  poliisin , riistääkseen  kom m u
nistisilta työläisiltä  n iiden  talot ja  la i
tokset. Puolan Sosia listinen  puolue 
auttaa valheellisella  politiikallansa 
Pilsudskia järjestäm ään  rosvoretken- 
sä N euvosto-V enäjää vastaan  se avus
taa hallitustansa heittäm ään tuhansia 
kom m unisteja vankiloihin , yrittäen  
heitä v iskata ulos am m attiyhdistyk
sistä, m issä he kaik ista  vainoista  h u o 
lim atta k okoavat yhä suurem m at jo u 
kot ym pärillensä. Belgiassa sosia li
dem okraatit jäävät edelleenkin  halli
tukseen, jok a  ottaa osaa Saksan kan
san täydelliseen  orjuuttam iseen. Yhtä 
kurjiksi kuin vastavallankum ouksen 
puolueet, osottautuvat 2%  Internatio
nalen keskustalaiset puolueet ja  ryh
mät. Saksan riippum attom at hylkää
vät ty lysti Saksan K om m unistisen  
puolueen kehoituksen, periaatteellisis
ta vastakohdista  huolim atta, käydä 
yhteisesti taistelua työväenluokan  ase
man huonontum ista vastaan. M aalis
kuun taistelu iden  aikana asettuivat 
he päättävästi valkokaartila isen  hal
lituksen puolelle  K eski-Saksan työlä i
siä vastaan, ru ikutellakseen  sitten  te
kopyhästi va lkoisesta  terrorista , sen 
jä lkeen  kun o livat auttaneet va lk oi
sen terrorin  pääsem ään voitolle , sen 
jä lkeen  kun porvarillisen  yleisön  edes
sä olivat leim anneet proletariaatin  
eturivit rosvo- ja  ryöstäjäproletaareik - 
si. Vaikka he v ie lä  H allen  puolue- 
päivillä o livat sitoutuneet tukem aan 
N euvosto-V enäjää, käyvät he lehdis- 
sänsä parjaussotaa  V enäjän  n eu vosto 
tasavaltaa vastaan. H e asettuvat yh 
teen  riv iin  kok o  venäläisen  vastaval
lankum ouksen kanssa, W rangelin , 
M iljukovin  ja  B urzevin  kanssa, tukien 
K ronstadtin  kapinaa neuvostotasaval
taa vastaan ; kapinaa, jok a  ilm aisee 
kansainvälisen  vastavallankum ouksen 
N euvosto-V enäjää vastaan  alottam an 
uuden m enettelytavan : tuhoam alla
V enäjän  K om m unistisen  Puolueen  hä
vittää Neuvosto-Venäjän sielu , sydän,

luusto ja  herm osto, void akseen  sitten 
helposti sen ruum iin ra ivata  tieltään. 
Tähän sotaretkeen  liittyvät yhdessä 
Saksan riippum attom ien  kanssa Rans
kan lon gu ef la ise t  ja  sen  kautta ne jou 
tuvat avoim esti liittym ään ranskalai
seen  vastavallankum oukseen, jok a  
tuon uuden m enettelytavan  on  tod is
tettavasti pannut toim een  V enäjää  
vastaan. Italiassa on  keskustaryhm i- 
en, Serratin  ja  D ’A ragonan  politiikka, 
jok a  väistää jok a ista  taistelua, täyt
tänyt porvariston  uudella rohkeudella 
ja  tehnyt sille m ahdolliseksi fascisti- 
en va lkoisten  jou kk ioitten  kautta hal
lita kok o  Italian elämää.

V aikka  keskustan ja  sosia lidem o
kratian puolueet eroavat ainoastaan 
fraaseissa , ei kuitenkaan ole vielä  
toista iseksi tapahtunut näiden  ryhm i
en yhdistym inen  yhdeksi Internatio- 
naleksi. Ovatpa keskustalaiset puo
lueet helm ikuussa liittyn eet erikoi
seksi kansainväliseksi yhtym äksi, jo l 
la on om at erik o iset po liittiset näkö
kohtansa ja  sääntönsä. Täm ä 2J4 In
ternationale yrittää heilua paperilla 
olevien  dem okratian  ja  proletariaatin  
diktatuurin tunnuslauseitten välillä, 
vaikka se käytännössä jok a  m aassa 
erityisesti avustaakin  kapitalistista  
luokkaa, vilje lem ällä  työväen luokassa  
epäröim isen  henkeä, ja  vaikka se jo 
pa m aailm anporvariston  pirstoontues- 
sakin ja  yhden m aailm anosan jou tu es
sa ententen  voittaneitten  kapita listis
ten valtio itten  orjuutuksen  alaiseksi, 
osotteleek in  porvaristo lle  suunnitel
mia, m itenkä täm ä v o is i toteuttaa 
riistosuunnitelm ansa tarvitsem atta 
päästää valloilleen  kansan joukkojen  
vallankum ouksellisia  voim ia. 2%  In
ternationale eroaa  II Internationales- 
ta ainoastaan sen kautta, että sillä 
sen yhteisen  pelon  lisäksi pääom an 
valtaa kohtaan, m ikä yhdistää  re fo r 
m istit ja  keskustalaiset toisiinsa, on 
sekin pelko, että se selvästi m äärit
telem ällä katsantokantansa m enettää 
lopunkin  vaikutusvaltansa noihin  to 
sin vielä  epäselvillä  o leviin  m utta 
kuitenkin vallankum ouksellisesti ta
juaviin  joukkoih in . R eform istien  ja  
keskustalaisten  poliittisen  olem uksen 
yhtälä isyys ilm enee Amsterdamin Am 
mattiyhdistys-! nternationalen yhteises
sä puolustamisessa, tuon jok a  on 
m aailm anporvariston  viim einen  valli
tus. Sen kautta että  keskustalaiset 
kaikkialla, m issä  n iillä  on  vaikutusval-

2 —  33  —



taa am m attiyhdistyksiin , käyvät yli- ten porvariston  agenttien  vaikutusval- 
dessä re form istien  ja  am m attiyhdis- lan työväenluokkaan  nähden. Täm än 
tysbyrokratian  kanssa taisteluun kom - taistelun  voi se voitokkaasti loppuun- 
m unisteja  vastaan, vastaten  am m atti- suorittaa ainoastaan siten, että se jo  
yh distysten  vallankum ouksellistam ls- alkuunsa tukahuttaa jokaisen sen 
yrityksiin  sulkem alla pois kom m unis- omissa riveissä ilmenevän keskusta- 
tit, h ajottam alla  am m attiyhdistykset, laisen pyrkimyksen ja  puuskauksen, 
sen kautta osottavat he, että he aivan ja  että se jokapäiväisessä käytännös- 
sam oin  kuin sosia lidem okraatitk in  sä osottaa olevansa kommunistisen 
ovat proletaarisen  taistelun päättäviä  teon eikä kom m unistisen  fraasin  ja  
vastusta jia  sekä v a stava llan k u m ou s opinkappaleen  internationaie. K om - 
sen k ihoja . m unistinen Internationale on  ainoa

Kommunistisen Internationalen on kansainvälisen  proletariaatin  järjes- 
kuten tähänkin asti m itä päättävim - tö, jok a  peruslauseittensa poh ja lla  k y 
m in ta isteltava  ei a inoastaan  2 In- kenee johtam aan  proletariaatin  tals- 
ternationalea, A m sterdam in Am m atti- telua kapitalism ia vastaan. On kysy- 
yhdistys-Internationalea vaan myös m yksessä  kohottaa  sen  sisäinen kiin- 
2(/2 Internationalea vastaan. A inoas- teys, sen kansainvälinen  joh to , sen 
taan täm än järkähtäm ättöm än taiste- toim inta siinä m äärin, että se todelli- 
lun kautta, jok a  päivästä to iseen  jou- suudessa voi toteuttaa sen  päämää- 
koille  osoittaa , että sosialidem okraa- rän, m inkä se on säännöissänsä itsel- 
tit ja  keskustalaiset e ivät ole valm iit leen  asettanut: “ Eri m aitten proletaa- 
taistelem aan  kapitalism in  voittam i- rien  yhteisten toim intojen  jä rjestäm i
seksi eipä edes työväenluokan  yksin- nen, jo tk a  pyrk ivät yhteen päämää- 
kertaisim pain , välttäm ättöm im päln- rään: kapitalism in  kukistam iseen  ja  
kään tarpeitten  puolesta, v o i Kom m u- proletaarisen  kansainvälisen  neuvos- 
n istinen  Internationale hävittää näit- totasavallan  perustam iseen.”

Päätöslausunto
Kominternin Toim eenpanevan K om i

tean kertomuksen johdosta.

K on gressi on tyydytyksellä  tutustu
nut T oim eenpanevan  K om itean  k erto 
m ukseen ja  toteaa, että T oim eenpane
van  K om itean  politiikka  ja  toim inta 
on  kuluneena vuotena kohdistunut II 
kongressin  päätösten  toteuttam iseen. 
K ongressi h yväk syy  eritoten  T o i
m eenpanevan K om itean  m enettelyn  
II k on gressin  asettam ain  21 ehdon to
teu ttam isessa  eri m aissa ja  h yväksyy 
m yös T oim eenpanevan  K om itean  to i
m innan, « jok a  on kohdistunut suurten 
kom m unististen  joukkopuolueitten  
m uodostam iseen  ja  taisteluun näissä 
puolueissa ilm enneitä  opportunistisia  
taipum uksia vastaan.

1. Italiassa oso itti jo  Serratin joh - 
ta jaryhm än m enettely  heti II m aail
m ankongressin  jä lkeen , että sille ei
vät o lleet vakavia  asioita  m aailm an
kongressin  päätökset ja  K om m unisti
nen Internationale. Ennen kaikkea 
on  kuitenkin  tuon joh ta jaryhm än  toi
m inta syyskuun ta istelu issa , sen  m e
nettely  L iv orn ossa  ja  v ie lä  enem m än

sen politiikka tuon ajan  jä lkeen  sel
västi osoittanut, että se tahtoo kom 
m unism ia käyttää ainoastaan opportu 
n istisen  politiikkansa suojakilpenä. 
N äissä o lo issa  o li halkaisem inen  vält
täm ätön. K on gressi ilm aisee m ieli- 
hyvänsä sen lu juuden ja  päättäväisyy
den johdosta, jo lla  T oim eenpaneva 
K om itea  on  puuttunut tähän m erki
tykseltään periaatteelliseen  tapauk
seen. Se h yväksyy T oim eenpanevan  
K om itean  päätöksen, jok a  viipym ättä 
tunnusti Italian K om m unistisen  P u o
lueen täm än m aan ainoaksi kom m u
nistiseksi osastoksi.

Sen jä lkeen  kun kom m unistit olivat 
poistuneet L ivornon  kongressista , hy
väksyi tuo kon gressi seuraavan 
(B entivog lion ) päätöslauselm an: “ Sa
m alla kun k on gressi v ielä  kerran vah
vistaa sanasta sanaan liittym ispäätök- 
sen  III Internationaleen, jä ttää  se 
selkkauksen käsittelyn  edessä oleval
le kongressille , ja  sitoutuu se jo  nyt 
hyväksym ään ja  toteuttam aan k on 
gressin  päätöksen.”

K om m unistisen  Internationalen  III 
k on gressi on vakuutettu, että vailan-
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kum ouksellisten  työlä isten  painostus 
on pakottanut Serratin  joh ta jaryhm än  
tuohon päätökseen. K ongressi odot
taa, että nuo työväen  vallankum ouk
selliset a inekset ponnistavat kaikken
sa III m aailm ankongressin  päätösten  
mukaan nuo päätökset tositeolla  to- 
teuttaaksensa.

L ivornon  kongressin  vetoom ukseen  
III m aailm ankongressiin  selittää III 
m aailm ankongressi u ltim atiivisesti 
(uhkavaatim uksen lu o n te ise s t i) :

N iinkauan k u n 'e i  Italian Sos. P uo
lue ole erottanut R egg io  Em ilian  re 
form istisen  kon ferenssin  osanotta jia  
ja  heidän kannattajiaan, ei I. S. P. 
voi kuulua K om interniin .

Jos täm ä ultim atiivinen  ehto tulee 
täytettyä, jättää III m aailm ankongres
si T oim eenpanevan  K om itean  tehtä
väksi ottaa tarpeellinen  askel yhdis
tääkseen reform istisista  ja  keskusta- 
lais-aineksista puhdistetun I. S. P :n  
ja  I. K. P :n  K om internin  yhdeksi yh
tenäiseksi osastoksi,

2. Saksassa oli R iippum attom an 
sos.-dem. puolueen puoluekokous H al
iessa seuraus II m aailm ankongressin  
päätöksistä. T oim eenpanevan  K om i
tean m enettely  kohdistuu yhden vah
van kom m unistisen  puolueen m uodos
tam iseen Saksassa, ja  kokem us on 
osoittanut oikeaksi täm än politiikan.

K ongressi hyväksyy m yös täydelli
sesti T oim eenpanevan  K om itean  m e
nettelyn  m yöhem m issä tapauksissa 
Saksan Y hdistyneessä  K om m unisti
sessa Puolueessa. K ongressi lausuu 
toivovansa, että T oim eenpaneva K o
m itea tu levaisuudessakin käyttää an
karuudella näitä kansainvälisen  val
lankum ouksellisen  kurin perusajatuk
sia.

3. Saksan Kommunistisen T y ö 
väenpuolueen ottamisella Kominter
niin m yötätuntoisena puolueena, oli 
tarkoituksena kokeilla , keh ittyykö S. 
K. T. P :s tä  K. I :n  puolue. Tähän
astinen  odotusaika on  riittävä. N yt 
täytyy S. K. T. P :ltä  vaatia  liittym is
tä S. Y. K. P :s e e n  tai sitten  on to 
teutettava sen  erottam inen K. l is ta  
m yötätuntoisena puolueena.

K ongressi lausuu m ielihyvänsä sil
ta tavasta, jo lla  Toim . K om itea  on 
käyttänyt 21 ehtoa Ranskan puoluee
seen nähden, jo llo in  suuret, tiellä

kom m unism iin  olevat työ lä isjouk ot 
ovat tu lleet k iskaistu iksi pois  lon- 
guetistien, opportunistien ja  keskusta
la isten  vaikutuksesta, ja  niiden  keh i
tystä joudutettu. K ongressi odottaa, 
että Toim . K om itea vastaisuudessa
kin  tarm olla  edistää m ainitun puolu
een  keh itystä selväperiaatteiseksi ja  
iskuvalm iiksi puolueeksi.

4. Tshekkoslovakiassa on Toim . 
K om itea  kärsivällisyydellä  ja  kaikkia 
seik k oja  tarkaten seurannut vallan
kum ouksellista  kehitystä proletariaa
tissa, jok a  jo  on ilm aissut tod isteita  
taisteluhalustaan ja  kyvystään. K on 
gressi hyväksyy Toim . K om itean  pää
töksen  T. K. P :n  ottam isesta  K. 
Iileen .

K on gressi odottaa, että Toim . K o 
m itea panee toim een 21 ehdon  kes
keytym ättöm än toteuttam isen  m yös T. 
K. P :s s ä  ja  vaatii, että niin  pian  kuin 
m ahdollista  m uodostetaan T sh ekko
slovakian  kaikkien  kansallisuuksien  
yksi yhtenäinen kom m unistinen  puo
lue, jo lla  on selvä kom m unistinen  oh
jelm a ja  kesk itysperiaatteelle  raken
tuva lu ja  kom m unistinen  joh to , sa
m oin  että  totutetaan tavaksi ammat
tiyhdistysten nopea ja  järjestelm älli
nen valtaus ja  niitten kansainvälinen 
yhteenliittäminen.

Lopuksi torjuu  kon gressi väitteet, 
jo ita  kom m unism in avoim et ja  naa
m ioidut v ih olliset ovat tehneet kom 
m unistisen  liikkeen voim akasta, kan
sainvälistä  kesk itystä  vastaan. P i
kem m inkin  kongressi lausuu käsityk- 
senänsä, että kaikki puolueet lähettäi
sivät parhaat voim ansa Toim . K om i
teaan, jo ten  saavutettaisiin  murtumat- 
tom aan liittoon  yhtyneille  kom m unis
tisille  puolueille vieläk in  taistelu- 
kykyisem pi poliittinen  keskusjohto. 
Sellaisen  puute on ilm estyn yt esim . 
työttöm yyskysym yksessä  ja  hävitet
ty jen  m aitten  uudestirakentam isasias- 
sa y. m., jo ih in  Toim . K om itea  ei ole 
puuttunut ripeästi ja  riittävästi. K on 
gressi odottaa, että T oim . K om itea 
on tila isuudessa täyttäm ään kasva
n eet tehtävänsä vielä  suurem m assa 
m äärin kuin tähän asti, liittyneitten  
puolueitten  voiinakkaam m in vaikutta
essa  parem m an yh teyskon eiston  ai
kaansaam iseksi ja  n iitten  tehokkaam 
m in ottaessa  osaa Toim . K om itean 
työhön.



Kommunististen puolueiden organisatorisesta 
rakenteesta sekä niiden työtavasta ja 

työn sisällöstä.
I. Yleistä.

1. Puolueen jä rjestön  pitää sopeu
tua sen toim innan ehtoihin ja  tar
koituksiin . K om m unistisen  puolueen 
pitää olla  proletariaatin  esita iste
lijan i joukko, sen  joh tava  etu joukko 
kaikissa sen vallankum ouksellisen  
luokkataistelun vaiheissa ja  m y ö
hem pänä ylim enokautena toteutetta
essa  sosialism ia, tätä kom m unistisen 
yhteiskunnan ensim äistä astetta.

2. E i vo i olla  ehdottom asti o ik ea 
ta m uuttum atonta järjestöm uotoa  
kom m unistisia  puolueita varten. P ro 
letaarisen  luokkataistelun ehdot ovat 
m uutosten  a laiset taukoam attom as
sa uudistusprosessissa, ja  näiden 
m uutoksien  m ukaisesti tulee m yös 
proletariaatin  etu joukon  järjestön  
jatkuvasti pyrkiä tarkoituksenm ukai
siin m uotoihin. Sam alla edellyttää 
fu n k in  yksity isen  maan h istoria lli
sesti m äärätty om alaatuisuus e r ik o i
sia sovellu ttam ism uotoja  yksityisten  
puolueitten  järjestö lle .

K uitenkin on tällä erila istum isella  
v issit rajansa. K ansainväliselle k om 
m unistiselle liikkeelle  o h  perusta
vaa tarkoituksen sam anlaisuus, joka  
kaikista  erikoisuuksista huolim atta 
on  olem assa proletaarisen  luokka
taistelun ehdoissa  eri m aissa ja  p ro 
letaarisen  vallankum ouksen eri va i
heissa. Siitä johtuu  yhteinen p e 
ruste kaikkien m aitten  kom m unistis
ten puolueitten organisation ille. Tällä 
perustalla  on kom m unististen  puolu
eitten organisationia  edelleen  kehi
tettävä, eikä pyrittävä jonkin laisten  
uusien m allipuolueitten  perustam i
seen, jo  löytyvien  tilalle taikka eh
dottom asti oikean  järjestöm uodon  tai 
olkeain  sääntöjen  etsim iseen.

3. U seim m illa kom m unistisilla  pu o
lueilla  sam oinkuin K om m unistisella 
Internationalella m aailm an vallanku
m ouksellisen  proletariaatin  yh te ispu o- 
lueena, on  ta isteluehdoissansa yh 
teistä  se, että  n iiden  on v ie lä  ta is

teltava vallassaolevaa porvaristoa 
vastaan. N iille kaik ille  on  edelleen 
kin ratkaisevana, suuntaa m äärää
vänä päätarkoituksena v o itto  porva 
ristosta, vallanvalloitus sen k ä s is 
tä.

K apitalististen  m aitten kom m unis
tisten puolueitten kaikelle organ isa- 
tion ityölle  on senm ukaisesti aivan 
ratkaiseva se näkökohta, että  ra 
kennetaan sella inen  jä r jestö , jok a  
tekee m ahdolliseksi ja  varm entaa 
proletaarisen  vallankum ouksen v o i
ton om istavista  luokista.

4. Jokaisella  yhteisliikkeellä, jo tta  
se olisi tarkoituksenm ukainen, pitää 
olla joh to . Ennen kaikkea on  se 
välttäm ätön m aailm anhistorian suu
rim m assa taistelussa. K om m unistisen 
puolueen järjestäm inen  m erkitsee 
kom m unistisen joh d on  järjestäm is
tä proletaarista  vallankum ousta v a r
ten.

V oidakseen  hyvin  joh taa  tarvitsee 
puolue itse m yös hyvän johdon . Sen 
mukaan on  organisatoorinen  perus
tehtäväm m e: kunnollisten  johtavain
elim ien alaisena toim ivan  kom m unis
tisen puolueen m uodostam inen, org a - 
niseeraam inen ja  kasvattam inen, p ro 
letaarisen  vallankum ouksellisen  liik 
keen kunolliseksi johtajaksi.

5. Vallankum ouksellisen  luokka
taistelun johtam inen  edellyttää k om 
m unistiselta puolueelta  ja  sen jo h 
tavilta elim iltä m ahdollisim m an suu
ren iskuvoim an elim ellistä  yh distä 
m istä m itä suurim paan soveltautu - 
m iskykyyn  - m uuttuneisiin taistelueh- 
toihin  nähden.

Sitäpaitsi edellyttää m en estyksel
linen johtam inen  ehdottom asti m itä 
k iinteintä yh teyttä  proletaaristen  
jou kkojen  kanssa. Ilm an tätä yh teyt
tä ei joh to  tule jou k k o ja  johtam aan, 
vaan parhaassa tapauksessa hoippuu 
niiden perässä.

K om m unistisessa puoluejärjestössä  
pyritään tähän elim elliseen  yhteyteen 
dem okraattisen  sentralism in ' kautta."
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II. D em okraattisesta sentralism ista.
6. D em okraattinen sentralism i k om 

m unistisessa puoluejärjestössä  on o le 
va  sentralism in  ja  proletaarisen  dem o
kratian todellinen  yhteensulautum a, 
synteesi. Täm ä yhteensulautum a on 
saavutettavissa vain  koko puoluejär- 
jestön  jatkuvan yh te isen ' toiminnan, 
jatkuvan yhteisen  taistelun perustal
la.

K eskitys e i kom m unistisessa p u o 
luejärjestössä  m erkitse m itään m u o
dollista  eli m ekaanista  keskitystä, 
vaan kom m unistisen  toim innan k es 
kitystä, s. o. lu jan  taisteluvalm iin  ja  
sam alla m yös sopeutum iskykyisen  
johdon  luom ista.

M uodollinen eli m ekaaninen k es
kitys o lis i “ vallan”  kesk itystä  pu o- 
luebyrokratian  käsiin  m uiden jä sen 
ten tai u lkopuolella  o levain  Vallan
kum ouksellisen proletariaatin  jou k 
kojen  hallitsem iseksi. M utta vain 
kom m unism in v ih olliset vo iva t vä it
tää, että kom m unistinen puolue p ro 
letaaristen luokkataistelu jen  joh ta 
m istoim innan ja  tämän kom m unisti
sen johdon  keskityksen  kautta tahtoo 
hallita vallankum ouksellista  proleta 
riaattia. Se on valetta, ja  yhtä  vähän 
on valtavastakohta, taistelu  vallasta, 
puolueen sisällä yhteensopiva  K om 
m unistisen Internationalen h yväk sy- 
m äin dem okraattisen  sentralism in 
periaatteiden kanssa.

Vanhoillisen , ei-vallankum oukselli- 
sen työväen liikkeen  organisationis- 
sa keh ittyy sam anlaatuinen läpi
käyvä dualism i (kaksinaisuus) kuin 
oli m uodostunut porvarillisen  val
tion organisation issakin : jakaantu
minen byrokratiaan  ja  “ kansaan” . 
Porvarillisen  ym päristön  rustattavan 
vaikutuksen alaisena kehittyi siinä 
puoluetehtävistä vieraantum inen, elä- 
yan . työyhteyden  korvaam inen pel- 
. ... . M uodollisella dem okratialla
ja  jä rjestön  jakaantum inen aktiiv i
siin toim itsijoih in  ja  passiivisiin  jou k 
koihin. Vallankum ouksellisessakin  
työväenliikkeessä pyrki jossain  m ää
rin  ̂ilm enem ään k iertäm ättöm iä p or
varillisen ym päristön  antam ia kaa- 
vaUisuuden ja  kaksinaisuuden peruja.

K om m unistisen puolueen on perin 
poh jin  voitettava  näm ä vastakohtai
suudet jä rjestelm ällisellä  ja tk uva l
la poliittisella  ja  organisatoori-

sella  työllä  ja  m onenlaisilla  paran
nuksilla  ja  tarkistuksilla.

7. Sosialistista  joukkopuoluetta  
m uodostettaessa kom m unistiseksi puo
lueeksi ei puolueen tule ra joittua  
siihen, että se ainoastaan keskittää 
m ahtivaltuudet keskusjohtonsa  käsiin, 
jättäen  m uussa suhteessa vanhan 
jä rjestyk sen  muuttam atta. Jotta  ei 
keskitys jä is i ainoastaan paperille 
vaan tulisi tosiasia llisesti toteutetuk
si, niin  täytyy  sen toteuttam inen 
käydä siten, että jäsen et huom aavat 
yhteisen  toim innan ja  ta isteluvoim an
sa vahvistam isen  ja  kehittäm isen  sitä 
tositeolla  vaativan. M uussa tapauk
sessa jou k ot siinä näkevät puolueen 
byrokratisoitum ista, m ikä sitten  n os
tattaa opposition in  kaikkea k esk itys
tä vastaan, kaikkea joh toa  vastaan, 
kaikkea  ankaraa kuria vastaan. A nar
kism i on  byrokratism in  vastanapa.

Pelkkä m uodollinen  dem okratia  o r -  
gan isatsionissa  ei voi poistaa  byrokra- 
tism iin eikä anarkism iin  kallistum is
ta. Sillä sen poh ja lla  ne ovat synty
neetkin  työväenliikkeessä. S envuok- 
s i e i jä r jestö jen  keskityksellä, s.o. 
vahvaan joh toon  pyrk im isellä  ole m e
n estystä, jo s  siihen yritetään  päästä 
yksinom aan m uodollisen  dem okratian 
pohjalla. Siihen on  ennen kaikkea 
välttäm ätöntä eläväin  yhteyksien  ja  
vuorovaikutuksien  kehittäm inen ja  
säilyttäm inen sekä puolueen sisällä 
joh tavien  puolue-elim ien  ja  m uitten 
puoluejäsenien  kesken  kuin m yös 
puolueen ja  sen u lkopuolella  olevien  
proletaaristen  jou k k o jen  kesken.

III. Kommunistien työvelvollisuudesta.

8. K om m unistisen  puolueen tulee 
olla  vallankumouksellinen marxilai
suuden .työkoulu. Jokapäiväisen  yh 
teisen  työn  kautta pu olu ejärjestöissä  
solm itaan elim elliset yh teyd et eri 
osien  ja  yk sity isten  jäsen ten  kesken.

L a illisissa  kom m unistisissa  puolu
eissa puuttuu vielä  nykyään  useam - 
pain jäsen ten  osanotto  jokapäivä iseen  
puoluetyöhön. Se on näitten puolueit
ten pääpuute, a lituisen  epävarm uu
den peruste niiden  keh ityksessä.

9. T yöväen  puolueelle on aina, sen 
o ttaessa  ensim äisiä kom m unistiseksi 
uudistum isen askeleita , varm aa se, 
että se tyytyy  ainoastaan hyväksy
m ään kom m unistisen  oh jelm an, että
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sen  aikaisem pain  opinkappaleitten  ti
la lle puoluepropagandassa tu levat 
kom m unistiset opinkappaleet, ja  että 
a inoastaan  vastustavat to im itsija t k or
vataan kom m unistisilla. K om m unisti
sen  oh jelm an  hyväksym inen  on  kui
tenkin vasta ensim äinen ilm aus ha
lusta tulla kom m unistiksi. Jos kom 
m unistinen  toim inta puuttuu ja  jo s  
edelleen  puoluetyön  järjestäm isessä  
jä sen jou k ot jäävät passiivisiksi, ei 
puolue täytä vähintäkään siitä, m itä 
se on  proletariaatille  luvannut hy
väksym ällä  kom m unistisen  ohjelm an. 
Sillä täm än oh jelm an vakavan toteut
tam isen  ensim äinen eh to on, että 
kaikki jäsenet vedetään mukaan ali
tuiseen, jokapäiväiseen työskentelyyn.

K om m unistisen  järjestäm isen  taito 
on siinä, että osataan proletaarisen  
luokkataistelun hyväksi käyttää kaik
kia ja  kaikkea, osataan tarkoituksen
m ukaisesti jakaa puoluetyö kaikkien 
puolueen jäsenten  kesken  ja  jäsenten  
kautta vetää m ukaan yhä laa jem pia  
proletariaatin  jou k k o ja  alituiseen  val
lankum oukselliseen  liikkeeseen , siinä 
ohella  pitää lu jasti käsissä k ok o  liik 
keen  joh to , ei vallan  vaan auktoritee
tin  voim alla ; siis tarm okkuuden, suu
rem m an kokem uksen, suurem m an m o
nipuolisuuden, suurem m an kyvykkäi- 
syyden  voim alla. T

10. K om m unistisen  puolueen tulee 
siis pyrk iä  siihen, että sillä  on  a ino
astaan todella  aktiivisia  jäsen iä, ja  
että se vaatii jok a isen  riveissänsä  o le 
van asettam aan puolueensa käytettä 
väksi voim ansa ja  aikansa, m ikäli 
hän y leensä  itse n iitä o levissa  o lo issa  
hallitsee, sekä aina tekem ään par
haansa puolueen hyväksi.

Jäsenyyteen  kom m unistisessa  puo
lueessa  kuuluu luonnollisesti aina —  
paitsi kom m unistisen  vakaum uksen 
om aam ista —  m yöskin  m uodollinen 
rekisteröim inen, ensin kandidaatiksi 
(k ok elaak si), sitten  jäsen ek si; sam a
ten säännöllinen m äärättyjen  m aksu
jen  suorittam inen, puoluelehden tilaa
m inen j.n.e., tärkeintä kuitenkin on, 
että jokainen  jäsen  ottaa osaa  jo k a 
päiväiseen  puoluetyöhön.

11. Jokapäiväistä  puoluetyötä var
ten on  järjestään  jok a isen  puolueen 
jäsen en  oltava jäsenenä pien issä ty ö 
ryh m issä : jo ita  on  ryhm ä, kom itea, 
kom ission i, valiokunta tai kollegio, 
fraktion i tai solu. A inoastaan  tällä

tavalla  voidaan  puoluetyö luonnolli
sesti jakaa, joh taa  ja  suorittaa.

Itsestään selvää on  m yös osanotto 
paikallisten  jä r je s tö jen  yleisiin  jäsen- 
kokouksiin , eikä ole hyvä laillisissa  
olo issa  korvata näitä  m ääräaikaisia 
kokouksia  paikallisilla  edusta jistoilla , 
pikem m in pitäisi kaikki jä sen et vel
voittaa käym ään säännöllisesti näis
sä kokouksissa. M utta se ei m iten
kään riitä. Jo näitten kokousten  kun
nollinen valm istam inen edellyttää pie
nem m issä ryhm issä  tapahtuvaa tai 
siihen  velvoitettu jen  toverien  suorit
tam aa työtä, sam oin  y le isiä  työväen  
kokouksia , työlä isten  m ielenosoituk
sia ja  joukkoliikehtim isiä . Täm än to i
m innan m oninaisia tehtäviä  voidaan  
ainoastaan p ienem m issä ryhm issä 
huolellisesti pohtia  ja  ne tehokkaas
ti suorittaa. Ilm an sella ista  koko jä 
senistön  lukuisissa pikku ryhm issä te
kem ää alitu ista  pikkutyötä pääty
vät, jäävät m eidän innokkaim m atkin 
proletariaatin  luokkataistelu ihin  osan- 
ottoponnistelum m e ainoastaan hyö
dyttöm iksi voim attom iksi yrityksiksi 
vaikuttaa näihin taisteluihin, eikä 
niistä  lainkaan ole  tu loksena prole
tariaatin  kaikkien  elävästi vallan 
kum ouksellisten  voim ien  välttäm ätön 
kokoutum inen yhdeksi yh tenäiseksi 
toim ikykyiseksi kom m unistiseksi puo
lueeksi.

12. Jokapäiväistä  työtä  varten  eri 
puoluetoim innan aloilla  on m uodos
tettava kom m unistisia  kantaryhmiä: 
K otiagitationia , puolueopiskelua, sa- 
nom alehtipalvelusta, k irja llisuuden  le 
vittäm istä, tiedotustointa, yhteystoi- 
m intaa y.m. varten.

K om m unistiset solut ovat kantaryh
miä jokapäivä istä  kom m unistista  työ
tä  varten  työm ailla  ja  tehtaissa, 
am m attiyhdistyksissä, proletaarisissa  
osuuskunnissa ja  n iiii edespäin, 
kaikkialla m issä löytyy  vähintäinkin  
m uutam ia kom m unistisen  puolueen 
jäsen iä  tahi kokelaita. Ja jo s  sam as
sa työpaikassa tai sam assa am m atti
yhdistyksessä  j.n.e. on useam pia puo
lueen jäseniä, niin  laa jenee solu  ryh 
m äksi (frak tion ik si), jon k a  työtä  kan- 
taryhm ä johtaa.
*. Jos käy laatuun m uodostaa heti 
laa jem pi yle inen  opposition iryhm ä 
taikka ottaa osaa  sellaiseen  jo  o le 
vaan ryhm ään, n iin  on  kom m unistien
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pyrittävä siinä joh toon  om an erik oi
sen solunsa kautta.

13. Y leisen  työvelvollisuuden  to i
m eenpano puolueessa ja  näitten pien
ten työkuntien  järjestäm inen  on  eri
koisesti kom m unistiselle  joukkopuolu- 
eelle vaikea tehtävä; Sitä ei voida  
yhdessä päivässä toteuttaa, vaan vaa
tii se horjumatonta sitkeyttä, huolel
lista harkintaa ja  paljon tarm okkuut
ta.

On varsin  tärkeätä, että tämä uu
delleenjärjestäm inen  alusta alkaen 
suoritetaan huolella ja  m onipuolisella  
harkinnalla. O lisi helppo asia jakaa 
kaikki jä sen et jok a isessa  jä rjestössä  
jonkunlaisen  m uodollisen  kaavan m u
kaan pieniin  soluihin ja  ryhm iin  ja  
sitten kehoittaa  näitä ilm an m uuta 
yleiseen  jokapäivä iseen  puoluetyöhön. 
Sellainen alku olis i kuitenkin pahem 
pi kuin ettei alkaisi laisinkaan —  puo
lueen jäsenten  keskuudessa herättä i
si se hyvin  pian tyytym ättöm yyttä  ja  
vastenm ielisyyttä  tätä tärkeätä uudis
tusta kohtaan.

Tuntuu sopivalta, että puolueen joh 
to ensiksi useam pain ku nöollis fen  o r 
ganisaattorien  kanssa, jo tk a  sam alla 
ovat m yös lu jasti vakaum uksellisia  ja  
innostuneita kom m unisteja  sekä tar
koin  selvillä  liikkeen tilasta m aan eri 
ta istelukeskuksissa, valm istaa huolel
lisesti neuvotellen  yksityiskohtaisen  
pohjustuksen ensim äiseksi oh jeeksi 
tämän uudistuksen toteuttam ista var
ten. Sitten pitää näin valm istettu jen  
organisaattorien  tai organisationi- 
kom iteain  .paikan päällä tarkoituksen
m ukaisesti valm istaa lähinnä oleva 
työ, valita  ryhm ien ensjm äiset esi
m iehet ja  välittöm ästi joh taa  ensi- 
m aiset askeleet. Järjestöille, työryh 
mille, soluille ja  yksity isille  jäsen ille  
on siten annettava aivan k on kreetti
set, tarkoin  m ääritellyt tehtävät, ja  
se suoritettava niin, että nuo tehtä
vät heistä  tuntuvat ilm an m uuta h yö
dyllisiltä, to ivottavilta  ja  m ahdollisil
ta toteuttaa. M issä on tarpeellista  
tulee heille m yös käytännöllisen  esi
m erkin kautta osoittaa  m iten  tehtävä 
on suoritettava. T ällöin  on heille pai
nostettava, m itä virheitä  varsinkin  
heidän on varottava.

14. Täm ä uudelleen jä rjestäytym i
nen on käytännössä toteutettava  as
kel askeleelta. A luksi ei sen vuoksi 
ole paikallisissa jä r jestö issä  perustet
tava liian paljon  uusia solu ja  tai työ

kuntia. Ensin  on lyhyem m änaikaisen  
käytännön osoitettava , että yk sity i
siin  huom attaviin  työliikkeisiin  ja  am 
m attiyhdistyksiin  perustetut solut to i
m ivat kunnollisesti ja  että m yös m uil
la puoluetyön  pääaloilla  on  jo  perus
tettu tarpeellisim m at työkunnat ja  ne 
jo  jossak in  m äärin ovat vakiintuneet, 
(esim . tiedustelun, yhteystoim innan, 
kotiagitationin , naisten  toim innan, 
lehtisten  levittäm isen, sanom alehtipal- 
veluksen y. m. a lo illa ). Järjestö jen  
vanhoja  puitteita ei saa sokeasti lyö
dä hajalle, ennenkuin uusi järjestö- 
kon eisto  on jossak in  m äärin toim in
nassa.

K aikesta  huolim atta on  kuitenkin 
kaikkialla  täydellä  tarm olla  toteutet
tava täm ä kom m unistisen  jä r je s tö 
työn  perustehtävä. Se asettaa  suu
ria  vaatim uksia. Tätä tehtävää 
toteuttaessaan  ei puolue saa ponnis
tuksissaan levähtää, ennenkuin laa
ja lle  lev innyt kom m unististen  solujen, 
ryhm ien ja  työkuntien  verkko on toi
m innassa kaikissa proletaarisen  luok
kataistelun  polttop isteissä , ennenkuin 
joka in en  vahvan, m äärätietoisen  puo
lueen jäsen  ottaa osaa  jokapäiväiseen  
vallankum oukselliseen  työhön, jop a  
siten, että täm ä osanotto  on  heille 
tullut suorastan  itsestään  selväksi ta
vaksi.

15. Täm ä organ isatoorinen  perus
tehtävä velvoittaa  joh tavat puolue- 
e lim et jatkuvaan ja  ehtym ättöm ään 
puoluetyön  välittöm ään  joh tam iseen  
ja  siihen  jä rjeste lm ä lliseen  vaikutta
m iseen. Se vaatii jok a ise lta  puolue- 
jä r jestön  joh d ossa  toim ivalta  tov eril
ta m oninkertaisia  ponnistuksia. K om 
m unistisen  työn  joh d on  ei ole a inoas
taan valvottava  sitä, että  toverit ja  
toverittaret ylipäänsä työskentelevät, 
vaan sen pitää heitä  auttaa, sen pitää 
heidän työtänsä jä rjestelm ällisesti ja  
asiantuntem uksella joh taa  tarkasti tu
tustuen työn  erikoiseh toih in  ja  pyrki
en huom aam aan om assa toim innas
saan tekem änsä virheet,- yhä paran
taen työtapoja  saatu jen  kokem usten  
perusteella  ja  koskaan  heittäm ättä 
näkyvistään taistelun pääm äärää.

16. K ok o puoluetyöm m e on käytän
nöllistä  tai teoreettista  taistelua tai 
täm än taistelun valm istusta. Tämän 
työn erikoistaminen on  tähän asti ol
lut useim m iten kovin  puutteellista. 
Onhan kokonaisia  tärkeitä  työalo ja , 
jo illa  puolueen taholta  y leensä  on
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\
vain. tilapäisesti jo ta in  tehty, kuten 
esim . erikoistaistelussa  ohranaa vas
taan. P uoluetoverien  toim een  oh 
jau s (instrueeraus) tapahtuu tavalli
sesti n iin - tilapäisesti ja  ohim ennen 
sekä sam alla niin  p intapuolisesti, että 
suurille puoluetovereitten  kerroksille  
ova t aivan tuntem attom at enim m ät 
om an puolueen tärkeim m istä periaat
teellis ista  päätöksistä. Täm ä oh jaus
ty ö  täy tyy  jä rjestelm ällisesti jä r je s 
tää läpi kok o  pu olu e järjestö jen  ver
kon  kaik issa  puolueen työkunnissa ja  
sitä lakkaam atta harjottaa, jo tta  sen 
kautta saavutettaisiin  m yös yhä suu
rem pi spesialisoitum inen.

17. T y övelvollisu uteen  kom m unis
tisessa  jä r je stössä  kuuluu välttäm ät- 
töm ästi m yös selostamisvelvollisuus. 
Täm ä kuuluu sekä kaikille puoluejär- 
je stö ille  ja  elim ille, että jok a ise lle  
y k sity iselle  puolueen jäsenelle . Y lei
seen  on  toim intaselostus annettava 
säännöllisesti lyhyem m ältä ajalta. 
Sen lisäksi on  erity isesti selostettava  
erikoisten  puoluetehtäväin  täyttäm i
sestä. On tärkeätä, että täm ä selos- 
tusvelvollisuus toteutetaan  n iin  jä r 
jestelm ällisesti, että se juurtuu kom 
m unistisessa liikkeessä  parhaaksi tra- 
d itsioniksi.

18. Puolue toim ittaa säännöllisesti 
neljännesvuosikertom ukset K om m u
n istisen  Internationalen  joh dolle . Jo
kaisen  puolueen  jä r jestön  on  k erto 
m uksensa jä tettävä  lähim m älle joh ta 
valle  kom itealle  (esim . paikallisten  
jä r je s tö jen  kuukausikertom ukset asi
anom aiselle  pu oluekom itealle).

Jokaisen  solun, ryhm än ja  työkun
nan on esitettävä  selostuksensa sille 
puolue-elim elle, jon k a  tosiasia llisen  
joh d on  a laisena se on. Y ksityisen  
puoluejäsenen  on  (esim . v iikotta in ) 
annettava selostuksensa solulle tai 
työkunnalle (tahi esim ieh elle ), jo lle  
se kuuluu, ja  erikoistehtävän  täyttä
m isestä sille puolue-elim elle, jo lta  on 
tehtävän saanut.

Selostus on  aina esitettävä  ensi- 
mäisessä tilaisuudessa. Se tehdään 
suullisesti, m ikäli puolue tahi tehtä
vän  antaja  e i ole k irja llista  kertom us
ta vaatinut. Selostukset o lk oot sup
peat ja  asialliset. V astaanotta ja  on 
vastuussa.

19. L u onn ollisesti e ivät näm ä toi- 
m in taselostukset ja  kertom ukset saa 
ra joittu a  ainoastaan siihen, m itä n ii
den  anta ja  on  tehnyt. N iiden  täytyy

sisältää m yöskin  ilm oituksia  sellai
sista  toim innan aikana huom atuista 
seikoista , jo tk a  ovat tärkeitä  ta iste
lullem m e, erittäinkin  huom ioita, jo tk a  
vo iva t antaa a ihetta  uudistuksiin  tai 
parannuksiin vasta isessa  toim innas
samme. Sam alla täy tyy  siinä esittää 
ehdotuksia korjauksiksi, jo itten  vält
täm ättöm yys on  havaittu  toim innan 
aikana.

K aik issa  kom m unistisissa  soluissa, 
ryhm issä ja  työkunnissa  on  säännölli
sesti pohdittava sekä niille annettuja 
että niiden antam ia selostuksia. T ä 
m än p oh d ita a n  täytyy  juurtua tavak
si.

Solu issa ja  työkunnissa on  huoleh 
dittava m yöskin  siitä, että yksityisillä  
puolueen jäsen illä  taikka jäsenryhm il- 
lä on  säännöllisesti erikoistehtävänä 
huom ioitten  teko ja  selostus vihollis- 
järjestöistä , erittäinkin  p ikkuporvaril
lis ista  ty öväen järjestö istä  ja  ennen 
kaikkea “ sosia lististen  puolueitten” 
järjestöistä .

IV. Propagandasta ja  agitationista.

20. V allankum ouksellinen propaganda 
ja  agitationi ja  n iiden  järjestäm inen  
suoritetaan usein vielä  suureksi osak
si vanhan m uodollisen  tavan  mukaan 
tila p ä isesti'  u lkoapäin tullen, esiin ty
m ällä jou kkokokouksissa  ja  erikoises
ti huolehtim alla siitä, että puheitten 
ja  k irjotusten  sisä ltö on  vallankum o
uksellista itse olo ih in  kohdistuvassa 
konkreettisessa  m ielessä.

K om m unistisen  propagandan ja  agi- 
tationin täytyy ennen kaikkea juurtua 
proletaarien  välittöm im pään  keskuu
teen. N iiden täytyy  kasvaa esiin 
työväen  konkreettisesta  eläm ästä, sen 
yhteisistä  edu ista  ja  pyrkim yksistä, 
ja  erikoisesti sen yhteisistä  taiste
luista.

Vai Iän kumouksen istuttava (revolu- 
tionoiva ) sisältö on tärkein kom m u
nistien  propagandassa. T ä ltä  näkö
kannalta katsoen  on  tunnuslauseita ja  
kannan m äärittely jä  konkreettisissa  
kysym yksissä  eri tilanteissa aina huo
lellisesti pohdittava. V oidakseen  ot
taa oikean kannan täytyy jatkuvasti 
ja  perinpoh ja isesti oh jata  ei a inoas
taan am m attipropagandisteja  ja  agi- 
taattoreita, vaan m yös kaikkia  muita 
puolueen jäseniä.

21. K om m unistisen  propagandan ja  
agitationin  pääm uodot ova t: vakuut-

—  40  —



tnva persoonallinen  keskustelu , osan- lankuimoukselllset idut va in  välttä
e n  am m atillisen ja  poliittisen  työ- m ättom ana lähtökohtana, kosk a  pro- 

väenm kkeen  taisteluih in , vaikutus letaarit voidaan  ainoastaan täm än 
elehdistön  ja  puoluekirjallisuu- k iinnekohdan kautta vetaa lahem mak- 

S L  kantta K aikkeen  tähän toim in- si kom m unism ia. _
faan  tu le e 's e k ä  salaisen  että lailli- 23. K om m unistista  agitatiom a pro- 
S n  puolueen jok a isen  jäsen en  ottaa letaaristen  jou k k o jen  keskuudessa pi- 
säännölUsesti tavalla tai toisella  osaa. tää h arjoittaa  siten, että ta istelevat 

Suullista ja  persoonallista  propa- proletaarit tunnustavat m eidän kom - 
a-andaa on en sisijassa  harjo itettava  m unistisen  järjestöm m e rohkeaksi, 
fifriestelm ällisesti jä r je s te tty n ä _k oti-  v iisaaksi, tarm okkaaksi ja  loppuun 
aaitationina sitä varten  perustettu jen  saakka uskolliseksi heidän om an lnk- 
tvökuntien kautta. Täm än agitatio- keensä  joh ta jaksi. _ 
nin u lkopuolelle ei saa jäädä yksi- Saavuttaakseen tam an täytyy kom- 
kään talo paikallisen  pu olu ejärjestön  m unistien ottaa  osaa kaikkiin tyo- 
vaikutuspiirissä. H yvällä  m enestyk- väenluokan alkeistaisteluih in  ja  Ink- 
qpllä voidaan  suurem m issa kaupun- keisiin sekä ajaa työlä isten  asiaa kal
se issa  suorittaa m yös erikoisesti jär- k issa  heidän  ja  kapita listien  välisissä 
jestettyä  katuagitationia, jo ta  tehos- selkkauksissa, 3°tlca, k oskevat työ- 
tetaan ju listuksilla  ja  lipuilla. Sen aikaa, palkkaa, työehto ja  j.n .e K om - 
lisäksi täytyy jä rjestää  solu jen  tai m unistien  pitaa m yös _ huolellisesti 
rvhm ien kautta työpa ikoilla  säännölli- harrastaa työläiselam an jokapäiväisiä , 
nen persoonallinen  agitation i, joh on  konkreettisia  kysym yksiä , heidän 
liittyy lippusten levittäm inen . täy tyy  auttaa työlä isiä  selviam aan

M aissa jo itten  väestöön  kuuluu kan- näissä  kysym yksissä , joh taa  heidän 
Sallisia vähem m istöjä , on  puolueen huom ionsa tärkeim piin  epäkohtiin , 
velvollisuus kiinnittää tarpeellista  auttaa heidän kapita listeille  teke- 
huom iota agitation iin  ja  propagan- m äinsä vaatim usten  m uodostam ista 
daan näitten  väh em m istöjen  proletaa- tarkoiksi ja  käytännöllisiksi, koettaa 
rikerrosten  keskuudessa. T ätä agi- saada työlä isten  yhteisvastuuntuntoa 
tationia ja  propagandaa oh  tietysti kehittym ään seka heissä  herääm ään 
tehtävä kunkin kansallisen  väheni- tietoisuutta heidän yh teisistä  eduis- 
m istön  om alla k ielellä , ja  on sitä var- taan ja  m aan kaikkien  työlä isten  yh- 
ten luotava erikoiset puolue-elim et. te isestä  asiasta seka silta ,_ että ne

22. K om m unistisessa  propagandas- m uodostavat yhden yhtenäisen  tyo- 
sa sellaisissa kapita listisissa  m aissa, väenluokan, jok a  on  osa proletanaa-
m issä proletariaatin  suuri enem m is- tin  m aailm anarm eijasta. .........
tö e i  v ielä  om aa tieto ista  vallankum o- A inoastaan täm än _ jokapäiväisen  
uksellista pyrkim ystä, täy tyy  herkeä- ehdottom asti välttä,mattom an pik  ä i
m ättä hakea parannettu ja  työtapoja , työn  kautta, alituisen^ uhrautuv 
päästäkseen a lituisesti vaikuttam aan osanoton  kautta kaikkiin  prolem n aa- 
vielä  ei-vallankum ouksellisen  työläi- tin  taisteluih in  vo i kom m unistinen  
sen käsityksiin  hänen- alkaessaan puolue”  keh ittyä kommunistiseksi p - 
m uuttua vallankum oukselliseksi, siten  lueeksi. A inoastaan sen kautta, ero - 
avaten  hänelle tien  va llan kum oukset tautuu se yli-ikäisista  sosia listisist , 
liseen  liikkeeseen . H änen  a ivoissaan  puhtaista propaganda- ja  varvayspu  - 
tapahtuvassa sisä isessä  ta istelussa lueista, jo itten  toim eliaisuus supis- 
porvarillisia  trad itione ja  ja  taipu- tuu jäsenten  kerääm iseen, reform i- 
m uksia vastaan tu lee kom m unistisen  puheisiin  ja  luuloteltu jen  parlam ent- 
propagandan tunnuslauseinensa eri ti- taaristen  m ahdollisuuksien  hyväkseen  
lanteissa olla om ansa tukem aan oras- käyttäm iseen . E i _ a inoastaan prole- 
tavia, tiedottom ia, epätäydellisiä , hor- tariaatin  diktatuurin saavuttam iselle, 
juvia  ja  puolporvarillisia  vallankum o- vaan v ielä  suurem m assa m aariir sen 
uksellistum ispyrkim yksiä. toteuttam iselle  on  välttäm ättöm änä

Tällöin  ei kom m unistinen  propa- ehtona se, että puoluejäsenten  koko 
ganda saa tyytyä  proletaaristen  jouk- jou k k o ottaa m äärätietoisesti ja, un
k o jen  nykyisiin  ra jo itettu ih in  epäsel- rautuvasti osaa riistetty jen  ja  riistä
viin  vaatim uksiin  tai toivom uksiin , jien  välisten  jokapäivä isten  taistelu- 
Tässä vaikuttam istyössäm m e ova tn ii- jen  ja  selkkausten  kouluun. Ainoas- 
den  vaatim usten  ja  to ivom u sten  vai- taan johtamalla työ lä is joukkoja  ali*
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tuisessa pikkusodassa pääom an hyök
käyksiä  vastaan käy kom m unistinen  
puolue kykeneväksi m uodostum aan 
sella iseksi työväenluokan  etu jou kok 
si, jok a  tosiasiassa  järjestelm ällisesti 
oppii proletariaattia  johtam aan  ja  tu
lee  kykeneväksi tietoisesti valm istu
neena kukistam aan porvariston .

24. K om m unistit on m ieslukuisesti 
m obilisoitava  erikoisesti lakkojen , 
sulkujen ja  m uiden suurten työstä  
erottam isten  sattuessa ottam aan osaa 
siihen työväen  liikehtim iseen.

On mitä suurin virhe, jo s  kom m u
n istit pysyvät passiivisina (to i
m ettom ina) tai väheksyen, jop a  
vallan vastustaenkin  suhtautuvat 
n ykyiseen  taisteluun pienten työ- 
ehtoparannuksien  puolesta. M iten 
pieniä ja  vaatim attom ia olköotk in  vaa
tim ukset, jo itten  puolesta työlä iset 
jo  tänään ovat valm iit taisteluun ka
pita liste ja  vastaan, ei se koskaan 
saa olla  kom m unisteille  syynä ta iste
lusta syrjässä  pysym iseen. E ikä m ei
dän agitatoorinen  toim intam m e saa 
antaa sella ista  käsitystä, kuin me 
kom m unistit o lisim m e sokeita  k iihot- 
tä jia  typeriin  lakkoihin, ja  m uihin 
harkitsem attom iin  toim intoih in, vaan 
ta istelevien  työlä isten  keskuudessa on 
kom m unistien  kaikkialla ansaittava 
kunnollisim pain  ta istelutoverien  m ai
ne.

25. Ammatillisissa käytännöllisissä 
asioissa  ovat kom m unistiset solut ja  
ryhm ät usein  verrattain  neuvottom at 
yksinkerta isim pain  päivänkysym ys- 
ten edessä. On helppoa m utta h e
delm ätöntä aina vaan saarnata kom 
m unism in y le isiä  periaatteita  lange- 
taksensa sitten  konkreettisissa  kysy
m yksissä  tusinasyndikalism in  k ielte i
seen  m enettelyyn . Sen kautta helpot
tuu ainoastaan am sterdam ilaisen  kel
taisen  joh don  peli.

Sen sijaan on kom m unistien poh 
dittava vallankum ouksellista  kannan- 
m äärittelyänsä jok a isen  esilletulevan  
kysym yksen  asia lliseen  sisä ltöön  näh
den. E sim erk iksi teoreettis-periaat- 
teellisen  vastustuksen  asem asta kaik
k ia  tariffisop im uksia  vastaan on hei
dän m ieluum m in iskettävä am ster
dam ilaisten  joh ta jien  suosittelem ain  
tariffien  asia llisen  sisällön kim ppuun. 
T osin  on tuom ittava ja  päättäväisesti 
vastustettava jok a ista  proletariaatin  
taisteluvalm iuden kahletta, ja  onhan 
am sterdam ilaisten  apurien tunnettuna

pääm ääränä jok a isen  työtariffisop i- 
m uksen avulla k ytkeä  taistelevien  
työlä isten  kädet, jon k a  takia jok a i
sen kom m unistin  itsestään  selvä  vel
vollisuus on  työlä isten  edessä pa ljas
taa täm ä tarkoitus. M utta sen v o i
vat kom m unistit tavallisim m in parhai
ten paljastaa sen kautta, että vaati
vat tariffille  sella ista  m uotoa, jok a  ei 
tule työlä isille  kahleeksi.

Sam anlainen kanta on  paras m yös
kin  am m attiyhdistysten  avustuskasso
jen  ja  avustuslaitosten suhteen. On
han itsessänsä  hyvä se, että taistelu 
välineitä  kerätään ja  varataan lakko- 
avustuksia  yh teisistä  kassoista . Ei 
ole paikallansa periaatteellinen  vas
tustus tätä toim intaa vastaan. A ino
astaan sellainen  näitten  varo jen  ko 
koam inen ja  käyttäm inen, kuin am s
terdam ilaiset joh ta ja t tahtovat, on 
vastakkainen työväen  vallankum ouk
selliselle  luokkaedulle. Am m atillisten  
sairaskassain  ja  sellaisten  suhteen 
vo iva t esim erkiksi vaatia  erikoisen  
m aksuvelvollisuuden, sam oin kuin 
kaikkien  vapaaehtoisten  kassain  kah- 
lehtivain  m ääräysten  lakkauttam ista. 
M utta jo s  osa  jäsen istä  yhä edelleen  
tahtoo turvata itselleen  sairasavustuk- 
sen m aksuillansa, e ivät he sitä ym 
m ärrä, jo s  me heiltä  täm än tahdom 
m e ilm an m uuta kieltää. Näm ä jäse
net on ensin tehoisan  persoonallisen  
propagandan kautta saatava vapau
tum aan pikkuporvarillisista  harras
tuksistaan.

26. T aistelussa  sosia lidem okraatti
sia ja  m uita pikkuporvarillisia  am 
m attiyhd istysjoh ta jia  vastaan, kuin 
m yös ta istelussa erinäisiä  työväen 
puolueiden  sam allaisia joh ta jia  vas
taan, ei o le  to ivoa , että heihin  v o i
taisiin  järk isy illä  vaikuttaa. H eitä  
vastaan on taistelu  järjestettävä  var
m asti sekä m enestyksellisesti vain  si
ten, että heidän kannattajansa saa
daan erotetuksi heistä , siten  että 
työlä iset saadaan vakuutetuksi sosia- 
linetturillisten  joh ta ja insa  kätyri- 
palveluksesta kapitalism ille . T äytyy  
siis jo s  m ahdollista  näm ä joh ta ja t en
sin saattaa sella iseen  tilanteeseen , 
jo ssa  ne ovat pakotetut paljastamaan 
itsensä, ja  sitten  hyökätä - heidän 
kim ppuunsa sella isen  valm istuksen 
jä lkeen  m itä terävim m ällä  tavalla.

Ei laisinkaan riitä  se, että am ster
dam ilaisia  joh ta jia  lierja illaan  “ k el
ta isiksi” . H eidän “ keltaisuutensa”



täytyy pikem m inkin  ja tkuvasti käy
tännöllisillä  esim erkeillä  todistaa. 
Heidän toim intansa “ yhteiskunnissa” , 
K ansainliiton  K ansainvälisessä  Työ- 
toim istossa, porvarillis issa  m inisteri
öissä  ja  hallinnoissa, heidän kon fe 
renssi- ja  parlam enttipuheittensa pe
tolliset kohdat, heidän  satojen  lehti
ensä m onien rauhoituskirjoitusten  ku
vaavat lauseet ja  erittäinkin  heidän 
horjuva ja  v iivyttelevä  m enettelynsä 
kaikkein  pienim päinkin  palkkaliikkei- 
den ja  työta istelu jen  Valm istuksessa 
ja  käynnissä. K aikk i täm ä tarjoaa  
jok a  päivä tilaisuuden yksinkerta isil
la esityksillä, päätöslauselm illa  ja  sel
villä puheilla pa ljastaa  ja  leim ata 
“ keltaisien” am sterdam ilaisten  joh ta 
jien  epäluotettavat ja  petokselliset 
temput.

Solu jen  ja  ryhm ien  on  järjestelm äl
lisesti suoritettava käytännölliset ot
teensa. M yöskään alem m an am m atti
yhdistyshyrokratian  verukkeet, jok a  
heikkoudessaan —  usein  jop a  hyvästä 
tahdostaan huolim atta —  turvautuu 
sääntöihin, liittokokouspäätöksiin  ja  
päähallintojensa oh jauksiin , eivät saa 
estää kom m unisteja  toim im asta sitke
ästi ja  yhä uudelleen  vaatim asta 
alem m alta byrokratia lta  selviäT vas
tauksia kysym yksiin , m itä he ovat 
tehneet näitten  esittäm iensä esteiden 
poistam iseksi, ja  ovatko he valm iit 
taistelem aan yhdessä jäsenten  kans
sa avoim esti näitä esteitä  vastaan 
niiden voittam iseksi.

27. K om m unistien  on  edeltä käsin 
huolellisesti ryhm issä  ja  työkunnissa 
valm istauduttava esiintym ään am m a
tillisten jä r je stö jen  kokouksissa  ja  
kon ferensseissa, laadittava om at esi
tyksensä, va littava  a lusta ja t ja  puo
lustajat, asetettava ehdokkaiksi k y 
vykkäitä, kokeneita  ja  tarm okkaita 
tovereita.

Sam aten on  kom m unististen  jä r je s 
töjen  työkuntiensa kautta huolellisesti 
valm istauduttava kaikkiin  vihollispuo- 
lueitten  järjestäm iin  y le isiin  työväen  
kokouksiin , vaalikokouksiin , m ielen
osoituksiin, poliittisiin  työväenjuhliin  
y. m. M issä kom m unistit itse kutsu
vat yleisiä  työväen  kokouksia , täytyy 
m ahdollisim m an lukuisain kom m unis
tisten työkuntain  sekä ennakolta että 
kokouksissa  toim ia yhtenäisen  suunni
telm an mukaan saavuttaakseen  orga 
n is a to r is ia  tuloksia.

28. K om m unistien  tu lee m yös yhä

• parem m in oppia  vetäm ään puolueen 
vaikutuspiiriin  jär jestym ättöm iä  itse- 
tiedottom ia  työläisiä, solu jem m e ja  
ryhm iem m e kautta on  m eidän saa
tava näm ä työlä iset liittym ään  am 
m attiyhdistyksiin  ja  lukem aan m ei
dän puoluelehtiäm m e. V aikutuksem 
m e välineinä voim m e käyttää m uita
kin  työväenyhdistyksiä  (kulutusosuus
kuntia, sodan uhrien jä r jestö jä , urhei- 
luyhdistyksiä, näytelm äseuroja , sivis- 
tysseu roja  y. m. s .).

M issä on välttäm ätöntä, voidaan 
jäsen ten  a lotteesta  sekä joh tava in  
puolue-elim ien suostum uksella ja  k on 
trollin  a laisina perustaa m yös puolu
een  u lkopuolelle  täm änlaisia työväen  
yhdistyksiä  (m yötätuntoisten  jä r je s 
tö jä ). M yöskin vo iva t kom m unistiset 
nuoriso- ja  naisjärjestöt kurssiensa, 
lukuiltojensa, opintokäyntiensä, juhli- 
ensa, sunnuntairetkiensä y. m. kautta 
herättää m onissa poliittisesti vä lin 
pitäm ättöm iksi jään eissä  proletaareis
sa ensin  harrastuksen yhdistyselä- 
m ään, vetäen sitten  jatkuvasti heitä  
m ukaan jä rjestö ih in  ja  saaden  heidät 
tällä tavoin  m yös puolueellem m e h y ö 
dy lliseen  aputyöhön (lentolehtiä  jak a 
m aan ja  puoluelehtiä, k irjasia  y. m. 
levittäm ään). T oim ivan  osanotton sa  
kautta yhteiseen  liikkeeseen  vapautu
v at he helpoim m in  p ikkuporvarillisis
ta taipum uksistaan.

29. V oittaaksem m e puoliproletaa- 
riset työtätekevät kansankerrokset 
va llankum oukselliselle proletariaatil
le  m yötätuntoiseksi, on  kom m unistien  
osattava käyttää ' n iiden  sekä tilan
om istajani, kapitalistien  ja  kapita listi
sen  valtion  välisiä  etuvastakohtia  ja  
vapautettava näm ä vä lik errokset a li
tuisen vakuuttavan esiin tym isen  kaut
ta epäluuloistaan proletaarista  vallan 
kum ousta vastaan. Se vo i usein  vaa
tia pitem pää seurustelua heidän kans
saan. H eidän luottam ustansa kom 
m unistiseen  liikkeeseen  lisää ym m är
tävä harrastus heidän eläm änhuoliaan 
kohtaan, ilm ainen neuvom inen  ja  
avustam inen heidän pien issä vaikeuk
sissaan, jo id en  voittam iseksi eivät it
se tiedä keinoa, heidän vetäm isensä  
erikoisiin  heidän valistam isekseen  
tarkoitettu ih in  m aksuttom iin  tila i
suuksiin  j. n. e. Sen ohella  on  vä lt
täm ätöntä varovasti ja  väsym ättöm äs- 
ti vaikuttaa n iitä v ih o llis jä r jestö jä  ja  
henkilöitä vastaan, jo illa  on  paikka
kunnalla vaikutusta ja  auktoriteettia



työtätekev iin  pikkutalonpoikiin, koti- 
teollisuustyölä isiin  ja  m uihin puoli- 
proletaarisiin  aineksiin . N e lähim m ät 
viholliset, jo tk a  riistetyt tuntevat 
om asta kokem uksestaan  sorta jiksi, on 
pa ljastettava  kok o  kapita listisen  r i
kollisuuden  m ieskohtaisiksi edusta
jik si. K om m unistisessa  propagandas
sa ja  agitation issa  on  tehokkaasti ja  
yl. .ista juisesti hyväksi käytettävä 
kaikki päiväntapaukset, m issä valtion  
v irkavalta  joutuu  ristiriitaan  pikku
porvarillisen  dem okratian  “ oikeus
valtion ”  ihanteitten  kanssa.

30. Jokaisen  paikallisen  jä rjestön  
m aaseudulla tulee tarkoin  jakaa jäsen 
tensä kesken  k otiag itation in  tehtävät 
ja  laa jen taa  täm ä agitation i kaikkiin  
kyliin , kaik ille  tiloille  ja  yksity isiin  
taloihin  toim inta-alueellansa.

V. Valt iollisten taistelujen jär jestä 
misestä.

31. K om m unistiselle  puolueelle ei 
o le  m ikään aika sellainen, ettei puo- 
lu e järjestö  vo isi olla  siinä poliittisesti 
toim ivana. Jokaisen  va ltio llisen  ja  
taloudellisen  tilanteen  sekä joka isen  
n iiden  m uutoksen  järjestö llin en  käyt- 
täm iskyky on keh itettävä organisatoo- 
risek si strategiaksi.

O lkoon  puolue vielä  vaikka pien i
kin, v o i se kuitenkin  aina käyttää hy
väkseen  va ltio llisesti k iih ottavia  ta
pauksia tai suuria, kok o  talouseläm ää 
järkyttäv iä  lakkoja , siten, että  se 
panee toim een  perusteellisen  propa- 
gandaliikkeen , sen jä r jestelm ällisesti 
ja  suunnitelm allisesti organiseeraten . 
Jos jok u  puolue on  tuolla isessa  tilan
teessa  päättänyt näin tehdä, n iin  on 
sen  kok o  tarm ollaan kohdistettava  
kaikki puolueliikkeen  jäsen et ja  osat 
tähän taisteluun.

T ällö in  on  puolueen lähinnä käy
tettävä  solu jensa  ja  työkuntainsa 
kautta solm iam iansa suhteita pan 
nakseen  toim een  poliittisen  jä r je s 
täytym isen  tai lakkoliikkeen  pää
paikoissa  kokouksia , jo issa  puo
lueen  puhujain  on  kokoontuneille
selvitettävä, kuinka kom m unistiset 
tunnussanat osottavat heille oikean 
tien vaikeasta  taistelutilanteesta
selviäm iseen . E rityisten  työkuntain 
täy tyy  yksity iskohtia  m yöten  hyvin 
valm istautua näiden kokousten  va 
ralta. Jos om ia kokouksia  ei voida
pitää, n iin  on  kykeneväin  tov ere it

ten esiinnyttävä ensfenäisinä keskus- 
telupuhujina y le isissä  lakkolaisten  tai 
m uuten ta istelevien  proletaarien  k o 
kouksissa.

Kun on tilaisuus voittaa  k okouk
sen enem m istö m eidän tunnussa
n a m m e  puolelle , on  koetettava  tu o
da näm ä ju lk i hyvin  sep itetty jen  ja  
taitavasti perusteltu jen  esitysten  ja  
päätösten kautta. Jos sellaisia pää
töksiä  on saatu toim een, niin  täytyy 
sam alla seudulla  tai m uualla samaa 
nykyhetken  liikettä  käsittelevissä 
kokouksissa  siten  toim ia, että sam al- 
la isia  tai sam antapaisia päätöksiä ja  
ponsia  yhä laajem m alti hyväksytään, 
tai ainakin saadaan niiden puolelle 
va likkoja  vähem m istöjä . Näin pää
sem m e yhteyteen  liikkeelle  lähteneit- 
ten  prolefcaarijoukkojen kanssa, jo i 
hin olem m e tähän asti vain  vähän 
voin eet vaikuttaa, ja  saam m e ne 
tunnustamaan uuden johdon .

K aikkien  tällaisten  kokousten  jä l
keen  on niiden org a n isa to r ise ssa  
valm istuksessa ja  n iissä toim essa  
olleitten  työkuntain  kokoonnuttava 
lyhyen keskustelun kautta antam aan 
johtavalle puoluekom itealle selostuk
sen sekä saavutettujen  kokem usten 
ta i m ahdollisten  virheiden  kautta 
heti vetäm ään tarpeelliset joh top ää 
tökset opiksi jatkuvaa toim intaa 
varten.

A ina tilanteen m ukaan on  m y ö3 
ju listusten  ja  lippusten  kautta teh 
tävä käytännölliset tunnussanat 
asianom aisille työväenkerroksille  tun
netuiksi, ta i on  ta istelevien  käsiin 
toim itettava laa jem pia  lentolehtisiä , 
jo itten  kautta kom m unism ia heille 
selvitetään sen  tilanteen  päiväntun- 
nuksen yhteydessä. Julistusten lev it
täm inen vaatii erity isesti jä r je s te t
ty jä  ryhm iä, jo tk a  ovat ottaneet se l
v ille  sopivim m at liim auspaikat ja  
jo tk a  m yös osaavat valita  ajan, jo l 
loin  ju listusten  asettam inen  parhai
ten  vaikuttaa. L ippusten  lev ittäm i
sen yhteydessä työpaikoilla  ja  n iitten 
edustalla, liikkeessä o lev ien  työväen - 
jou k k ojen  käytävissä, huoneistoissa, 
vilkasliikkeisillä  paikoilla  ja  rautatie
asem illa on m ikäli m ahdollista  saa
tava aikaan lyhyt keskustelu, jonka 
iskusanat lev iävät liikehtiväin  ty ö 
väen jou k k ojen  keskuuteen. P item piä 
lentolehtisiä  on  tavallisim m in lev i-



tettavä vain  huoneustoihin, työpa ik - 
poihin, saleihin, asuntoihin tai 
muualle, m issä  voidaan odottaa  n ii
den tulevan huom ioon  otetuiksi.

T ätä  kiihtyvää propagandaa on 
tuettava sam anaikaisella toim innalla 
kaikissa siihen liikkeeseen  yh tyn eit
ten am m attialani jä rjestö issä  ja  ty ö - 
paikkakokouksissa, jo ita  tovere ittem - 
m e on  tarpeen tullen vaadittava tai 
itse järjestettävä  ja  jo issa  heidän 
on  vallattava sopivat alustajain  ja  
keskustelupuhujain tehtävät. P u o 
lueem m e lehtien  on tällaisia  erikoisia  
liikkeitä varten  annettava käytettä 
väksi parhaat palstansa ja  va ikutta
vim m at todistuskappaleensa, kuten 
ylipäänsä kok o  järjestök on eisto  on 
tänä aikana asetettava kokonaan tä 
män liikkeen  pääaatteen palveluk
seen, e ikä  siinä toim essa  saa vähää
kään väsyä.

32. M ielenosoitusliikkeet vaativat 
hyvin joustavaa ja  uhrautuvaa joh toa , 
jon ka  on  pidettävä liikkeen  pää
m äärä tiukasti m ielessään ja  oltava 
jok a  hetki tilaisuudessa saamaan 
siitä yleiskatsauksen  voidakseen  
päättää, onko m ielenosotus jo  saa
vuttanut vaikuttavaisuutensa k or
keim m an asteen, vai voidaanko siinä 
tilanteessa sitä laajem m alle kohottaa 
joukkoliikkeeksi m ielenosotuslakkojen  
ja  vihdoin  suurlakon m uodossa.

K atum ielenosotukset lähtevät p a - 
raiten liikkeelle  suurilta työpaikoilta . 
Sen jä lkeen  kun m eidän solum m e ja  
ryhm äm m e suunnitelm allisen va lm is- 
tustyön  jälkeen  m ielia la  suullisella 
ja  . lippupropagandalla on jossak in  
tilanteessa  saatu kutakuinkin y h te 
näiseksi, on puolueem m e tehdasluot- 
tam usm iehet sekä solu jen  ja  ryhm äin 
joh ta ja t kutsuttava joh tavain  k om i
tean toim esta esineuvotteluun suun
nittelem aan ja  päättäm ään huom is
päivän parhaasta liikkeelle läh töta - 
vasta  ja  täsm ällisestä yh teen yhyt- 
täm isestä, päivän tunnussanain luon
teesta, m ielenosotuksen  kohottam isen  
m ahdollisuuksista sekä sen lopetta - 

ia  hajaantum isen ajasta. T eh 
täviinsä perehtynyt ja  o r g a n is a t o 
risesti kokenut innokkaitten  to im it
sija in  perusjoukko on  tehtaista läh 
döstä joukkoliikkeen  hajaantum iseen  
asti oleva  koko m ielenosotuksen  sel
kärankana. Jotta  to im itsija t voisivat

pysyä keskenään elävässä kosketu k 
sessa  ja  jo tta  niille voita isiin  ja tku 
vasti toim ittaa  tarpeelliset poliittiset 
oh jeet, on  vastuunalaisia puoluetyön - 
tek ijö itä  järjestelm ällisesti lähetet
tävä m ielenosottajain  jou kkoon . T ä l
lainen jou stava  p o liitt is -organ isa too- 
rinen  m ielenosotuksen  joh to  luo par
haat uusien järjestäm isen  ja  niiden 
suurem m iksi joukkoliikkeiksi k o 
hottam isen  edellytykset.

33. Kun kom m unistinen puolue on 
jo  saavuttanut jonkin laisen  sisäisen  
lu juuden, luonut koetellun  to im itsija - 
jou kon  sekä saanut huom attavan 
kannatuksen työväen joukoissa , on 
sen tehtävä kaikkensa suurissa ta is
teluissa lopu llisesti m urtaakseen 
sosialipetturillisten  joh ta ja in  vaiku 
tuksen työväen  keskuudessa ja  saat
taakseen työväen joukkojen  enem m is
tön kom m unistien joh toon . A ina  ti
lanteen m ukaan s. o. antavatko n yk y 
hetken taistelut puolueelle tilaisuuden 
esiin tyä proletariaatin  joh d ossa  sekä 
asettua liikkeen etupäähän, va i v a l
litseek o  hetkellinen seisahdusaika, 
on  taistelutoim inta järjestettävä  eri 
tavalla. Puolueen  kokoonpanokin  
vaikuttaa ratkaisevasti liikehtim isen  
organ isatoorisiin  m enetelm iin . N iin
pä 'Saksassa ryhdyttin  n. s. “ a vo i
m en k irjeen ”  keinoon, jo tta  vo ite t
taisiin  Y htyneelle  K om m unistipuo
lueelle, tälle nuorelle  jou k k op u o- 
lueelle, proletariaatin  yhteiskunnal
lisesti vaikuttavain kerrosten  kanna
tus suurem m assa m äärässä kuin y k s i
ty isissä  piireissä  oli m ahdollista. 
Paljastaakseen  sosialipetturilliset 
joh ta ja t astuu kom m unistinen puolue 
yhä lisääntyvän kurjistum isen  ja  
luokkavastakohtain  kärjistym isen 
aikana m uiden proletariaatin  jou k k o - 
jä r je s tö jen  eteen, niiltä proletariaatin  
edessä  ju lk isesti vaatiakseen  v a s 
tausta kysym ykseen, o livatko ne va l
m iit lähtem ään näennäisesti niin 
m ahtavine järjestöin een  yhdessä  
kom m unistipuolueen kanssa ta iste 
luun proletariaatin  ilm eistä  k u rjis 
tum ista vastaan m itä pienem päin  
vaatim usten, leipäpalan pahaisen 
puolesta.

M issä kom m unistinen puolue läh 
te e  tällaiseen  toim intaan, on  sen  
kaikin  puolin  organ isatoorisesti v a l
m istauduttava saadakseen m itä la a -



jim pain  työväen joukkojen  puolelta 
esiin tym iselleen  vastakaiun. P u o
lueen kaikkien työpaikkaryhm ien on 
lähim m issä työpa ik k a- ja  am m atti- 
yhdistyskokouksissa  sekä m yös kai
kissa yle isissä  kokouksissa n iiden 
perusteellisen  valm istelun  jä lkeen  
otettava  puheeksi puolueen vaati
m ukset ja  ne vaikuttavasti osotet- 
tava proletariaatin  elinehtoisiksi yh - 
teisvaatim uksiksi siinä tilanteessa. 
K aikkialla m issä m eidän solum m e ja  
ryhm äm m e aikovat tebdä yrityksen  
jou k k ojen  kannatuksen • saam iseksi 
m eidän vaatim uksillem m e on len to 
lehtisiä, lippusia  ja  ju listuksia  ta i
tavasti levitettävä  m ielialan va lm is
tam ista varten. Puolueem m e lehtien 
täytyy täm än taisteluliikkeen v iik 
koina jok a  päivä valaista  täm än liik 
keen kysym yksiä  vaih televissa  m uo
doissa, lyhyem m in tai perinp oh ja i- 
sem m in aina uusilta näkökannoilta 
katsoen. Järjestö jen  on toim itettava 
lehdille alituisesti ainehistoa ja  tar
m olla  valvottava, että toim ittajan i 
puolesta ei puolueen täm än toim in 
nan lehtitaistelu  herpaannu. M yös 
on puolueen ryhm ät parlam enteissa 
ja  kunnallisissa la itoksissa  a setet
tava täm än taistelun palvelukseen. 
H eidän on puolueen johdon  oh jeitten  
m ukaan vastaavilla  puheilla n ostet
tava siitä kysym ys eduskunnassa. 
H eidän on tunnettava olevansa ta is- 
televain jou k k ojen  tietoisia  jäseniä, 
näiden edustajia  luokkavihollisten  
leirissä, vastuunalaisia to im itsijo ita  
ja  puoluetyön tek ijöitä .

Kun puolueen kaikkien jäsenten  
yhteinen, o rg a n is a to r is e s ti yh ten ä i
nen toim inta on  m uutam ien v iikkojen  
kuluessa joh tanut siihen, että y h ty - 
m ispäätöksiä on jo  suuressa, yhä 
kasaantuvassa m äärässä kokoontunut, 
astuu puolueen eteen vakava orga- 
n isatoorinen  kysym ys päästä jä r je s -  
töllisestik in  vaikuttam aan näihin 
joukkoihin. Jos liike on etupäässä 
am m atillista luonnetta niin on ennen 
kaikkea lisättävä o rg a n isa to r is ta  
vaikutusta am m attiyhdistyksiin , s i
ten että  ryhm äm m e käyvät hyvin 
valm istettuihin suoranaisiin  h y ök 
käyksiin  paikallista  am m attiyhdistys- 
joh toa  vastaan, jo k o  ne voittaakseen  
tai pakottaakseen ne järjestettyyn  
taisteluun m eidän puolueem m e vaati

m usten poh jalla . M issä  työpa ik k a- 
neuvostoja , tehdaskom iteoita , tai 
m uita sella isia  la itoksia  on, on  näi
den n euvostojen  ja  kom iteain  y le is 
kokoukset m eidän ryhm äm m e jä r je s 
tetyn esiin tym isen  kautta saatava 
tekem ään päätöksiä  tämän sam an 
taistelun  puolesta. Kun näin on saa
tu m uutam ia p a ik a llis järjestö jä  tä l
laisen taisteluliikkeen puolelle p ro le 
tariaatin elinehtojen  puolesta  k om 
m unistien johdolla , on ne kutsuttava 
konferensseih in , jo ih in  sam anhenki
siä  päätöksiä  tehneitten  työpaikka- 
kokousten  on lähetettävä erikoiset 
edustajansa. Näin kom m unistien  jo h 
dolla lu jittuva uusi joh to  saa täm än 
järjestyneitten  työväen jouk k ojen  toi
m ivien ryhm ien kesk ittym isen  kautta 
uutta iskuvoim aa, jon k a  avulla taas 
on työnnettävä eteenpäin  sosia listis
ten puolueiden ja  am m atillisten jä r 
jestö jen  joh toa  tai ne nyt järjestel- 
m ällisestikin  paljastettava.

N iillä  talousalueilla, jo illa  puo
lueellam m e on paraat jä rjestöt, ja  
m issä se on vaatim uksilleen  saanut 
enimm än kannatusta, on näin aikaan
saadun järjestetyn  painostuksen 
kautta vaikutettava paikallisiin  am 
m attiosastoih in  ja  työpaikkaneuvos- 
toihin niin, että kaikki tällä alueella 
puhjenneet ta lou delliset yksityistaiste- 
lut ja  m uiden ryhm äin kehittym ässä 
olevat liikkeet kootaan yhdeksi y h te 
näiseksi taisteluliikkeeksi, jok a  k o 
hottaa esille, y li yksity isten  am m atti- 
harrastuksen kehityksen , muutam ia 
yhtenäisiä  alkeellisia  vaatim uksia, 
pannakseen ne läpi kaikkien  piirin 
jä rjestö jen  yhteisillä  voim illa . T ä l
laisissa liikkeissä  osoittautuu siten  
kom m unistinen puolue taisteluun v a l
m iin  proletariaatin  todelliseksi jo h 
tajaksi, sam alla kun am m atillinen 
byrokratia  ja  sosialistipuolueet, jo tk a  
asettuisivat tällaista yhteistä  jä r je s 
tettyä  liikettä  vasaan, olisivat sekä 
aatteellispoliittisesti että  m yös jä r - 
jestölliskäytännöllisesti syrjään sysä - 
tyt.

34. Kun kom m unistinen  puolue 
tekee yrityksen  saada käsiinsä ty ö 
väen jou kkojen  joh d on  va ltio llisesti ja  
ta loudellisesti \ kärjistyneenä aikana, 
jo llo in  uusia liikkeitä  ja  taisteluita 
pyrkii purkautum aan, voidaan  eri
koisvaatim ukset jättää  sivuun, ja  se l-
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villa, suorilla ju listuksilla  vedota  so- kraattisen  lakon johdon  kesken pet- 
sialististen puolueitten  ja  am m atti- täessä on sen i aralta jo  a joissa  
yhdistysten  jäseniin , että eivät an - vaadittava tila lle  kb nm unisteja, jo i -  
taisi byrokratisten  joh ta jien sa  tahdon den on taattava lujan, päättävän 
horjuttaa itseään taistelussa, joh on  taistelu johdon  saam inen. Ja kun y  
hädänalainen asem a ja  riistäjien  yhä onnistuttu yhdistäm ään useam pia 
kiihtyvä sorto on heidät pakottanut, taisteluita, on vaadittava asetetta - 
jotteivät jou tu isi ihan täydelliseen  vaksi yhteinen toim innan joh to , johon 
tuhoon. P uolue-elim ien , varsinkin, kom m unistien  on  m ahdolli ..'.uksien 
päivälehtien, on puolueen näin to i-  mukaan koetettava päästä m äärää- 
m eenpanem an liikkeen aikana jok a  viksi. (Niin hyvin  am m attiyhd istys- 
päivä terotettava  m ieliin  ja  tod istet- ryhm äin kuin m yöskin  työpailrkaryh- 
tava, että kom m unistit ovat valm iit m äin, tehdasneuvostojen  ja  näiden_ 
käym ään kurjuuteen  polkeutuvain y leiskokousten  tietä sekä erityisesti 
työm iesten  uhkaavain ja  puhjenneit- lakkolaisten  yleisten  kokousten  kaut- 
ten ta istelu jen  joh toon , ja  että he ta voidaan  usein helpostik in  taita- 
antavat taisteluvalm iutensa m issä  valla  organ isatoorisella  va lm istuksella  
vain m ahdollista  kaikkien  sorrettu - päästä toim innan yhteiseen  joh toon , 
jen  avuksi n ykyisessä  jännittyneessä  Jos liike yleistyessään  ja  työnan -
tilanteessa. Joka päivä on tod istet- ta ja jä r jestö jen  sekä viranom aisten  
tava, että työväelle  ei voida  ilm an kim ppuunkäym isen kautta käy p o liit- 
näitä taisteluita enää taata m itään tisek si luonteeltaan, on  propaganda 
eläm isen m ahdollisuuksia ja  että ja  o rg a n isa to r in e n  valm istus, kohdis- 
siitä huolim atta vanhat jä r jestö t tettava siihen, että käy kenties m ah - 
yrittävät vä lttää  ja  ehkäistä näitä dolliseksi ja  välttäm ättöm äksi valita 
taisteluita. työväenneuvostoja , jo llo in  kaikkien

T yöpaikka- ja  am m attiyhdistys- puolue-elim ien  on  m itä vo im aperä i- 
ryhm ien on, aina viitaten  kom m u- sim m in pidettävä esillä sitä ajatusta, 
n istien uhrautuvaan taisteluvalm iu- että vain sella isten  suoraan työm ies- 
teen, tehtävä tovereilleen  k okouk- ten taisteluista syntyneiden  om ien 
sissa selväksi, että n yt ei enää void a  työväenluokan laitosten  kautta v o i-  
väistyä. Ja pääasiana on  täm m öi- daan tarpeellisella  rohkeudella  to -  
sessä liikkeessä  tilanteen synnyttä- teuttaa heidän todellinen  vapautuk- 
m äin taisteluiden ja  liikkeiden  o rga - sensa, vaikka ilm an am m atillista 
nisatoorinen kokoam inen  ja  yhtenäis- virkavaltaa ja  sosia listisia  puolue- 
tyttäm inen. T ällöin  on taisteluun pulrareita.
joutuneilla  am m attialoilla  ja  n iiden  35 . Näin vahvistuvain  kom m unis-
työm ailla  toim ivien  solujen  ja  . ryh - fis ten  puolueitten, erikoisesti suurten 
m ien oltava keskenään alituisen joukkopuolueiden, on organisatooris- 
läheisessä yh teyd essä  ja  on jo h to - ten toim enpiteittensä kautta a litu i- 
elim ien, sekä p iirikom iteain  että k es - s e en oltava valm iina poliittisiin  jou k - 
kuksen kautta viipym ättä to im itet- koliikkeisiin . M ielenosoitustoim in - 
ta v a  kaikkien puhkeavien liikkeiden  nassa ja  taloudellisissa jou k k oliik - 
kaytettäväksi to im itsijo ita  ja  vastuun - keissä, kaikissa osaisliikkeissä  on  
alaisia puoluetyöntekijöitä , jo iden  on aina a jateltava sitä, kuinka näiden 
välittöm ästi taistelevain  kanssa y h - liikkeiden  kokem uksen perustalla 
dessä näitä liikkeitä johdettava , la a - voitaisiin  tehokkaim m in rakentaa 
lennettävä, kohotettava, yle istettävä  y hä lujefhpi yhteys, laa jem pi luotta- 
ja  toisiinsa yhdistettävä. Järjestön  m uksellinen suhde. Johtavien  to i-  
P;iätehtävänä on kaikkialla  tarkasti m itsija in  ja  vastuunalaisten puolue- 
etsiä esille näiden eri taisteluiden  työn  tekijäin  laa joissa  ' k on feren s- 
yhteiset vaatim ukset ja  niin  saada se issa suurten ja  kesk ikokoisten  ty ö - 
yleinen  taistelun tunnussana, jos  on  m aiden luottam usm iesten  kanssa on 

arpeen, poliitillisillak in  keinoilla . y j^  uudelleen keskustelu jen  kautta 
Taistelu ita  terästettäessä ja  y le is -  tarkkaan tutkittava kaikkien  uusien 

tettäessä käy välttäm ättöm äksi luoda suurten liikkeiden  kokem ukset, niin 
taistelun joh don  yhtenäisiä  elim iä, että tehdasvaltuutettu jen  kautta ku l- 
M onien am m attiyhdistysten  b y ro - keva  yhteysverkko yhä lu jittu isi ja



yhä varm em m aksi jä r jesty is i. L ä 
heinen ja  luottam uksellinen  suhde 
joh tavien  toim itsijoiden  ja  vastuun
alaisten  puoluetyöntekijäin  sekä teh - 
dasluottam usm iesten kesken  on par
haana organ isatoorisena takeena siitä, 
että va ltio lliset joukkoliikkeet eivät 
puhkea ennenaikaisesti ja  että ne 
aina esiin tyvät vain niin  laajoina, 
kuin olosuhteet ja  puolueen kunkin- 
aikainen vaikutus sallivat.

Ilm an puoluejärjestön  m itä lähei- 
.sintä yh teyttä  suurissa ja  keskisuu
rissa  työpaikoissa  työskenteleväin  
työväen joukkojen  kanssa e i kom m u
nistinen  puolue v o i toteuttaa suuria 
jou kkoliikkeitä  eikä käydä todella  
kum ouksellista  taistelua. Kun viim e 
vuonna Italiassa epääm ättöm än ku
m ouksellinen  nousu, jon k a  vo im a k 
kaim pana ilm auksena oli työpa ik 
kani valtaus-, ennenaikaisesti lysähti 
kokoon , niin  se tapahtui osaksi v a r 
m astik in  am m attiyhdistyshyrokratian  
petoksen  ja  poliittisen  puoluejohdon  
kykenem ättöm yyden  tak ia ; mutta 
to iselta  osaltaan m yös sen takia, että 
ei o llu t ollenkaan läheisesti jä r je s 
tettyä yh teyttä  puolueen ja  työpa lk 
kain kesken, poliittisesti ym m ärtä
väin  ja  puolue-eläm ää harrastavain 
tehdasluottam usm iesten  kautta. E päi
lem ättä jä i m yöskin  saman puutteen 
takia poliittisessa  suhteessa peru s
teellisesti käyttäm ättä Englannin 
suuri kaivosm iesliike tänä vuonna.

VI. Puoluelehdistä.
36. Puolueen pitää väsym ättöm ällä  

tarm olla  kehittää ja  parantaa kom 
m unistista lehdistöä.

Mitään lehteä ei saa  tunnustaa 
kom m unistiseksi lehdeksi, jo s  ei se 
alistu  puolueen kiinteän oh jauksen  
alaiseksi. Sam aa periaatetta  on  so 
vellu tettava  kaikkiin k irja llisiin  tuot
teisiin , kuten aikakauslehtiin , k ir jo i
hin, k irjasiin  y. m. s., Huom ioon
ottaen  niiden tieteellisen , propagan
da - tai m uun tarkoituksen.

Puolueen  tulee kiinnittää enem 
m än huom iota siihen, että sillä on 
h y v i ä  l e h t i ä ,  kuin siihen, että 
sillä  on n iitä paljon. Jokaisella 
kom m unistisella  puolueella  täytyy 
ennen kaikkea olla  hyvä, jo s  m ahdol
lista  jok a  päivä ilm estyvä pää-äänen- 
kannattaja.

37. K om m unistinen  leh ti ei k os 
kaan saa m uodostua kapitalistiseksi 
liikeyritykseksi, kuten ovat p orvaril
liset ja  usein  m yös niin  sanotut 
“ sosia listiset”  lehdet. M eidän leh 
tem m e täytyy  pysyä r i i p p u m a t 
t o m a n a  kapitalistisista  lu ottola i
toksista. T aitavasti jä r jeste tty  ilm oi
tusten kerääm inen, jok a  m elkoisesti 
auttaa lehtiem m e toim eentu lom ah
dollisuuksia ju lk isissa  jou k k opu o- 
lueissa, ei kuitenkaan koskaan saa 
joh taa  siihen, että ne m illään tavoin  
jou tu isivat riippuvaisiksi suurista il
m oittajista. P ikem m inkin hankkii mi
tä nopeim m in m eidän joukkopuolueit- 
tem m e lehdille  ehdottom an arvon 
annon niiden  leppym ätön kanta ka i
k issa proletaarisissa, yhteiskunnalli
sissa kysym yksissä. M eidän leh tem 
m e ei saa palvella k irjavan  yleisön  
uutisnälkää ta i a janvietteen  tarvetta. 
Se ei saa “ tunnustusta”  ansaitakseen 
tehdä m yönnytyksiä  p ikkuporvaril
listen kynäilijä in  tahi sanom alehti- 
m iestaitureiden  arvostelulle.

38. K om m unistisen  lehden pitää 
ennen kaikkea huolehtia sorrettu jen  
ta istelevain  työlä isten  eduista. Sen 
tulee o lla  m eidän paras propagandan- 
h arjo itta jam m e ja  agitaattorim m e, 
proletaarisen  vallankum ouksen jo h 
tava tekijä.

M eidän lehdelläm m e on tehtävänä 
kpota puolueen jäsenten kaikesta 
toim innasta arvokkaat kokem ukset ja  
näm ä jä lleen  osoittaa  puoluetovereille  
oh jeek si kom m unististen työtapojen  
jatkuvalle tark istukselle  ja  paranta
m iselle. N äitä kokem uksia on y h te i
sesti va ihdettava  koko maan to im it
ta jan i kokouksissa, jo llo in  samalla 
keskinäisen  neuvottelun  kautta p y r i
tään aikaansaam aan m ahdollisim m an 
suuri yhtenäisyys puoluelehdistön  
-sävyssä ja  suunnassa. Siten tu lee 
puoluelehdistöstä  sam oin kuin jo k a i
sesta  yksity isestä  lehdestä vallanku- 
m oustyöm m e parhain organisaattori.

Ilm an tätä kom m unististen lehtien, 
erittäinkin päälehden, yhdistävää 
-määräperäistä organisation ityötä käy 
tuskin m ahdolliseksi dem okraattisen  
sentralism in toteuttam inen, tark oi
tuksenm ukainen työnjako kom m unis
tisessa  puolueessa  ja  sen mukaan 
m yös puolueen h istoriallisen  tehtä
vän suorittam inen.
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39. K om m unistisen  lehden on  p y 
rittävä m uodostum aan kom m unisti
seksi yritykseksi, s. o. p r o l e t a a 
r i s e k s i  t a i s t e l u j ä r j e s t ö k -  
s i, vallankum ouksellisten  työläisten  
työkunnaksi, kaikkien n iitten, jo tk a  
lehteen säännöllisesti k irjoittavat, 
jotka  sitä latovat, painavat, hoitavat 
sen taloutta, jakavat ja  m yyvät, 
jotka  kokoavat sen sisältöä varten 
paikallista a ineh istoa ja  tätä a ine- 
histoa soluissa pohtivat ja  m uokkaa- 
vat, jo tk a  alituiseen  työskentelevät 
sen levittäm iseksi.

Jotta lehdestä saataisiin  tällainen 
ta istelu järjestö ja  voim akkaasti elävä 
työkunta, on tarpeen koko jou k k o 
käytännöllisiä toim enpiteitä.

Jokainen kom m unisti -saavuttaa 
m itä lähim m än yhteyden lehtensä 
kanssa, jo s  hän -sille suorittaa uh
rauksia ja  sen. hyväksi työskentelee. 
S e  on hänen jokapäiväinen  aseensa, 
joka  pitää joka  päivä uudelleen teräs
tää ja  teroittaa  o llakseen  käyttökel
poinen. K om m unistista lehteä p id e
tään pystyssä ainoastaan jatkuvilla  
voim akkailla työn  ja  rahan uhrauk
silla. A lituiseen  täytyy v irrata  v a 
roja  sille jäsenten  riveistä  sen kun
nostam iseksi, sen sisäisesti paranta
m iseksi, kunnes -se lopulta ju lk isissa  
joukkopuolueissa saavuttaa niin suu
ren levikin  ja  organisatooTis-en lu juu
den, että _ se itse alkaa m uodostua 
kom m unistisen liikkeen  aineelliseksi 
tueksi.

Ei kuitenkaan riitä, että ollaan 
lehden innokkaita hankkijoita  ja  
agitaattoreita, täytyy m yöskin  tulla 
sen yhtä hyödyllisiksi apulaisiksi. On 
riennettävä nopeinta  tietä  lehdelle 
toim ittam aan selostuksia  tehdasryh- 
rnistä tai soluista, kaikesta m ikä on 
yhteiskunnallisesti ja  ta loudellisesti 
huom attavaa, työtapaturm ista teh - 
daskokouksiin  saakka. A m m attiyh - 
distysryhm ien täytyy  ilm oittaa liitto 
a n s a  kokouksien  ja  toim ikuntien  

aikki tärkeät päätökset ja  to im en 
piteet, sam oin kuin on lyhyesti ja  
sattuvasti kerrottava kuvaavia ta 
pauksia vastusta ja im m e toim innasta, 

arkkaava-lle puoluetyön  tekijälle 
a ijoa a  ju lkinen eläm ä kokouksissa ja 

kadm iia usein tilaisuuden tehdä y h 
teiskunnalliseen arvosteluun aihetta

tavia huom ioita  yksityistapauksis

ta, jo ita  käsittelem ällä  m eidän leh 
tem m e osottaa  vä lin pitäm ättöm ille
kin, että  kansan eläm änhuolet ovat 
m eille  tutut.

Toim ituskunnan täytyy käsitellä 
suurella  läm m öllä ja  rakkaudella 
juuri näitä työväen eläm ästä ja  ty ö 
väen  jä rjestö istä  saapuvia -selostuk
sia, käyttääkseen näitä jok o  lyhyinä 
uutisina, jo tk a  antavat lehdellem m e 
tosipoh ja isen , voim akkaasti elävän 
työkunnan luonteen, tahi laajem pina 
selostuksina tehdäkseen  ym m ärrettä
väksi kom m unism in op it näiden jo k a 
päiväisestä  työläiseläm ästä otettu jen  
käytännöllisten  esim erkkien  kautta,
m ikä on nopein tie johtam aan laajat
työväen joukot elävään yhteyteen
kom m unism in suurten aatteiden
kanssa. M issä on  suinkin m ahdollis
ta, on  toim ituskunnan asetuttava 
jok a isen  lehtem m e puoleen  käänty
vän työläisen  kanssa seurusteluun
juttutunteina, sopivim pina hetkinä 
päivästä, jo llo in  työläisiltä  on ote t
tava vastaan heidän toivom uksiaan 
ja  heidän eläm änhuoliensa ilm auksia, 
panem aan niitä muistiin- ja  ahkerasti 
käyttäm ään lehden elävöittäm iseksi.

T osin  ei mikään m eidän lehtem m e 
vo i kapitalistisissa o lo issa  tu lla  tä y 
sin kom m unistiseksi työkunnaksi. 
M utta hyvin  vaikeissakin  o losuh te is
sa vo i käydä m ahdolliseksi m enestyk
sellä  järjestää  vallankum ouksellinen  
työväenlehti täm än näkökannan m u
kaan. Sen on  todistanut venäläisten  
tovereittem m e “ Pravdan”  esim erkki 
vv. 1912— 1913. Se m uodosti to s i
asiallisesti tietoisten  vallankum ouk
sellisten  työm iesten  alituisen, to i- 
m eliaän järjestön  V enäjän  valtakun
nan tärkeim m issä keskuspaikoissa. 
Nämä toverit toim ittivat, ju lkaisivat 
ja  lev ittivät lehden yhteisesti —  
useim m at tietenkin  palkkatyönsä 
ohella  ja  säästäen työpalkastaan ta r
v ittavat varat. L ehti puolestaan 
saattoi antaa heille  parasta, m itä he 
to ivoivat, m itä he silloin  liikkeessä 
tarvitsivat, ja  m ikä heille on yhä 
hyödyksi työssä ja  taistelussa. S el
la isesta lehdestä vo i todellakin  tulla 
puolueen jäsen ille  kuten lukuisille 
m uillekin vallankum ouksellisille ty ö 
läisille “ m eidän lehtem m e” .

40. K om m unistinen taistelulehti 
on  o ikealla  tolalla  ottaessaan  suora



naisesti osaa  puolueen ta lstelu liik - 
kelsiin. Jos jon a in  aikana puolueen 
toim inta on keskitetty johonkin  eri
koiseen  taisteluun, niin pitää puo
lueen lehden  asettua tämän taistelun 
käytettäväksi jopa  joka isen  uutis- 
otsakkeensa  kautta eikä vain  po liitti
sissa pääkirjoituksissaan. T oim ituk 
sen  on hankittava a ineh istoa  tämän 
taistelun tarpeiksi ja  sopivaan m u o
toon  m uokattuna sijoitettava  se  ym 
päri lehden.

41. L ehtem m e levittäm istoim inta 
on  tehtävä täysin järjestelm älliseksi. 
Ennen kaikkea on käytettävä jok a  
tilaisuutta, jo llo in  työväki joutuu  
vilkkaaseen liikkeeseen  ja  jo llo in  jo t 
kin va ltio lliset ja  taloudelliset ta
paukset voim akkaam m in herättävät 
sen m ielenkiin toa  poliittiseen  ja  y h 
teiskunnalliseen  elämään. Niin on 
jokaisen  suurem m an lakon tai sulun 
jä lkeen , jo s sa  lehti on avoim esti ja 
tarm okkaasti edustanut taistelevien  
työläisten  etu ja, heti työseisauksen 
päätyttyä järjestettävä  lehden le v it
täm inen m iehestä  m ieheen lakossa 
olleitten  keskuudessa. E ikä riitä se, 
että kom m unistiset työpa ik k a - ja  
am m attiyhdistysryhm ät lakkoliikkeen  
koskettam illa  aloilla  tekevät leh ti- 
prcpagandaa listoilleen ja  tilauskuit- 
teineen  toim intapiirissään, vaan on 
m issä vain  on  m ahdollista tehtävä 
tarm okasta kotiagitatsion ia  erikois
ten lehtityökuntain  kautta taistelussa 
olleitten  työlä isten  asuntoluetteloit- 
ten m ukaan.

Sam oin on joka isen  valtiollisen  
vaaliliikkeen  jälkeen , jok a  on h erät
tänyt työväen  jou k k ojen  harrastuk
sen v ireille , sitä varten asetettu jen  
työkuntain tehtävä työväen asum issa 
kaupunginosissa järjestelm ällistä  k o
tiagitatsion ia  ovelta  ovelle.

Jatkuvain va ltio llisten  tai ta lou 
dellisten  kriisien  aikoina, joiden  
vaikutukset tuntuvat laa jo jen  ty ö - 
väen jou kkojen  keskuudessa kalliin 
ajan, työttöm yyden  ja  m uiden kur- 
juusilm iöiden  m uodossa 011 näitä 
ilm iöitä  käytettävä taitavasti propa
gandaan ja  sitten kaikella tarm olla, 
kai paraiten am m attiyhdistysten 
kautta, saatava täydelliset luettelot 
eri tuotantoalojen  am m atillisesti jä r 
jestyneistä  työläisistä, jo iden  luette
lo jen  perustalla  sitten lehtityökunta

vo i m enestyksellä  jatkaa keskeym ä- 
töntä suunnitelm allista kotiagitatsio
nia. Täm än alinom aisen  lehden levi- 
tystyön  suorittam iseen sopii k ok e 
m usten m ukaan paraiten kuukauden 
v iim einen  viikko. Jokainen paikka
k unta- (kun nallis-) jä rjestö , jok a  
antaa täm än viim eisen  v iikon  kulua 
yhtenäkään vuoden kuukautena leh ti- 
agitatsioniin  käyttäm ättä, on  syypää 
raskaaseen  laim inlyöntiin  kom m u
n istisen  liikkeen levittäm isessä. L eh 
tityökunta ei saa jättää  käyttäm ättä 
yhtään ju lk ista  työväen  kokousta tai 
m uuta suurem paa m ielenilm austa, 
vaan  on sen sekä  alussa että lom a- 
aikoina  ja  lopussa oltava tilauskort- 
teineen  liikkeellä  lehtem m e hyväksi. 
A m m attiyhdistysryhm illä  on sama 
velvollisuus joka isessa  osastonsa  k o 
kouksessa, kuten m yös soluilla  ja 
tehdasryhm illä  työpaikkakokouksissa.

42. Puolueen jäsenten  on  m yös 
alitu isesti puolustettava lehteäm m e 
kaikkia v ih ollis ia  vastaan.

K apitalistista  sanom alehdistöä va s
taan on  puolueen jäsenten  käytävä 
katkeraa taistelua. Sen lahjottavuus, 
sen valheet, totuuden katala salaa
m inen ja  kaikki sen koiruudet on 
selvästi paljastettava ja  jyrkästi 
leim attava.

Sosialidem okraattinen  ja  riippum a
ton  sosia listinen  lehdistö on v o ite t
tava siten, että alituiseen hyökätään, 
eksym ättä pikkum aiseen nalkutuk
seen, jokapäiväisen  elämän lukuisilla 
■esimerkeillä paljastetaan sen luokka- 
vastakohtia  peittelevä petollinen m e
nettely. A m m attiyhdistys- y. m. ry h 
mäin on  pyrittävä organ isatoorisilla  
toim enpiteillä  vapauttam aan am m at
tiyhd istysten  ja  muiden työväen järjes
töjen  jäsenet sosialidem okraattisten  
lehtien seisottavasta ja  lam auttavasta 
vaikutuksesta. L ehtem m e levittäm is- 
toim innan täytyy sekä kotiag ita tsio- 
n issa  että erikoisesti työpaikoilla  
huolellisesti harkittuna kohdistua 
suoraan sosialipetturien  lehdistöä 
vastaan.

VII. Puolueorganismin yleisestä 
rakenteesta.

43. Puoluetta laa jennettaessa  ja 
lu jittaessa  ei ole noudatettava m aan
tieteellistä  m uodollista  jakokaavaa, 
vaan « e  on  tehtävä asianom aisen
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tnäanosan todellisen, taloudellisen, 
valtiollisen ja  liiketeknillisen  raken 
teen perusteella. Pääpaino on  pan
tava p ä ä k  a u p  u n k  e i  hjjjm j a  
s u u r t e o l l i s e n  t y ö v ä e n  k e s 
k u k s i i n .

Uutta puoluetta rakennettaessa 
pyritään useinkin alussa levittäm ään 
puolueen jä rjestön  v erk k o  yli koko 
maan, vaikkakin  käytettävissä olevat 
voim at ovat hyvin  rajoitetut, h a jo te 
taan ne täten kaikkiin  ilm ansuuntiin. 
Siten heikkenee puolueen värväys- 
voim a ja  kasvu. T ällöin  käy en im 
m äkseen niin, että muutam an vuoden 
kuluessa on saatu toim een laaja 
kanslia-systeem i, m utta puolue on 
tuskin saanut varm aa jalansijaa edes 

"tärkeimmissä teollisuuskaupungeissa.

44. Puoluetoim innan m ah dollisim 
man suuren kesk ityksen  aikaansaa
m iseksi ei ole tarkoituksenm ukaista 
rakentaa puoluejohto h ierarkisen  
kaavan mukaan toistensa  alle täysin 
alistettuine asteineen. On pyrittävä 
siihen, että jo s  m ahdollista  jok a  
suurem m asta kaupungista, m ikä on  
taloudellinen, poliittinen  tai liik e - 
teknillinen keskus, u lottuu jä r je s tö - 
siteitten verk k o  sen laajem paan ym 
päristöön kuuluvaan taloudelliseen  
tai valtiolliseen  piiriin. P u olu eko
mitea, jo k a  suurem m ista kaupungeis
ta täm än puoluejärjestön  päänä oh 
jaa  piirin koko jä rjestö työtä  ja  on 
sen poliittisena joh tona, on  saatet
tava m itä lähim pään yhteyteen  
pääpaikan työtätekev ien  jou kkojen  
kanssa.

Piirikokouksen valitsem ain  ja  puo- 
luekeskuksien vahvistam ain vak i
naisten piiriorganisaattorien  on  otet
tava säännöllisesti osaa  piirin  pää
paikan puolue-eläm ään. P iirin  pu o
luekom iteaa o lis i yhäti vahvistettava  
Pääpaikan jäsen ten  piiristä otetuilla 
Puoluetyöntekijöillä  niin, että m itä 
läheisin  elävä yhteys sä ilyy  piiriä 
johtavan poliittisen  puoluekom itean 
Ja suurten jä sen jou k k ojen  kesken 
Piirin pääpaikassa. Järjestöm uotoja  
edelleen  kehittäessä on pyrittävä 
siihen, että piirin  joh ta va  puolueko
m itea on sam alla  m yös piirin  pää
paikan poliittisena johtona. Täten  
tulevat p iirijä rjestö jen  joh tavat k o 
m iteat yhdessä  keskuskom itean  kans

sa olem aan todellisia  y le isen  pu ö- 
lu e järjestön  johtoelim iä.

Puoluepiirin  aluetta e i  tietenkään 
m äärää yksin  sen laajuus; ra tk a i
seva näkökohta on se, että puolue- 
kom itean täytyy voida  yhtenäisesti 
johtaa  kaikkia piirin  paikkakuntajär- 
je stö jä . M issä ei se enää käy päiu- 
sä, on  piiri jaettava  ja  m uodostet
tava uusi puoluepiirikom itea.

Täm än oh ella  tarvitsee puolue k yl
läkin suurem m issa m aissa joitakin  
laajem pia yhdyselim iä välittäm ään 
yhteyttä  niin hyvin  keskusjohdon  ja  
eri p iirijoh tojen , läänin johtojen, y li-  
piirien  y. m. s. kuin m yös p iirijoh - 
don ja  eri paikkakuntajärjestöjen  
alapiiri- e li a lu e joh to jen  kesken. Olo
jen  mukaan saattaa osottautua tar
koituksenm ukaiseksi antaa m yöskin  
joh totehtäviä  jo illek in  näistä vä litys- 
elim istä, esim. sellaisessa suurem 
m assa kaupungissa o leva lle , jo ssa  on 
vankka jäsenm äärä. Y leensä  on 
kuitenkin tätä epäkeskitystä —  de- 
senralisatsionia  vältettävä.

45. P u olu ejärjestön  suuret yksiköt, 
piirit, pannaan kokoon  paikallisista 
puoluejärjestöistä : m aaseutujen ta ik 
ka pikkukaupunkien “ paikkakunta- 
jä r jestö is tä ” , kunnallisjärjestöistä  ja  
“ piireistä”  tai “ alueista” suurkaupun
kien kaupunginosien, “ ra ion ien ” , jä r 
jestöistä .

Paikallinen  puoluejärjestö, jok a  
on kasvanut niin  suureksi, ettei se 
la illisissa o lo issa  enää v o i kunnolla 
pitää jäsentensä  yleisiä  kokouksia, 
on  jaettava.

Pa ika llis issa  puoluejärjestöissä  on 
jäsen et jaettava  eri työkuntiin  jo k a 
päiväistä puoluetyötä varten. Suu
rem m issa jä rjestö issä  saattaa käydä 
tarpeelliseksi yhdistää eri työkun 
nista  toverikuntia, kollektiiveja . Sa
m aan kollektiiviin  on y leensä  paras 
k oota  sella iset jäsenet, jo tk a  jou tu 
vat olem aan keskenään enem m än y h 
dessä työpaikoilla  tai m uuten jo k a r 
päiväisessä  eläm ässä. K ollektiivin  
tehtävänä on jakaa yleinen puolue- 
työ eri työkuntien kesken, ottaa  va s
taan luottam usm iehen raportit, k a s
vattaa  jäsenkokela ita  keskuudes
saan jne.

46. Puolue kokonaisuudessaan 
on K o m m u n i s t i s e n  I n t e r 
n a t i o n a l e n  joh don  alainen. L iit-
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tyneita  puolueita koskevat kansain 
välisen  joh don  toim ioh jeet ja  pää
tök set osotetaan : 1 ) jok o  puolueen 
y le ise lle  keskusjohdolle , tai 2 ) tä 
m än kautta jonkun erikoisalan  k es
kusjohdolle , tai 3) kaikille  puolue- 
jä rjestöille .

Internationalen  to im ioh jeet ja  pää
tökset ov a t tietenkin  puolueelle ja  
jok a ise lle  sen jäsenelle  sitovat.

47. P u o l u e e n  k e s k u s j o h t o  
(keskuskom itea, puolueneuvosto, v a 
liokunta) on  puoluekokoukselle  -sekä 
K om m unistisen  Internationalen jo h 
dolle vastuunalainen. T avallisesti 
va litsee  puoluekokous sekä pienem 
m än joh don  että m yös laajem m an 
kom itean, n euvoston  tai va liokun 
nan. M illoin  puoluekokous pitää tar
koituksenm ukaisena, v o i se valtuut
taa keskusjohdon  valitsem aan k es
kuudestaan pienem m än johdon , jok a  
jakaantuu poliittiseen  ja  organ isa 
t o r i s e e n  toim istoon  (p o lit-b y ro  ja  
o r g -b y r o ) . Puolueen politiikkaa ja  
sen ju ok sev ia  töitä hoitaa  vastuun
alaisena täm ä pienem pi joh to  kum 
m ankin toim istonsa  kautta. Se kut
suu kokoon  keskusjohdon  säännölli
siin yhteisistuntoih in  päättämään 
suurm erkityksellisistä  ja  laa jakantoi
sista kysym yksistä . Jotta  silloin  v o i
taisiin  perusteellisesti käsittää va l
tiollinen  kokonaistilanne ja  jo t ta  jo h 
dolla  olisi elävä kuva puolueesta, sen 
selkeydestä  ja  toim ikykyisyydestä, 
on  puolueen keskusjohdon  vaaleissa 
otettava  huom ioon  maan eri osat, 
m ikäli va in  on  sopivia  ehdokkaita. 
Sam asta syystä  älköön  m yöskään e s 
tettäkö vakavam pia taktillisia  e r i 
m ielisyyksiä  pääsem ästä kuuluville 
keskusjohdon  vaaleissa. P ikem m in 
on  n iille  tehtävä m ahdolliseksi saa
da parhaita edustajiaan yle isjohtoon . 
M utta pienem m än johdon  on kuiten
kin , m ikäli suinkin käy päinsä, o l
tava käsityksiltään yhtenäinen ja  on  
sen  lu jasti ja  varm asti johtaakseen  
voitava  om an  auktoriteettinsa ohella  
nojautua m yöskin  kokonaisjohdon  
selvään  ja  luvultaan vankkaan enem 
m istöön.

T ä lla isen  keskusjohtonsa  laa jem 
man rakenteen  kautta hankkivat 
varsinkin  joukkopuolueet keskus
kom itealleen  nopeim m in lu jan  ku
rin , parhaan perustan sekä jäsen-

jou k k ojen sa  ehdottom an luottam uk
sen ja  vo iva t ne m yöskin  n opeim 
m in päästä selv ille  niistä  h orjahte
luista, sairauksista, jo ita  saattaa il
m etä puolueen toim itsijapiireissä , s e 
kä n e asianm ukaisesti parantaa ja  
voittaa. Täm än kautta voidaan v a r
sin suuressa m äärin ehkäistä tu ol
laisten  sairausilm iöiden  kasaantum is
ta puolueeseen  ja  välttää niiden m y ö
hem m issä puoluekokouksissa tapah
tuva ehkä rom ahduksellinen p ois - 
leikkaus.

48. Jokaisen joh tavan  p u olu eko
m itean on  keskuudessaan pantava to i
m een t a r k o i t u k s e n m u k a i 
n e n  t y ö n j a k o  voidakseen  to i- 
m ekkaasti joh taa  eri toim ialojen  
puoluetyötä. T ällöin  vo i käydä ta r
p eelliseksi jä rjestää  eri työa lo ja  
varten  erik ois joh to ja  (esim . propa
gandaa, lehtityötä, am m atillista  ta is
telua, m aalla  harjoitettavaa agitatsio- 
nia, naisten  agitatsionia , yhteyden 
pitoa, Punaista Apua y. m. s. var
ten ). Jokainen erikoisjohto  on jok o  
puoluejohdon  ta i piirin puoluekom i
tean alainen.

Jokaisen  joh tavan  puoluepiiriko- 
m itean, viim e kädessä  puolueen k es
kusjohdon, asiana on  yleensä v a l 
v o a  (kontrollo ida ) sen  alaisten ko- 
m iteain  t o i m i n n a n  t a r k o i 
t u k s e n  m u k a  i s u u t t a .  K aikki 
puoluetyöhön vakinaisesti kiinnitetyt 
jäsenet, kuten m yös parlam enttiedus
tajat, ova t välittöm ästi johtavan 
puoluekom itean alaiset. V o i osottau - 
tua " tarkoituksenm ukaiseksi aika- 
a jo in  vaihtaa vakinaisten  tovereit
ten  (kuten  toim ittajan i, propagan
distien, organisaattorien  y. m .) teh 
täviä ja  työpaikkoja , m ikäli se ei 
pahasti häiritse puolueen toim intaa. 
T oim itta jien  ja  propagandistien  on 
vakinaisesti otettava osaa  säännölli
seen puoluetyöhön  työkunnissa.

49. Puolueen kuten m yös K om 
m unistisen  Internationalen keskus
joh to  on  oikeutettu m illoin  tahansa 
vaatim aan tyh jentäv iä  t i e t o j a  
kaik ilta  kom m unistisilta  järjestöiltä , 
n iiden elim iltä  ja  ysity isiltä  jäseniltä. 
K eskusjohdon  edu sta jilla  ja  valtuu
tetuilla  on  oikeus ottaa  ratkaisevalla  
äänellä osaa kaikkiin  kokouksiin  ja  
istuntoihin. Puolueen keskusjohdolla  
täytyy aina o lla  käytettävänään tuol
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laisia valtuutettu ja (kom issaareja ), 
voidakseen antaa oh jeita  ja  tietoja , 
ei vain poliittisten  ja  o r g a n is a to r is 
ten k iertok irjeittensä  tai k irjeen 
vaihtonsa kautta, vaan m yös suo
raan suullisesti. Jokaisen  keskus
johdon, kuten m yös joka isen  piiri- 
johdon rinnalla  on  oleva  ym m ärtäväi
sistä ja  koetellu ista  tovereista  k o 
koonpantu tarkastuskom itea, jonka 
tehtävänä on  k on trollo id a  rahaston 
hoitoa ja  tilinpitoa. Sen on sään
nöllisesti esitettävä kertom uksensa 
laajem m alle kom itea lle  (neuvostolle  
tai valiokunnalle).

Jokainen jä r je stö  ja  jo k a  puolue- 
elin kuten m yös joka in en  yksityinen 
jäsen on  m illoin  tahansa oikeutettu 
suoraan puoluejohdolle  tai Interna- 
tionalelle ilm oittam aan toivom uksensa 
ja alotteensa, m uistutuksensa ja  syy
töksensä.

50. Johtavien puolue-elinten t o i m i -  
o h j e e t  j a  p ä ä t ö k s e t  ja  niiden 
velvollisuus varoa  sekä laim inlyön
tejä että joh topaikkansa väärinkäyt
töä v o i y leensä  olla  vain  osittain 
määritelty. M itä pienem pi on niiden 
muodollinen vastuu, sitä suurem pi on 
niiden velvollisuus hankkia tietoonsa 
puolueen m uiden jäsen ten  m ielipiteet, 
toim ituttaa itselleen  säännöllisesti 
Pätevät tiedot ja  tehdä om a päätök
sensä vasta kypsän, m onipuolisen 
harkinnan jälkeen .

51. Puolueen jäsen et ovat ju lk i
sessa esiin tym isessään  ve lvo lliset 
a i n a  käyttäytym ään taistelevan jä r 
jestön k u r i n a l a i s i n a  j ä s e n i 
n ä . M issä erim ielisyyksiä  oikeaan 
toim itapaan nähden ilm enee, on  nä
mä m ikäli m ahdollista  jo  ennen 
esiintym istä ratkaistava puoluejär- 
jestön piirissä ja  sitten toim ittava 
tämän ratkaisun m ukaisesti. Jotta

joka in en  puoluepäätös pantaisiin 
kaikkien p u olu ejärjestö jen  ja  jä sen 
ten  toim esta tarm olla  täytäntöön, 
on  m issä  m ahdollista  m itä laajin 
puoluejäsenten  jou k k o otettava m u
kaan jok a ista  kysym ystä käsittele
m ään ja  päättäm ään. P uolueen  jä r 
jestö jen  ja  asianom aisten  elim ien 
velvollisuutena on ratkaista, onko 
ylipäänsä sekä m issä  m uodossa ja  
m äärässä ju lkisuudessa (lehdissä, 
k irjasissa ) keskusteltava yksityisten  
tovere itten  herättäm istä k ysym yksis
tä. M utta vaikka joku  jä rjestön  tai 
puoluejohdon  päätös o lis ik in  m uiden 
jäsenten  käsityksen  m ukaan erh eel- 
linen, eivät näm ä toverit saa ju lk i
sessa esiintym isessään koskaan unoh
taa, että pahin k u r i n r i k k o m u s  
ja  pahin virhe t .istelussa sentään on 
y h t e i s y y d e n ,  h ä i r i t ä  e m i -  
n  e  n, jop a  rikkom inen.

Jokaisen  puolueen jäsen en  ylin 
velvollisuus on puolustaa kom m u
nistista, puoluetta ja  ennen kaikkea 
K om m unistista  Internationalea k a ik 
kia v ih ollis ia  vastaan. Joka täm än 
unohtaa ja  päinvastoin  hyökkää ju l
k isuudessa puoluetta tai K om m unis
tista  Internationalea vastaan, sitä on 
kohdeltava vastustajana.

52. P uolueen  s ä ä n n ö t  on niin  
laadittava, että ne eivät ehkäise jo h 
tavia puolue-'elim iä y le isen  puolue- 
jä r jestön  yhtäm ittaisessa keh ittäm is
työssä  ja  parantam isessa, vaan ovat 
n iille  tässä avuksi.

K om m unistisen  Internationalen  pää
tök set on  liittyneitten  puolueitten  
v i i p y m ä t t ä  p a n t a v a  t ä y 
t ä n t ö ö n ,  siinäkin tapauksessa, että 
vasta  m yöhem m in voidaan  sääntö
jen  m ukaisesti suorittaa vastaavat 
m uutokset oleviin  sääntöihin ja  puo- 
luepäätöksiin.

i

e
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Kominternin organisatsionista.
K. I :n  T oim eenpaneva K om itea  on 

n iin  m uodostettava, että  sen  on m ah
dollista  om aksua selvä kanta kaikkiin  
proletariaatin  toim intakysym yksiin  
nähden. T ähänastisista  yle isistä  ke
h o tu k s is ta  sella isten  vakavain  k ysy 
m ysten  suhteen on Toim . K om itean 
yhä enem m än siirryttävä  k ein o jen  ja  
te itten  löytäm iseen  käytännöllisen  
alotteen  aikaansaam iseksi eri osa sto 
je n  (sektio itten ) yh tenäiselle  organi
s a to r is e l le  ja  propagandalliselle 
esiin tym iselle  kansainvälisissä kysy
m yksissä. K. I :n  tulee varttua teon 
internationaaleksi, kaikkien  m aitten 
vallankum ouksellisen  proletariaatin  
yh teisen  jokapäivä isen  taistelun kan
sainväliseksi johdoksi. E dellytykse
nä siihen  on :

1. K . I :le e n  liittyneitten  puolueit
ten on  kaikkensa ponnistettava  p i
tääkseen  Toim . K om itean  kanssa yllä 
m itä k iin teintä ja  tarm okkainta yh 
teyttä, n iiden  on ei a inoastaan  asetet
tava m aansa parhaat edusta jat Toim . 
K om iteaan, vaan m yös harkinnalla ja  
sitkeydellä  annettava ja tkuvia  päte
viä tiedotuksia  Toim . K om itealle , jo t 
ta Toim . K om itea vo i päteväin  asia
k irja in  ja  riittävän aineh iston  perus
teella  m ääritellä kantansa ilm eneviin  
p o liittis iin  kysym yksiin  nähden. T ä
män ainehiston  hedelm ällistä  m uok
kaam ista varten  on T oim . K om itean 
jä rjestettävä  a laosastoja  kaikkia  eri
k o isa lo ja  varten. Sitäpaitsi on  Toim . 
K om itean  yhteyteen  perustettava  kan
sainvälinen taloudellis-tilastollinen  lai
tos työväenliikettä  ja  kom m unism ia 
varten.

2. M itä kiinteintä in form atoorista  
ja  organ isatoorista  yhteyttä  on  liitty 
neitten  puolueitten  pidettävä yllä 
m yös keskenänsä, erittäinkin  jo s  ovat 
naapuripuolueita ja  sen  vuoksi koh 
distavat yhtä  voim akkaasti huom ion
sa kapitalististen  vastakohtain  syn
nyttäm iin  poliittisiin  selkkauksiin . 
O lem alla m ukana toistensa  tärkeim 
m issä  kon feren sseissa  ja  vaihtam alla 
sovelia ita  voim ia voidaan  nykyisin  
tarkotuksenm ukaisim m in solm ita  tä
m ä yhteinen  toim intasuhde. Täm än 
sovelia itten  voim ien  vaihtam isen  täy
tyy viipym ättä  m uodostua pysyväksi 
la itokseksi kaikkien  toim ikykyisten  
osa sto jen  (sektio itten ) kesken.

3. Toim . K otnitean on edistettävä 
kaikkien  kansallisten  osasto jen  vält
täm ätöntä sulattam ista yhdeksi yhte
näiseksi, yh teisen  proletaarisen  propa
gandan ja  toim innan kansainväliseksi 
puolueeksi siten , että se ju lkaisee 
Länsi-E uropassa kaikilla tärkeim m il
lä k ielillä  ilm estyvää poliittista  ju l
kaisua, jon k a  avulla on  yhä yhtenäi- 
sem m in ja  selvem m in käytettävä kom 
m unism in aatetta, ja  jok a  luotettavan  
ja  yhdenm ukaisen  tietoainehiston  
kautta luo poh jan  eri osastojen  ak
tiiv iselle , sam anaikaiselle esiin tym i
selle.

4. Lähettäm ällä valtuutettu ja edus
ta jiansa  osastoih in  voi T oim . K om i
tea tehokkaasti organ isatoorisesti tu
kea pyrkim ystä kaikkien  m aitten  pro
letariaatin  yhteisen  jokapäiväisen  
taistelun tosi-internationaalen  aikaan
saam iseksi. N äiden edustajien  tehtä
vänä on  tutustuttaa Toim . K om iteaa 
n iihin  erikoisoloih in , jo issa  kapitalis
tisten  m aitten  ja  siirtom aitten  kom 
m unististen  puolueitten  on taisteltava. 
N iiden on  edelleen  huolehdittava sii
tä, että nuo puolueet tu levat m itä 
lähim pään yh teyteen  sekä Toim . K o
m itean kanssa että m yös keskenänsä, 
kohottaaksensa  kum m ankin iskuvoi
maa. Sam oin  T oim . K om itean  kuin 
puolueittenkin  on huolehdittava siitä, 
että yh teysliike  sen ja  yksity isten  
puolueitten  välillä  sekä henkilöllisesti 
luottam usm iesten  että k irja llisen  k ir
jeen va ih don  kautta tapahtuu useam 
m in ja  nopeam m in kuin tähän asti, 
n iin  että saadaan yhdenm ukainen 
kanta kaikkiin  suuriin poliittisiin  ky
sym yksiin  nähden.

5. Jotta  voita isiin  panna käyntiin  
täm ä erikoisesti tehostettu  toim inta, 
on T oim . K om iteaa  huom attavasti 
laajennettava. Osastoilla, jo ille  kon 
g ressi m yönsi 40 ääntä, sam oin  kuin 
K om m unistisen  N uorisointernationaa- 
len  T oim eenpanevalla  K om itealla, on 
Toim . K om iteassa  kullakin 2 ääntä; 
osastoilla , jo illa  kongressissa  o li 30 ja  
20 ääntä, on  kullakin 1 ääni. V enä
jän  K om m unistisella  puolueella on, 
kuten tähänkin asti, 5 ääntä. M uit
ten osa sto jen  edustajilla  on n e u v o t e 
levat äänet. T oim . K om itean  puheen-
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johtajan  valitsee kongressi. Toim . L iikettä  joh tavan  pienem m än toi- 
K om itean tehtäväksi annetaan aset- m iston (by roon ) jä sen et valitsee 
taa kolm e sihteeriä, jo tk a  jo s  mah- Toim . K om itea  erittäin, 
dollista, on  otettava eifi osastoista . 6. Toim . K om itean  paikkana on 
Näiden rinnalla ovat eri osasto jen  V enäjä, ensim äinen proletaarinen  val- 
lähettäm ät Toim . K om itean  jäsen et tio. T oim . K om itean  on kuitenkin 
velvolliset ottam aan osaa ju okseva in  koetettava  V enäjän  ulkopuolelle jär- 
töitten suorittam iseen  erikoisten  kan- jestäm iensä  kon feren ssien  kautta laa- 
sallisten a laosastojen  kautta, tai otta-' jen taa  toim ipiiriään, keskittääkseen  
maila referenttinä  huostaansa asiainU lujem m in koko Internatsionaalen  or- 
valm istam isen eri aloilla. gan isatoorisen  ja  poliittisen  johdon .

Venäjän kommunistipuolueen taktiikasta
l e n i n i n  t e e s i t  k o m m u n i s t i s e n  i n t e r n a t i o n a l e n  k o l m a n 

n e l l e  K O N GRESSILLE.

1. Venäjän Neuvostovallan kansain
välinen asema.

Venäjän N euvostotasavallan  kan
sainvälinen asem a ilm enee nykyisin  
jonkinlaisena tasapainotilana, jok a  
vaikkakin erittäin  epävakaisena, kui
tenkin on luonut m aailm anpolitiikan 
erikoisen tilanteen.

Sen erikoisuus on seuraava: T o i
selta puolen  on kansainvälinen  p or
varisto täynnä hurjaa ra ivoa  ja  vihaa 
N euvosto-Venäjää vastaan ja  jok a  m i
nuutti valm iina heittäytym ään sitä 
vastaan kuristaakseen  sen. T oiselta  
puolen ovat kaikki sota iset sekaantu
m isyritykset, jo tk a  ovat tälle porva
ristolle m aksaneet sato ja  m iljoon eja  
frangeja, täysin  epäonnistuneet, vaik
kakin N euvostovalta  silloin  o li hei
kompi kuin nyt ja  V enäjän  tilanher
roilla ja  kapita listeilla  oli kokonaisia  
arm eijoita N euvostotasavallan  a lueel
la- V astarinta N euvosto-V enäjää 
kohtaan käytävää sotaa vastaan on 
erityisesti voim istunut nostattaen  
Proletariaatin kum ouksellista  liikettä  
ia vallaten hyvin  la a jo ja  pikkuporva
rillisen dem okratian  jou k k oja . Eri 
im perialististen m aiden etujen risti
riita on kärjistyn yt ja  käy jok a  päivä 
yhä syvem m äksi. V allankum oukselli
nen liike  kasvaa satam iljoonaisten  
Idän kansojen  keskuudessa huom atta- 
yalla voim alla. K aikkien  näiden olo- 
len vaikutuksesta ei kansainvälinen  
*®Perialismi ole  onnistunut kukista
maan N euvosto-V enäjää, huolim atta 

htä, että se on p a ljon  voim akkaam pi 
Sltal vaan on  sen täytynyt jok sik in

aikaa tunnustaa se, vaikka osittain  
puoliksikin , ja  ryhtyä  kauppasuhtei
siin sen kanssa.

N iin on tultu sellaiseen, kylläkin 
hyvin epävarm aan ja  epävakaiseen  
tasapainotilaan, että sosia listinen  ta
savalta vo i olla  olem assa  tietysti vain  
lyhyen ajan  kapitalism in  ym päröim ä
nä.

2. Luokkavoimien keskenäiset suhteet 
kansainvälisessä mittakaavassa.

T ällaisen  asiantilan vallitessa  on 
luokkavoim ien  keskenäinen  suhde 
m aailm anm itassa m uodostunut seu- 
raavaksi: K ansainvälinen  porvaristo, 
jo lta  on  riistetty  .mahdollisuus käydä 
avonaista  sotaa N euvosto-V enäjää vas
taan, vaanii otollista  tilaisuutta, jo l
loin  o lo t sallivat sen uudelleen alkaa 
tämän sodan.

K ehittyneem pien  kapitalististen  m ai
den proletariaatti on jo  kaikkialla 
m arssittanut esille  etu joukkonsa, 
kom m unistiset puolueet, jo tk a  v o itok 
kaasti etenevät proletariaatin  enem 
m istön  valtaam ista kohti jok a  m aas
sa, m urtaen vanhain am m attiyhdis- 
tysbyrokraattien  sekä im peria lististen  
piirileg ioiden  turm elem an A m erikan 
ja  Europan työväen  y lim ystön  vaiku
tuksen.

K apita lististen  m aiden p ikkuporva
rillinen  dem okratia, jon k a  etum aista 
osaa edustaa II ja  11% Internationale, 
on nykyisin  kapitalism in  päätukena, 
m ikäli sen vaikutuksenalaisena on 
enem m istö tai huom attava osa  teolli
suuden ju  kaupan työväestöstä  sekä
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palkkalaisista, jo tk a  pelkäävät kum o
uksen sattuessa m enettävänsä pikku
porvarilliset im perialism in  antam at 
eläm isenetunsa. M utta yllä kasvava 
taloudellinen  pula kaikkialla huonon
taa syvien  rivien  tilaa, ja  täm ä seik
ka, yhdessä  kapitalism in  säilyessä 
yhä uusien im peria lististen  sotien  
kiertäm ättöm yyden  kanssa, tekee y l
läm ainitun tuen yhä pettäväm m äksi.

S iirtom aiden  ja  puoli-siirtom aiden 
työtätekevät joukot, s. o. m aapallon 
asukkaiden valtava enem m istö, ovat 
jo  X X  vuosisadan  alusta tem pautu
neet poliittiseen  eläm ään mukaan, 
varsinkin  V enäjän, Turkin, Persian 
ja  K iinan vallankum ousten  vaikutuk
sesta. V :n  1914— 18 im perialistinen  
sota  ja  V enäjän  N euvostotasavalta  
ovat lopu llisesti tehneet näm ä jou k ot 
toim ivaksi tek ijäksi m aailm anpolitii
kassa, vaikka sitä ei näe vielä  E uro
pan ja  A m erikan  ylen  sivistynyt po- 
rop orvaristo , eikä m yöskään II ja  11% 
Internationalen  joh ta jat. Brittiläinen 
Intia on näiden  m aiden johdossa , ja  
siellä  kasvaa vallankum ous sitä n o
peam m in, m itä m erkitseväm m äksi to i
selta  puolen  käy teollisuus- ja  rauta- 
tieläisproletariaatti, ja  to iselta  puolen 
m itä petom aisem m aksi käy  englanti
la isten  terrori, näiden yhä useam m in 
turvautuessa joukkom urhiin  (Am rit- 
sa r), ju lk isiin  p ieksäjäisiin  y. m.

3. Luokkavoimien suhde Venäjällä.

N eu vosto-V enä jää  sisäiselle  poliitti
selle tilanteelle on  om inaista se, että 
täällä näem m e ensi kerran  m aailm an
historiassa  vain kaksi luokkaa: pro
letariaatin, jon k a  on  vuosikym m enten 
kuluessa kasvattanut varsin  nuori, 
m utta kuitenkin  ajanm ukainen suur
teollisuus, ja  p ientalonpoikaiston, jo 
ka on väestön  valtavana enem m istö
nä.

V enäjän  suurm aanom istajat ja  ka
pita listit eivät ole  kadonneet, mutta 
ovat ne jou tu neet täydellisen  pakko- 
luovutuksen alaisiksi, poliittisesti 
täysin  m urskattu  luokkana, ollen  sen 
jä tteet N euvostovallan  palkkalaisina. 
L u ok k a järjestön  ovat ne säilyttäneet 
ulkom ailla, em igranttijoukkona, jok a  
lukum äärältään nousee suunnilleen 
1 % — 2 m iljoonaan . N äillä on  puolen 
sataa kaikkien  porvarillisten  ja  so 
sialististen  (s. o. p ikkuporvarillisten ) 
puolueiden lehteä, arm eijan  tähteet

ja  lukem attom ia suhteita kansainväli
sen porvariston  kanssa. Täm ä emi- 
granttijoukko touhuaa kaikin  voim in 
ja  kein oin  tuhotakseen N euvostoval
lan ja  nostaakseen kapitalism in  jä l
leen  pystyyn  V enäjällä.

4. Proletariaatti ja  talonpojat 
Venäjällä.

Tälla isen  sisäisen  tilan vallitessa 
V enäjä llä  on  sen proletariaatin  pää
tehtävänä nykyisin  hallitsevana luok
kana m ääritellä oikein  ja  toteuttaa 
toim enpiteitä , jo tk a  ovat välttäm ät
töm ät talonpoikaisten  joh tam iseksi ja 
kestävän  liiton  luom iseksi sen kans
sa, ja  jo tk a  pitkän siirtym isasteiden 
sarjan kautta joh tavat yhteiskunnalli
seen, koneellistettuun  s u o v il je ly k 
seen. Täm ä tehtävä on erikoisen  vai
kea V enäjällä , sekä m aam m e taka- 
pajuisuuden  takia että 7-vuotisen im
perialistisen  kansalaissodan suunnat- 
tom ain hävitysten  takia. M utta näi-< 
tä erikoisuuksia  paitsikin, on tämä 
sosia listisen  rakentam isen vaikeim pia 
tehtäviä, ollen  se edessä kaik issa  ka
p ita listisissa  m aissa, poikkeuksena eh
kä vain  yksi —  Englanti. M utta eipä 
ole Englantiinkaan nähden unohdet
tava, että vaikka siellä onkin  erittäin 
vähälukuinen pienten vuokraajain  
luokka, on siellä poikkeuksellisen  kor
kea prosentti p ikkuporvarillisesti elä
viä työläisiä  ja  palkkalaisia, perustu
en sö Englannille “ kuuluvain”  siirto
m aiden satam iljoonaisten  joukkojen  
tosiasia lliseen  orjuuteen.

Täm än joh dosta  on proletaarisen 
vallankum ouksen kannalta katsoen, 
ottaen sen yhtenäisenä prosessina, Ve
näjän  nyt eläm än ajankohdan merki
tys siinä, että tulee koetetuksi ja  tar
kistetuksi valtiovaltaa käsissään  pi
tävän proletariaatin  politiikkaa pikku
porvarillis iin  joukkoih in  nähden.

5. Proletaarien ja  talonpoikien sota- 
liitto Neuvosto-Venäjällä.

V enäjän  proletariaatin  ja  talonpoi
ka isten  oikean suhteen poh ja  pantiin 
v. 1917— 21 keh itysjaksona, jo llo in  ko
ko m aailm an porvariston  ja  kaikkien 
pikkuporvarillis-dem okraattisten  puo
lueiden  (es-erräin ja  m enshevikkien) 
kannattam ain  kapitalistien  ja  tilan- 
herrain  m aahankarkaus lu jitti ja  var
m aan m uotoon  puki sota liiton  prole
taarien  ja  talonpoik ien  kesken  ISleu-
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vostovallan  puolesta. K ansalaissota 
on luokkataistelun  kärjistynein  m uo
to, ja  m itä kireäm pi on täm ä taistelu, 
sitä nopeam m in, sitä ilm eisem m in 
osottaa itse käytäntö kaikkein  taka- 
pajuisim m illekin talonpoikain  kerrok
sille, että heidät voi pelastaa vain 
proletariaatin  diktatuuri, että es-errät 
(sosia livallankum oukselliset) ja  men- 
shevikit asia llisesti es iin tyvät tilan- 
herrain ja  kapitalistien  kätyreinä.

M utta vaikka proletariaatin  ja  ta
lonpoikain sota liitto o li ja  täytyykin  
olla ensim äinen niiden  vakavan liiton  
ilmaus, ei se olis i voinut kestää m on
takaan viikkoa  ilm an jonkin laista  ta
loudellista liittoa  näiden luokkien  
kesken. T alonpoika  sai työväenhalli- 
tukselta kaiken m aan ja  turvaa tilan
h erroja  ja  suurtalonpoikia  vastaan ; 
työväki sai ta lonpoja lta  elintarpeita 
lainaksi suurteollisuuden käyntiin  saa
m iseksi asti.

6. Siirtyminen oikeisiin suhteisiin 
proletariaatin ja  talonpoikain 

kesken.

S osia listiselta  kannalta katsoen  voi 
pientalonpoikain ja  proletariaatin  
liitto olla  täysin  oikea  ja  kestävä 
vain silloin , kun täyteen käyntiin  saa
dut liikennevälineet ja  suurteollisuus 
suovat työväelle  tilaisuuden antaa 
talonpojalle elin tarpeita  vastikkeeksi 
kaikkia heille ja  heidän taloutensa 
kohottam iseksi tarpeellisia  tuotteita. 
Maan hirveän hävitystilan  takia ei sii
hen voitu  heti paikalla päästä. Ta- 
sanjako (pakko-otto) oli v ielä  riittä
m ättöm ästi jä r jestyn eessä  valtiossa  
soveliain  keino, m inkä avulla vo i pi
tää puoliaan kuulum attom an vaikeas
sa sodassa tilanherroja  vastaan. V :n  
1920 kato ja  nälkä k iristivät erity i
sesti talonpoikain  ilm ankin raskasta 
Puutetta, tehden pikaisen  elintarve- 
veroon  siirtym isen  ehdottom an välttä 
m ättöm äksi.

K ohtuullinen elin tarvevero paran
taa heti huom attavasti talonpoikain  
asemaa, innostuttaa heitä sam alla laa
jentam aan kylvöalaa  ja  parantam aan 
m aanviljelystä.

Luontaisvero  m erkitsee siirtym istä 
talonpojan  kaiken v iljaylijääm än  
Pakko-otosta oikeaan sosia listiseen  
tavaranvaihtoon  teollisuuden  ja  m aan
vilje lyksen  kesken.

7. Kapitalismin sallimisen ja  toimi
lupien antamisen merkitys ja 

ehdot Neuvostovallan 
puolelta.

E lin tarvevero m erkitsee asiallisesti 
ta lonpojan  vapautta käyttää ylijääm ä, 
jok a  jää  hänen suoritettuaan veron 
sa. M ikäli va ltio  ei vo i antaa talon
poja lle  sosia listisen  tehtaan tuotteita 
vastikkeeksi kaikkia  hänen ylijääm i- 
ään vastaan, sikäli m erkitsee näiden 
y lijääm illä  käyty vapaa kauppa kier- 
täm ättöm ästi kapitalism in  kehityksen  
vapautta.

Näissä ra joissa  ei täm ä kuitenkaan 
ole sosia lism ille  vaarallista  niin  kau
an kuin liikennevälineet ja  suurteolli
suus pysyvät proletariaatin  käsissä. 
Päinvastoin , kapitalism in  keh itys pro
letaarisen  valtion  kontrollin  ja  sään
nöstelyn  a laisena (s. o. tässä m ieles
sä valtio-kapitalism in  keh itys) on 
edullinen ja  välttäm ätön  näin pahasti 
hävitetyssä ja  takapajuisessa  pien- 
ta lonpoikaisessa  m aassa (tietenkin  
vain erääseen m ääräasteeseen  saak
k a ), sikäli kuin se vo i jouduttaa  ta
lonpoikaisen  m aatalouden viipym ätön 
tä kohottam ista. T äm ä kosk ee  vielä 
enem m än toim ilupia  (k o n se ss io ita ) : 
ryhtym ättä m inkäänlaiseen  kansallis- 
tuttam isen peruutukseen (denatsiona- 
lisa tioon ) työväenhallitus antaa vuok
ralle eräitä kaivoksia , m etsäalueita, 
naftalähteitä, y. m. ulkom aalaisille 
kapitalisteille  saadakseen niiltä lisää 
kalustoa ja  Jtoneita, jo illa  käy m ahdol
liseksi jouduttaa neuvostollisen  suur
teollisuuden kohottam ista.

K onsessioitten  saajille  arvokkaissa 
tuotteissa annettava suoritus on epäi
lem ättä työväenhallituksen m aailm an 
porvaristolle  m aksam aa veroa ; tätä 
vähänkään peittelem ättä on meidän 
selvästi ym m ärrettävä, että m eille on 
edullista suorittaa täm ä vero, jo s  m ie
li jouduttaa suurteollisuutem m e ko
hottam ista ja  todella  parantaa työ
väen ja  talonpoikain  asemaa.

8. Elintarvepolitiikan saavutukset.
N euvosto-V enäjän  elintarvepolitiik - 

ka v. 1917— 21 on epäilem ättä ollut 
kovin  alkeellista  ja  epätäydellistä, se
kä on siinä esiin tynyt paljon  väärin
käytöksiä . Sen toim eenpanossa  on 
tehty jou kko virheitä. M utta näissä 
olo issa  on se, y le isesti katsoen , ollut
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a inoa m ahdollinen, ja  se on täyttänyt 
h istoria llisen  tehtävänsä: Pelastanut 
proletariaatin  diktatuurin hävitetyssä 
ja  takapajuisessa m aassa. K ieltäm ä
tön tosiasia  on, että se on asteettain 
täydellistynyt. T äyden  valtam m e en- 
sim äisenä vuotena (1.8.1918— 1.8.1919) 
kokosi valtio  110 m ilj. puutaa leipä
v ilja a ; toisena 220 m ilj.; kolm antena 
yli 285 m ilj.

N yt kun m eillä jo  on käytännöllistä 
kokem usta, asetam m e tehtäväksem 
m e k oota  400 m ilj. puutaa, ja  aiom m e 
sen koota  (e lin tarveveron  m äärä on 
240 m ilj. puutaa). V ain  saam alla hal
tuum m e riittävän  elintarvevaraston  
vo i työväenhallitus seistä  taloudelli
sessa suhteessa vankasti om illa ja lo il
laan, ja  vaikka vähitellen , niin  kui
tenkin yhä edeten  kohottaa  suurteolli
suuden sekä luoda oikean  finanssi- 
systeem in.

9. Sosialismin aineellinen perusta ja
Venäjän sähköistämissuunnitelmia.
Sosialism in  ainoana oleellisena pe

rustana voi olla  koneellinen  suurteol
lisuus, jok a  kykenee uudistam aan 
m aatalouden. M utta ei vo i rajoittua 
tähän y lim alkaiseen  väitteeseen. Se 
täytyy osottaa  tarkassa konkreettises
sa m uodossa. U usinta tekniikkaa vas
taava ja  m aataloutta vastaava ja  maa
taloutta uudistam aan kykenevä suur
teollisuus on  koko m aan sähköistäm i
nen. M eidän täytyy  suorittaa V enäjän 
N euvostotasavallan  sähköistäjnissuun- 
nitelm an tieteellinen  työ, ja  m e olem 
m e sen  täyttäneet. 200 parhaan tie
teellisen, tekn illisen  ja  agronom isen  
asiantuntijan  osanotolla  on  täm ä työ 
täytetty ; se on  koottu  yhteen  suu
reen  m ietintöön  ja  y leisp iirteissään  
hyväksytty  V enäjän  neuvostokokouk- 
sessa jou lukuussa 1920. M yöskin  on 
jä r jeste tty  elokuussa 1921 yleisvenä- 
läinen sähköteknikkojen  kokous, jok a  
on  tarkastava täm än ty ön ; sitten  sen 
valtio  lopu llisesti vahvistaa. Ensi kä
dessä suoritettavat sähköistäm istyöt 
vaativat arviolta  10 vuotta ja  370 m ilj. 
työpäivää.

Kun m eillä vuonna 1918 oli £ äsken 
rakennettua sähköasem aa (1648 ki- 
lovattia ) oli v. 1919 36 (4757 kv.) ja  
v. 1920 jo  100 (8699 k v .). N iin  m ität
töm ältä kuin täm ä tuntuukin suun
nattom aan m aaham m e nähden, on 
kuitenkin  alku teh ty ja  työ edistyy

yhä parem m in. V enäläinen  talonpoika 
ei ole enää sam a kuin ennen im peria
listisen  sodan jälkeen , sen  jälkeen 
kun m iljoon at sotavangit ovat Saksas- \ 
sa tutustuneet ajan parhaaseen  tek
niikkaan, ja  kolm ivuotisen  raskaan, 
m utta karkaisevan  kansalaissodan  jä l
keen  on  hän jo  toinen. Kuukausi 
kuukaudelta näkee hän yhä selvem 
min ja  havainnollisem m in, että vain. 
proletariaatin  joh to  kykenee vapaut
tam aan pienten m aanhaltijain  joukon  
kapitaalin  orjuudesta ja  viem ään ke
h itystä  sosialism ia kohti.

10. “ Puhtaan dem okratian” , 2 ja  2/2 
Internationalen, es-erräin ja 

menshevikien osa pää
oman liittolaisina.

P roletariaatin  diktatuuri ei m erkit
se luokkataistelun  loppum ista, vaan 
jatkuu se uudessa m uodossa  ja  uu
silla  aseilla. Ja niin  kauan kuin on 
luokkia, n iin  kauan kuin on  vain  yh
d essä  m aassa kukistettu  porvaristo, 
n iin kauan nujertam atta o leva  porva
risto kym m enkertaistuttua hyökkäyk
sensä sosialism ia vastaan kansainväli
sessä  m itassa, niin kauan on tämä 
diktatuuri välttäm ätön. P ien ten  m aan
haltija in  luokka ei voi tänä y lim en o
kautena olla osoittam atta horjum ista. 
S iirtym isolo jen  vaikeudet ja  porvaris
ton vaikutus kiertäm ättä aiheuttavat 
aika-ajoin  horjuntäa täm än joukon  
m ielialassa. Proletariaatin  niskoilla, 
jok a  on  heikennyt ja  jossa in  määrin 
luokkakannaltaan rappeutunutkin  sen 
elävän perustan, koneellisen  suurteol
lisuuden rappion vaikutuksesta, tämän 
työväen  "niskoilla on erittäin  vaikea 
ja  m itä suurin h istoriallinen  tehtävä: 
Pysyä lu jana m ainituista h orju m isis
ta huolim atta ja  viedä  perille  asti 
asiansa, työn  vapauttam isen  pääom an 
ikeestä.

P ikkuporvariston  horjum isen  poliit
tisena ilm auksena on  p ikkuporvarillis
ten puolueiden  politiikka, se on  2 ja 
2Vz Internationalen, jo lla  V enäjällä  
e s iin ty v ä t_ es-erräin ( “ sosialivallan- 
kum ouksellisten ” ) ja  m enshevikien  
puolue. Kun näillä nyt on  pääesikun
tansa ja  lehtensä u lkom ailla, ovat nä
m ä puolueet tosiasia llisesti liitossa  
(b lok issa ) koko porvarillisen  vasta
vallankum ouksen kanssa ja  tekevät 
sille todellis ia  palveluksia.
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Suurporvariston  ovelat joh ta jat, etu- 
oäässä M iljukov, kadettien  "perustus- 
laiU iskansanvaltaisen”  puolueen jo h 
taja, ovat täysin  selvästi, tarkkaan 
ia suoraan arvioineet p ikkuporvarilli
sen dem okratian , s. o. es-erräin ja  
m enshevikkien täm än aseman. Kron- 
stadtin kapinan johdosta, jossa  esiin 
tyivät yhdistyneenä m enshevikit, es- 
errät ja  va lkokaartila isten  voim at, 
M iljukov puolusti tunnussanaa “ N eu
vostovalta  ilm an bolsh ey ik e ja ” . K e 
hittäen tätä a jatusta hän k ir jo itti 
“ K unniapaikka es-errille ja  menshevi- 
keille”  (katso  “ P ravda”  1921, sitee
raus “ Pariisin  viim e uutisista” ) , sillä 
niiden tehtävänä on suorittaa ensin 
vallansiirto pois  bolshevikeilta . Mil- 
jukov, suurporvariston  joh ta ja , on  ve 
tänyt aivan oikean  kaikkien  vallan 
kum ousten opetuksen, jo tk a  ovat osot- 
taneet, että pikkuporvarillinen  dem o
kratia on  kykenem ätön  pitäm ään val
taa, ja  että se aina on esiintynyt 
porvarisdiktatuurin  kilpenä, vain por- 
rasasteena porvariston  kaikkivaltaan.

V enäjän  vallankum ous vielä  kerran  I 
^vahvisti täm än vuosien  1789— 94 ja  

1848— 49 kokem uksen, vahvisti E n
gelsin sanat k irjeessä  B ebelille 
(11.12.1884): “ Puhdas dem okratia  saa 
kum oushetkenä lyhyeksi aikaa het
kellisen m erkityksen  kok o  porvarilli
sen jop a  feodaa lisen  talouden pelas
tuksen viim eisenä ankkurina. A ivan 
niin vuonna 1848 feodaalibyrokraatti- 
nen jou k k o Kannatti liberaa le ja  (m aa
liskuusta syyskuuhun), pitääkseen va l
lankum oukselliset jou k ot k u r is s a . . . .  
Joka tapauksessa tulee kriisien  hetke
nä ja  n iiden  jä lkeen  ainoana vastus
tajanam m e olem aan kok o  taantumus- 
joukko, jok a  verhoutuu puhtaan dem o
kratian ym pärille, eikä m ielestäni tä
tä m issään tapauksessa saa jättää 
huom ioon ottam atta.”  (Julk. saks. 
kirj. Fr. E ngels.)

Päätöslausunto.
K om m unistisen  Internationalen  III 

maailm an kongressi, kuultuaan tov. 
Leninin selostuksen  V enäjän  kom m u

n istisen  puolueen taktiikasta ja  tutus
tuttuaan siihen  kuuluviin  teeseih in , 
lausuu:

K om m unistisen  Internationalen  III 
m aailm an k on gressi tervehtii innos
tuksella  V enäjän  proletariaatin  lähes 
n elivuotista  taistelua valtiollisen  val
tansa sä ilyttäm iseksi. K ongressi hy
väksyy yk sim ielisesti V enäjän  kom 
m unistisen  puolueen politiikan, puolu
een, jok a  alusta alkaen kaikissa o lo is 
sa on huom annut uhkaavat vaarat ja  
vallankum ouksellisen  m arksilaisuuden 
periaatteiden  m ukaisesti aina on  k ek 
sinyt k e in ot ja  tnenettelytavat n iiden  
vo ittam iseksi: jok a  nykyisin , avoi
m essa kansalaissodassa esiintyneenä 
hengähdyslom an aikana, koko politii
kallaan ta lonpoika istoon  nähden, k y 
sym yksessä toim iluvista  (konsessiois- 
ta) ja  teollisuuden  käyntiin  saam is- 
pyrk im yksessä  on keskittänyt kaikki 
voim ansa pitääkseen V. K. P :n  
johtam an proletariaatin  diktatuurin 
V enäjä llä  voim assa, kunnes Länsi- 
Europan proletariaatti tu lee ve ljiensä  
avuksi.

M aailm ankongressi lausuu vakau
m uksensa olevan, että vain tämän 
kautta, k iitos täm än V . K. P :n  jo h 
donm ukaisen ja  tarkoituksenm ukaisen  
politiikan, N euvosto-V enäjä  voidaan  
m erkitä  ensim äiseksi ja  tärkeim m äk
si m aailm anvallankum ouksen tuklpai- 
kaksi, ja  tuom itsee kongressi sam alla 
m enshevististen  puolueiden  petturi- 
m aisen  m enettelyn , jo tk a  kaikissa 
m aissa hyökkäyksillään  N euvosto- 
V enäjää  ja  V. TC. P :t ta  vastaan vah
vistavat kapita listista  taantum usta 
sen  ta istelussa V enäjää  vastaan  ja  
tekevät voitavansa  saadakseen sosia 
listisen  m aailm anvallankum ouksen ly 
kätyksi. M aailm an k on gressi kehoit- 
taa kaikkien  m aiden proletariaattia  
astum aan yhtenä m iehenä V enäjän  
työlä isten  ja  talonpoikain  rinnalle ja  
toteuttam aan lokakuun päivät koko 
m aailm assa.

E läköön  taistelu  työväen diktatuu
rin puolesta.

E läköön  sosia listinen  m aailm anval
lankum ous.
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Komintern ja Punainen Taloudellinen 
Internationale.

TAISTELU  A M ST ERD AM IN  K E L T A IS T A  A M M A T IL L IST A  INTER- 
N ATION ALEA V A ST A A N .

!• E nglannin, Saksan, A m erikan  ja  mui-
o    . . . . . . .  . . . .  , . den m aiden am m atillisille järjestö ille

man v ä k iv a llo in  tP" k-a l l i S l  sekä papillis-kristillisten  am m atillis- m an väkivallan  avulla työväenluokkaa tPn iä rip=töien inhtaiat Pnfrlnnmn
m i l l T n e t n i T l f 11 *a itavim ' vanhan tradeunio-liikkeen ’ kuten m yös

fa m l k T o n i ’ k lrkk° ’ Par'  Saksan n. s. vapaitten  am m atillisten 
lehdistö * kaikki1 saaloma' jä r je s tö jen  edustajat sekä vielä  mo-

k • ^ P° n net syndikalism in  puoltajat. Legien, n sto n  kasissa voim akkaaksi keinoksi G om oers Toiihanx ^idnp-v W phh in

aatteita p ro leta liaattlin  P orvariston  jä r je s tö jen  “ puolueettom uutta” . Mut-
. , ta  todellisuudessa eivät am m atilliset

t  l  f  jou kossa , jä r jestö t ole koskaan olleet puolueet-
tnt+t J a l i  °k k 1SlUn0e ’  tom at eivätkä ole parhaalla tahdol-
i v i k i r ,  „ iZ ,°T ? ,r nlOU 01. n ’ . . . .on laankaan voin eet olla. A m m atillisten
n e u t r a l i t e e « i i ^ o  i i ? i k  ja r je s t°Jen jä r je s tö jen  puolueettom uus ei o le  vain 
neutraliteetin  aate, politnkattom uuden  vahingollinen  työväenluokalle, vaan 

ei politiikan  , puolueettom uuden aa- on ge toteuttam atonkin. T yön  ja  pää-

U uden ajan h istorian  viim e vuosi- Z k L m r i e f t ö  v^i® p v ^ ^ u o S t o

iM o r fs *  t  v  ™ am m atilliset jiget jä r je s tö t vo i pysyä puolueettom i-
.larjestot kok o  E uropassa  ja  Am eri- na suhteissaan porvarillisiin  puoluel- 
k a ssa k eliitty-neet proletariaatin  laa- giin j a proletariaatin  puolueeseen, 
jim m iksi jä r jestö ik si, jo ih in  muuta- P orvariston  joh ta ja t ovat siitä  täy- 
m issa  m aissa kuuluu k ok o  työväen- g;n selvillä . Mutta juuri niin  kuin 
luokka kauttaaltaan. P orvaristo  on on  porvaristolle  ihan välttäm ätöntä, 

m  etta .kaPltall.stisen että  kansan joukot uskovat haudan- 
jarjestelm an  lähitu levaisuus riippuu takaiseen  elämään, on n iille välttä-
lottöV T f v o . T - f 1'111 am m atllliset 3ar- m ätöntä etfä  am m atilliset jä r jestö t 
je s to t kykenevät vapautum aan porva- pysyvät politiikattom ina ja  puolueet- 
n llis is ta  vaikutuksista. Silta johtu- tornina kom m unistiseen puolueeseen 
vat koko m aailm an porvariston  ja  sen nähden. P orvaristo  tarv itsee hallitak-

V™ m a' seen  ]a  lisäarvoa  työlä isistä  kiskoak- tut ponnistukset am m atillisten  jarjes- seen e j vajn pappia, poliisia, kenraa- 
to jen  pitäm iseksi m illä  h innalla ta- i iaj urkkijoita , vaan m yös am m atillis- 
hansa porvanssosia lidem ok raattisten  ta  byrokraattia , “ työväen  joh ta ja a ” , 
aatteiden  lum oissa. j oka saarnaa am m atillisten  järjestö-

P o rv a n sto  ei vo i aivan avoim esti jen  puolueettom uutta ja  poliittisista  
kehottaa  am m atillisia  jä r je s tö jä  tu- ta isteluista  kieltäytym istä, 
kem aan porvarillis ia  puolueita. Se P uolueettom uusaatteen  valheelli- 
kehottaa  täm än takia n iitä olem aan suus kävi Europan ja  A m erikan  edis- 
kannattam atta m itään puoluetta, tar- tyneim m ille proletaareille  jo  ennen 
kottaen  tällä itse asiassa sitä, ettei im peria listista  sotaa yhä seivem m äk- 
am m atillisten  jä r je s tö jen  olisi kan- si. Luokkavastakohtien  kärjistym i- 
natettava kom m unistisia  puolueita. nen paljasti yhä ilm eisem m in täm än 

A m m atillisten  jä r je s tö jen  puolueet- valheellisuuden. Kun im perialistinen  
tom uuden eli politiikattom uuden  aate teurastus alkoi o livat vanhat amma- 
on  jo  vanha. V uosikym m enien  kulu- tiiliset joh ta ja t pakotetut tipautta
essa tyrkyttivät tätä porvarisaatetta  maan pois puolueettom uusnaam ionsa
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ja  avon aisesti esiintym ään "om an  
porvaristonsa  puolella.

Ne sosia lidem okraatit ja  syndika- 
listit, jo tk a  olivat vuosikausia  saar
nanneet am m atillisille jä r jestö ille  
politiikkaan osanoton  välttäm istä, o li
vat kuitenkin im perialistisen  sodan ai
kana todellisuudessa  n iitä työntäm äs
sä porvaripuolueiden  katalim m ankin 
veripolitiikan  palvelukseen ; eiliset 
am m atillisten jä r je s tö jen  “ puolueetto
m uuden”  ju lista ja t esiin tyivät tänään 
m äärättyjen  poliittisten  puolueitten  
naam ioim attom ina asiam iehinä —  
mutta ei työväenluokan  vaan  porva
riston  puolueiden.

Im peria listisen  sodan jä lkeen  yrit
tävät näm ä sam at sosia lidem okratiset 
ja  syndikalistiset am m atillisten  jä r 
jestö jen  joh ta ja t uudelleen pukeutua 
politiikattom uuden naam ioon  ja  suo
sittaa jä rjestö illeen  puolueettom uutta. 
Nyt kun sodan pakkotila  on  ohi, ha
luavat näm ä porvariston  kätyrit sov it
tautua uusiin  o loih in  ja  oh jata  työ
väen poikkeam aan vallankum ouksen 
tieltä sella iselle  tielle, jok a  on edul
linen ainoastaan porvaristolle .

Talous ja  politiikka ovat aina k yt
keytyneet to isiinsa  katkeam attom illa  
siteillä. Täm ä yhteys on  erikoisen  
voim akas juuri nykyisentapaisissa  ti
lanteissa. E i o le  ainoatakaan tärke
ätä p oliittisen  eläm än kysym ystä , jo 
ka ei pakostakin  k iinnittäisi sekä 
työväenpuolueen että m yös proletaa
risten am m attijä rjestö jen  huom iota ; 
ja  toisia  päin ei ole  ainoatakaan tär
keätä ta loudellista  kysym ystä  jok a  ei 
askarruttaisi sekä am m attijärjestö jä  
että m yös työväen  puoluetta. Kun 
Ranskan im perialistinen  hallitus ju 
listaa m uutam ien ikäluokkien  m obili
soim isen  Ruhr-alueen valtausta ja  
yleensä Saksan puristam ista varten, 
voiko sillo in  todella  proletaarinen  
ranskalainen am m atillinen  jä r jestö  
selittää, että täm än puhtaasti poliitti
sen kysym yksen  ei tarvitse herättää 
am m atillisten  jä r jestö jen  huom iota, 
voiko tod ella  vallankum ouksellinen  
ranskalainen syndikaatti selittää tä s 
sä kysym yksessä  olevansa  puolueeton 
tai ei poliittinen ? T a i toiselta  puolen, 
kun E nglannissa on  käynnissä niin 
Puhtaasti ta loudellinen  liike  kuin ny
kyinen h iilika ivoslakko, vo ik o  silloin  
kom m unistinen  puolue sanoa, että tä
m ä k ysym ys ei koske sitä vaan kuu
luu yksinom aan  am m atillisten  järjes-

”  tö jen  toimipiiriin? Aikana jolloin 
taistelu  hätää ja  kerjäläisyyttä  vas
taan on  m iljoon ain  työttöm ien  päivän 
kysym yksenä, kun kysym ys porvaris- 
asuntojen  pakko-otosta  työväen  asun- 
nonpuutteen lieventäm iseksi on ase
tettava käytännöllisesti, jo llo in  yhä 
laajem m at ja  laa jem m at työväen jou - 
k ot itse  käytännöllisessä  eläm ässä 
ovat pakotetut harkitsem aan tilannet
ta, jo llo in  työ lä iset m illoin  m issäkin 
m aassa panevat to im een  tehtaitten  ja  
työpaikkain  valtauksia  —  sellaisena 
aikana m erkitsee väite, että am m atil
listen  jä r je s tö jen  ei pidä puuttua p o
liittiseen  taisteluun vaan olla  kaik
kiin puolueisiin  nähden neutraalina, 
käytännössä porvariston  palvelukseen 
m enem istä.

H uolim atta kaikesta n im itystensä 
m oninaisuudesta voidaan  Europan ja  
A m erikan p oliittiset puolueet perus
olem uksensa puolesta jakaa  kolm een 
ryhm ään: 1. porvariston  puolueet, 2. 
p ikkuporvariston  puolueet (pääasias
sa sosia lidem okraatit) ja  3. proletari
aatin  puolueet. N e am m atilliset jä r 
jestöt, jo tk a  selittävät olevansa  ei p o 
liittisia  ja  ju listautuvat p u olu eetto
m iksi näihin kolm een  ryhm ään näh
den, kannattavat todellisuudessa pik
kuporvariston  ja  p orvariston  puolu 
eita.

II.
A m sterdam in  kansainvälinen  A m 

m atillinen L iitto  on  jä r jestö , jo ssa  2 
ja  2%  Internationalet tapasivat to i
sensa ja  o jen siva t kättä toisileen. K o
ko kansainvälinen  porvaristo  katsoo 
luottam uksella  ja  turvallisuuden tun
tein  tähän jä rjestöön . Am sterdam in 
pääaate on am m atillisten  jä r je stö jen  
puolueettom uus. E i o le  sattum a, että 
porvaristo  sekä sen  palvelijat, sosia- 
lidem okratit ja  o ikeistosyndikalistit, 
tah tovat k oota  Länsi-Europan ja  
A m erikan  työlä iset täm än tunnus
sanan ym pärille. K un näet poliittinen  
II: n Internationaale, jok a  on  a vo i
m esti m ennyt porvariston  puolelle, lu 
histuu tyyten  kokoon , on  vielä  jo n 
kin laista  kannatusta Am sterdam in 
kansainvälisellä  Am m attiliitolla , jok a  
jä lleen  yrittää verhoutua puolueetto
m uuden aatteeseen . Täm än neutrali
teetin  lipun turvin ottaa A m sterda
m in L iitto  suorittaakseen  porvariston  
vaikeim m at ja  likaisim m at ty öt: se 
tahtoo tukahuttaa E nglannin hiili-
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lakot (tätä  tehtävää on  täyttäm ässä 
tunnettu I. H. Thom as, jok a  sam alla 
on  II: n  Internationaalen  esim ies ja  
A m sterdam in keltaisen  A m m attiliiton  
tunnetuim pia jo h ta jia ), se tahtoo po l
kea alas työpalkat ja  järjeste lm ä lli
sesti rosvota  Saksan työ lä iset im 
perialistisen  Saksan porvariston  syn
tien takia.

L eip art ja  Grassm an, W isse l ja  
Bauer, R ohert Schm idt ja  I. H. T h o
mas, A lbert T hom as ja  Jouhaux, 
Daszynski ja  Zulavvski, näm ä herrat 
ovat jakaneet keskenään näyttelijä - 
osansa : toiset, jo tk a  ennen olivat
am m attiyhdistysjohta jia , ovat nyt por
varillisten  hallitusten  palveluksessa 
niiden m inistereinä, kom issaareina  tai 
m uina apureina, to iset taas, jo tk a  ovat 
sam aa luuta ja  ydintä, ovat A m sterda
m in A m m atillisen  Internationaalen  
joh d ossa  ja  saarnaavat järjestyn eille  
työlä isille  puolueettom uutta p o liitti
sessa taistelussa.

Am sterdam in K ansainvälinen  A m 
m attiliitto on  nykyisin  kansainvälisen  
pääom an päätuki. Joka ei ole täysin 
käsittänyt, kuinka välttäm ätön on 
taistelu  am m atillisten  jä r je stö jen  po- 
litiikattom uuden ja  puolueettom uuden 
aatetta vastaan, ei voi m enestyksel
lä taistella  tätä kapitalism in  linnoi
tusta vastaan. T arkoitusten  m ukais
ten ta istelutapojen  aikaansaam iseksi 
keltaista  Am sterdam in Internationaa- 
lea vastaan on  ennen kaikkea  tar
peen jok a  m aassa selvästi ja  tarkoin 
m ääritellä puolueen ja  am m atillisten 
jä r jestö jen  keskenäiset suhteet.

III.
K om m unistinen  puolue on proletari

aatin etu joukko, jok a  on täysin  käsit
tänyt proletariaatin  kapita listisesta  
ikeestä  vapautum isen  tiet ja  keinot 
ja  sen takia tieto isesti om aksunut 
kom m unistisen  oh jelm an.

A m m atilliset jä r je stö t ova t suu
rem pia työväen  jou k k o jä rjestö jä  jo t 
ka keh ittyvät asianom aisen  tuotan
nonhaaran kaikki työlä iset käsittävän 
jä rjestön  suuntaan, ja  jo ih in  kuuluu 
ei vain  tietoisia  kom m uniste ja  vaan 
m yös proletariaatin  k esk itaso isia  jo 
pa aivan takapajuisiakin  kerroksia , 
jo tk a  vain  asteetta in  eläm än opetus
ten  kautta om aksuvat kom m unism in. 
A m m atillisten  jä r je stö jen  osuus on 
m onessa suhteessa erilainen proletari
aatin vallan  valtauksen edellä  käy

päin taistelu jen  aikana, itse  valtatais
telu jen  aikana ja  vallan  valtauksen 
jä lk een ; m utta sekä ennen vallan 
valtausta että m yös sen aikana ja  
jä lk een  ovat am m atillliset jä rjestö t 
laajem pi, suurem pia jou k k oja  käsit
tävä yleinen  jä r jestö  kuin puolue ja 
täytyy n iiden  puolueeseen  nähden 
joutua jonkun laiseen  ym päryspiirin  
asem aan keskustaan verraten. Ennen 
vallan  valtausta jä r jestävät todella 
proletaariset vallankum oukselliset 
am m atilliset jä r je stö t työväkeä pää
asiassa  ta loudellisella  perustalla tais
teluun sellaisten  parannusten puoles
ta jotk a  ovat m ahdolliset saada ennen 
kapitalism in  täydellistä  kukistam ista; 
m utta päähuom ionsa panevat ne pro
letaarisen  joukkotaistelun  järjestäm i
seen  kapitalism ia vastaan ja  proletaa
risen  vallankum ouksen puolesta. P ro
letaarisen  kum ouksen aikana jä r je s 
tävät todella  vallankum oukselliset 
am m atilliset jä r je s tö t yhdessä puolu
een  kanssa jou k k o ja  välittöm ään 
hyökkäykseen  pääom an linnoituksia 
vastaan ja  ottavat suorittaakseen p e
rustavan työn  sosia listisen  vallan
kum ouksen järjestäm isessä . P ro le 
taarisen  vallan valtauksen ja  varm is
tum isen jä lkeen  suuntautuu am m atil
listen  jä r jestö jen  työ pääasiassa or- 
gan isatooris-ta loudelliselle  alalle ja  
am m atilliset jä r je s tö t om istavat vo i
m ansa m iltei kokonaan  talouden jä r
jestäm iseen  sosia listiselle  perustalle 
ja  tulee niistä  siten  todella  kom m unis
m in käytännöllinen  koulu. K aikkien 
näiden  kolm en  taistelukauden kestä
essä täy tyy  am m atillisten  jä rjestö jen  
tukea proletariaatin  etu joukkoa, kom 
m unistista  puoluetta, jok a  joh taa  pro
letariaatin  taistelua kaik issa  sen vai
heissa. Täm än pääm äärän saavutta
m iseksi on  kom m unistien  ja  m yötä
tuntoisten  ainesten  järjestettävä  am
m atillisiin  jä rjestö ih in  kom m unistisia 
solu ja  jo tk a  ovat täydelleen  kom m u
n istisen  kokonaispuoiueen  alaiset.

K om m unististen  solu jen  jokaiseen  
am m atilliseen  jä r jestöön  m uodosta
m isen  taktiikka, jo sta  K om m unisti
sen Internationaalen  II: n m aailm an
kon gressi teki päätöksen, on  kulu
neen vuoden ku luessa jo  ratkaisevasti 
osoittautunut oikeaksi ja  on  siitä ol
lut Saksassa, Englannissa, Ranskassa, 
Italiassa ja  useissa  m uissa m aissa 
huom attavia  tuloksia. Se seikka, että 
esim . Saksassa huom attaviakin  ryh-



jniä kokem attom ia  ja  poliittisesti vä 
hem m än kouluuntuneita työlä isiä  on 
viim e aikoina eronnut vapaista so 
sialidem okraattisista am m atillisista 
järjestöistä , kun eivät enään odota 
niistä m itään välitöntä hyötyä, ei voi 
muuttaa K om m unistisen  Internatio- 
naalen periaatteellista  kantaa kom m u
nistien am m attiliikkeessä toim im iseen  
nähden. K om m unistien  tehtävänä on 
selittää proletaareille , ettei pelastus
ta sillä saavuteta, että jäädään pois 
vanhoista am m atillisista  jä rjestö istä  
järjestym ättöm iksi, vaan  siten  että 
am m atilliset jä r jestö t vallankum ouk- 
sellistetaan, tungetaan niistä  pois  re
form istinen  henki ja  peto lliset re for
m istiset joh ta ja t sekä sen  kautta 
muutetaan am m atilliset jä r je s tö t va l
lankum ouksellisen  proletariaatin  to 
delliseksi tueksi.

IV.
Lähim m än toim ikauden  päätehtävä

nä on  kom m unisteilla  se, että sitke
ästi', itsep intaisesti to im ivat voittaak
seen puolelleen  työväen  enem m istön  
am m atillisissa jä rjestö issä , antam atta 
nykyisin n iissä vallitsevan  taantu
m uksellisen m ielialan  m asentaa m iel
tään vaan yhä työskennellen  saadak
seen osanottonsa  kautta kaikkiin  
am m atillisten jä r je s tö jen  jokapäivä i
siin taisteluih in  työväen  m ielet vas
tustuksesta huolim atta kom m unism in  
puolelle.

Jokaisen  kom m unistisen  puolueen 
voim an parhaana m ittana on  sen to 
dellinen vaikutus työväen joukkoih in  
am m atillisissa jä rjestö issä . Puolueen 
täytyy osata käyttää ratkaisevaa vai
kutustaan ammatillisiin järjestöihin 
pyrkimättä niitä pikkumaisesti hol
hoamaan. P uolueen  alainen on  vain 
jä rjestössä  toim iva  kom m unistinen  so 
lu, ei jä r jestö  sellaisenaan. V a in  k es 
tävällä, uhrautuvalla ja  ym m ärtävällä 
solu jensa toim innalla  v o i puolue ja  
täytyy sen päästä siihen, että am m a
tilliset jä r je s tö t kokonaan  seuraavat 
sen n euvoja  ilo lla  ja  alttiudella.

R anskassa on  paraillaan käynnissä 
terve käym istila  am m atillisissa jä r je s 
töissä. V ihdoinkin  on työväestö  sel- 
viäm ässä liikkeensä  kriisistä  ja  op 
pii ruoskim aan reform ististen  sosia 
listien ja  syndikalistien  petturuutta.

R anskan vallankum oukselliset syn- 
d ikalistit ovat yhä vielä  osittain  en

nakkoluulojen  vallassa poliittiseen  toi
m intaan  nähden, vieroen  poliittisen  
proletaarisen  puolueen aatetta. Ne 
kannattavat puolueettom uutta, sella i
sena kuin se ilm enee v :n  1906 Am i- 
ensin  päätöksessä. Täm än vallan
kum ouksellisten  syndikalistien  osan 
avuton  ja  väärä kanta on  m itä suu
rim pana vaarana koko liikkeelle . Jos 
se saisi enem m istön, ei se tietä isi m i
tä sillä tehdä, vaan jou tu isi avuttom a
na pääom an asiam iesten, Jouhaux’n 
ja  D um oulinsin kynsiin.

V allankum oukselliset syndikalistit 
tu levat n iin  kauan R anskassa o le 
m aan vailla  selvää lin jaa, kuin ei si
tä o le  K om m unistisella  P uolueella 
kaan. R anskan  kom m unistisen  puo
lueen täytyy  pyrkiä ystävälliseen  yh 
teistoim intaan  vallankum ouksellisen  
syndikalism in  parhaiden aineksien  
kanssa. M utta ensi kädessä on  puo
lueen nojauduttava vain  om iin  jä se 
n iinsä ja  m uodostettava  jok a  paik
kaan kom m unistisia  soluja , m issä 
vain on  kolm ekin  kom m unistia. P u o
lueen on  heti a lettava valistusottelu  
puolueettom uutta vastaan. Sen täy
tyy ystävällisesti mutta täysin  sel
västi osottaa  vallankum ouksellisen  
syndikalism in  virheet. V ain  siten  v o i
daan R anskassa  vallankum ouksellis- 
taa am m atillinen  liike  ja  saada ai
kaan läheinen yh teistyö puolueen ja  
am m atillisten  jä r je s tö jen  kesken.

Italiassa on  tilanne om itu inen : am 
m atillisten  jä r je s tö jen  jou k k o jen  m ie
liala on vallankum ouksellinen, mutta 
A m m attijärjestön  (C onfederazione del 
L avoro) joh to  on ilm eisten  re form is
tien ja  keskustalaisten  käsissä  jotka  
sydäm m eltään ovat Am sterdam in 
puolella. Italian kom m unistien  ensi- 
m äisenä tehtävänä on jä rjestää  sit
keä  ja  kestävä  jokapäiväinen  taistelu  
am m atillisissa jä r jestö issä  alhaalta 
ylös saakka ja  jä rjestelm ällisellä  työ l
lä, kärsivällisesti paljastaa  täm än 
joh don  petturillinen  ja  h orju va  luonne 
sekä tem m ata sen käsistä  kaikki Jär
jestöt.

V allankum ouksellisiin  syndikalisti- 
siin  a ineksiin  nähden on  Italian  kom 
m unisteilla  ylipäänsä täytettävänään 
sam a tehtävä kuin Ranskan kom m u
n isteilla.

E span jassa  on  voim akas vallan 
kum ouksellinen , m utta ei v ie lä  täy
sin m äärätietoinen  am m atillinen  liike 
ja  sen  rinnalla vielä  nuori ja  ver-

—  63 —



rattain  heikko K om m unistinen  P u o
lue. N ykyisessä tilanteessa  on puo
lueen yritettävä kaikkensa  saadak
seen  vahvan ja lan sijan  am m atillisissa 
järjestö issä , autettava n iitä  neuvolla  
ja  toim ella, vaikutettava niissä valis
tavasta solm ittava toverillis ia  suhtei
ta niiden kanssa ja  oltava  koko ta is
telua yhdessä  järjestäm ässä .

Englannin am m attiyhd istysliikkees
sä on käynnissä m itä m erkitsevin  ke
h itysprosessi. Se välTankumoukseTlis- 
tuu nopeasti. Joukkoliike kehittyy. 
V anhat joh ta ja t paljastuvat. P uolu
een on  jännitettävä  kaikki voim ansa 
saadakseen vankan ja lan sijan  suuris
sa jä r jestö issä  (h iilika ivosliitossa  
y. m .). Jokaisen  puolueen jäsen en  on 
oltava jossa in  am m atillisessa jä r je s 
tössä toim ivana ja  vireällä, kestäväl
lä, elim ellisellä työllä  voitettava  vai
kutusvaltaa kom m unism ille. M itään 
ei saa la im inlyödä pyrittäessä  lähem 
pään yhteyteen  jou k k o jen  kanssa.

Am erikassa tapahtuu sam a kehitys 
jonkunverran  hitaam m in. M issään 
tapauksessa ei kom m unistien  pidä il
m an muuta lähteä taantum uksellisen 
T yöväenliiton  (F ederation  o f  Labor) 
riveistä . P äinvastoin , heidän on  kai
kin  keinoin  tunkeuduttava vanhoihin 
am m atillisiin  jä r jestö ih in  n iitä ku- 
m ouksellistuttam aan. I. W . W :n  pa- 
raiden  ainesten kanssa on yhteistyö 
välttäm ätön, m utta laim inlyöm ättä 
valistustaistelua sen ennakkoluuloja 
vastaan.

Japanissa k eh ittyy  välittöm än itse- 
peräisesti laa ja  am m atillinen  liike, 
jo k a  vielä  horjuu  vailla  selvää joh toa . 
Japanin kom m unististen  a inesten  pää
tehtävänä on  tukea tätä liikettä  ja 
vaikuttaa siihen  m arxilaisesta

T shekko-Slovakiassa on puolueel
lam m e takanaan työväenluokan  enem 
m istö, mutta am m atillinen  liike  on 
vielä  suureksi osaksi sosialipatriootti- 
en ja  keskustalaisten  käsissä  sekä li
säksi vielä  kansallisperustalla  p irstou
tunut. Täm ä joh tu u  vallankum ouk- 
seflism ielisten  am m attijärjestö jen  jä 
senten  puuttuvasta jä r jestyn e isyyd es
tä ja  epäselvyydestä. P uolueen  on 
tehtävä kaikkensa lopettaakseen  täl
la isen  asiain tilan ja  voittaakseen  
am m atillisen  liikkeen  kokonaisuudes
saan kom m unistien  joh toon . Sitä 
varten  on välttäm ättä m uodostettava 
kou lu ja  ja  yh teinen  kom m unistinen  
am m atillisten asiain  keskus. T ar

m okkaasti on  toim ittava  kansallisuuk
sittani jakautuneitten  liitto jen  yhdis
täm iseksi.

Itävallassa ja  B elg iassa  ova t sosiali- 
p a triotit osanneet ovelasti saada lu
ja n  otteen  am m atilliseen  liikkeeseen . 
N äissä  m aissa on  taistelun  pääalue 
am m atillisen  liikkeen  alalla. Siihen 
tehtävään on  kom m unistien  sen  takia 
pantava päähuom ionsa.

N orjassa  täytyy puolueen, jo lla  on 
työväen  enem m istö takanaan, saada 
am m atillinen  liike lu jem m in  käsiinsä 
ja  syrjäyttää  joh d osta  keskustalais- 
ainekset.

R uotsissa  on puolueen taisteltava 
sekä reform ism ia  vastaan, että m yös 
pikkuporvarillista  virtausta  vastaan 
sosia lism issa  ja  on sen siihen  kohdis
tettava koko tarm onsa.

Saksassa täytyy  puolueen vähitel
len voittaa  am m atilliset jä rjestöt. M is
sään tapauksessa ei ole pyrk im ykselle  
“ ulos am m atillisista jä r je stö is tä ”  teh
tävä m yönnytyksiä. Se olisi sosiali- 
patrioottien  tukem ista. K om m unisti
en am m atillisista  jä r jestö istä  erotta- 
m isyrityksiä  vastaan —  sitkeä, kestä
vä taistelu  ja  kaikkien  voim ien  pon 
nistus, jo tta  voitetta isiin  puolellem m e 
n iiden  enem m istö.

V.
Näm ä seikat huom ioon  ottaen  tule

vat järjestym ään  ne suhteet, jo tk a  on 
luotava K om m unistisen  Internationaa
len  ja  Punaisen Am m atillisen  Interna 
tionaalen  kesken.

K om m unistisen  Internationaalen  
tehtävänä on joh taa  ei vain  proletari
aatin  valtiollista  taistelua, vaan m yös 
sen koko vapaustaistelua, m ihin  muo
toihin  se pukeutuneekin. K om m unis
tinen Internationaale ei vo i olla  pelk 
kä eri m aiden kom m unistipuolueiden 
laskuopillinen  summa. Sen on elä
vöitettävä  ja  yhteen  koottava  kaik
kien  proletaaristen  jä r jestö jen , niin 
hyvin  puhtaasti poliittisten  kuin 
m yös am m atillisten, osuustoim innal
listen  neuvonanto- ja  va listusjärjes
tö jen  taistelutoim inta.

K ansainvälinen A m m atillinen  N eu
vosto  ei m issään tapauksessa vo i aset
tua politiikattom uuden tai puolueetto
m uuden kannalle, eroten  se siinä 
keltaisesta internationaalesta. Sellai
nen jä rjestö , jok a  haluaisi pysyä  puo
lueettom ana 2, 2%  ja  3 internationaa- 
leen  nähden, jou tu isi välttäm ättöm äs-



ti pelinappulaksi porvariston  käsissä. 
Punaisen A m m atillisen Internatiopaa- 
len oh jelm a, jon k a  K om m unistinen  In- 
ternationaale 011 esittävä punaisten 
am m attijärjestö jen  I : lie kongressille  
on sellainen, että sitä puolustavat 
vain kom m unistiset puolueet, vain 
K om m unistinen  Internationaale. Jo 
pelkästään täm än takia, jo tta  rehelli
sesti ja  päättävästi voita isiin  toteut
taa am m atillisten  jä r jestö jen  uudet 
vallankum oukselliset tehtävät, täytyy 
punaisten am m attijärjestö jen  työsken 
nellä käsi kädessä  ja  läheisessä yh
teydessä asianom aisen  maan kom m u
nistipuolueen kanssa, ja  on  Punaisen 
Am m atillisen  Internationaalen  joka  
askeleellaan oltava  sopusoinnussa 
K om m unistisen  Internationaalen  kans
sa.

N eutraliteetin , “ riippum attom uu
den” , politiikattom uuden ja  puolueet
tom uuden ennakkoluulot, jotka  vielä 
vaivaavat eräitä v ilp ittöm ästi vallan
kum ouksellisia  syndilralisteja R ans
kassa, E span jassa, Italiassa ja  m uissa 
m aissa, eivät ob jek tiiv isesti ole muu
ta kuin porvarillis ille  aatteille m ak
settu. vero. Punaiset A m m attijärjes
töt eivät voi voittaa  keltaista A m ster
dam ia eikä siis m yöskään  kapitalis
mia, jo s  ne e ivät kertakaikkiaan hyl
kää porvarillista  puolueettom uuden 
ja  neutraliteetin  aatetta. Voim ain 
säästäm isen ja  isku jen  parhaan kes
k ityksen kannalta olisi ihanteellinen 
tila se, että olisi vain  yksi yhtenäi
nen internationaale, jok a  yhdistä isi ri- 
veihinsä sekä poliittiset puolueet että 
m yöskin  muut työ väen jä rjestäytym i
sen m uodot. E päilem ättä on vasta i
nen jä rjestym ism u oto  o leva  tällainen. 
Mutta nykyisenä ylim enokautena on, 
katsoen  am m atillisten  jä r jestö jen  m o
ninaisuuteen ja  kirjavuuteen  eri 
maissa, tarpeen luoda itsenäinen pu
naisten am m attijärjestö jen  kansain
välinen yhtym ä, sella isten  jo tk a  suu
resti katsoen  ovat K om m unistisen  In
ternationaalen  kannalla, m utta jotka  
ottavat jäsen iä  vapaam m in kuin K om 
m unistinen Internationaale.

Tälle perustalle järjestettävälle  
Punaiselle A m m atilliselle Internatio- 
naalelle lupaa K om m unistinen  Inter
nationaale kannatuksensa; lähem päin 
keskinäisten  suhteitten  solm iam isek- 
si näiden kesken  ehdottaa III kon 
gressi, että K om m unistinen Interna
tionaale lähettäisi kolm e edustajaa

Punaisen A m m atillisen  Internationaa
len  T oim eenpanevaan  K om iteaan ja  
päinvastoin .

Punaisten  A m m attijärjestö jen  toi
m intaohjelm a on K om m unistisen In
ternationaalen  m ielestä o leva  suun
nilleen seuraava:

To im in taoh je lm a.

1. K ok o  m aailm an yli ulottuva ki
reä taloudellinen pula., tukkuhintani 
rom ahduksellinen  lasku, liikatuotanto 
tavaranälän tosiasia llisesti vallitessa, 
porvariston  hyökkäävä politiikka ty ö 
väenluokkaa vastaan, itsep intaiset 
työpalkan alentam isyritykset ja  pyr
kim ys painaa työväenkeh itys vu osi
kym m eniä taapäin, täm än joh d osta  
yhä kiih tyvä jou k k ojen  katkeroittu- 
m inen toiselta  puolen  ja  to iselta  puo
len  am m atillisten  jä r je s tö jen  avutto
muus n iiden van hojen  toim itapojen  
takia asettavat kaikkien  m aiden am 
m atillisille jä i'jestö ille  uudet teh tä
vät. On tarpeen ryhtyä  noudatta
maan uusia, kapitalism in lahoam i
sen aiheuttam ia taloudellisia ta iste- 
lutapoja, tarpeen on  hyökkäävä ta 
loudellinen  politiikka am m atillisten 
jä rjestö jen  puolelta, pääom an h y ök 
käysten torjum iseksi ja. vanhojen  
asem ien vahvistam isen jälkeen, v o i
dakseen itse käydä hyökkääm ään.

2. Am m atillisen  taktiikan peluista 
on vallankum ouksellisten  joukkojen  
ja  n iiden jä r jestö jen  suora toim inta 
pääom aa vastaan. K aikki työväen 
saavutukset ovat suorassa suhteessa 
suoraan toim intaan ja  vallankum ouk
selliseen painostukseen joukkojen  
puolelta. Suoralla toim innalla  ym 
m ärräm m e kaikkinaista työväen har
joittam aa välitöntä painostusta, jok a  
011 om iaan yhdistäm ään työväenluok
kaa taisteluun sosialism in  puolesta.

3. Taistelun v iim e vuodet ovat 
erittäin havainnollisesti osoittaneet 
am m atillisten jä rjestö jen  kaiken h eik 
kouden, saman työpaikan työläisten  
kuulum inen useam piin am m attiliit
toihin heikentää niitä taistelussa. 
H eikentym ättöm än taistelun lähtö
kohdaksi on tehtävä siirtym inen 
puhtaasti am m attim aisesta jä r je stö - 
rakenteesta teollisun säläin m ukaiseen. 
“ Y hdessä työpaikassa  yk si unio” , on 
tunnussana järjestäym isen  alalla. 
Läheisten  liitto jen  sulattam inen y h 

3 —  05 —



deksi on tehtävä vallankum ouksel
lista  tietä, siten että kysym ys asete
taan välittöm ästi liiton  jäsen ten  rat
kaistavaksi tehdas- ja  työpaikoilla  
sekä  sitten  käsitellään  piiri- ja  yle is
kon feren sseissa  ja  A m m attijärjestön  
kongressissa.

4. Jokaisen  tehtaan ja  jokaisen  
työpaikan  on  o ltava  vallankum ouk
sen  varuste, linnoitus. E ntisen  liit -  
to jäsenten  keskenäisen  suhteen (ra
hastonhoitajat, puheen johtajat, luot
tam usm iehet ja  m uut) tila lle on tule
v a  tehdaskom itea järjestelm ä. N äitä 
kom iteoita  valitsem assa  on  kaikkien 
sen  työpaikan  työläisten  oltava, riip 
pum atta poliittisesta  vakaum ukses
taan. Punaisen Am m atillisen  In ter
nationaalen  kannattajani tehtävänä 
on  vetää  kaikki työpaikan  työlä iset 
valitsem aan  edustuselim iään. E h dot
tom asti on  tuom ittava yritykset ra - 
jo ttaa  tehdas- ja  työpaikkakom iteain  
vaalin  toim ittam inen aatetoverien  
keskenäisiin  kokouksiin  ja  v iedä  läpi 
vain  yhden puölueen suunnan eh dok 
kaat sekä sulkea po is  vaa leista  puo
lueettom ani jou kot. Siitä syntyisi 
va in  solu, m utta ei teh das- eikä ty ö - 
paikkakom iteaa. T y öväen  vallanku
m ouksellisen  osan  täy tyy  käyttää 
vaikutustaan tehdaskom iteaan solu - 
jen sa  kautta, toim ikuntainsa kautta 
sekä joka isen  jäsen ensä  kautta y le i
sissä kokouksissa. •

5. T eh das- ja  työm aakom itean on  
ensim äisenä vaatim uksenaan es ite t
tävä huolenpito työttöm yyden  takia 
erotetu ista  ty ölä isistä  työnantajan  
kustannuksella. E i o le  m illään eh 
dolla  sallittava työväen  heittäm istä 
kadulle, eikä sitä, että liikkeenhar- 
jo tta ja  siitä se lv iä is i ilm an kustan
nuksia. H änet ,on velvo itettava  m ak
sam aan työttöm ille  täysi palkka. 
Tä lla isen  oh jelm an  kannalle  ei ole 
vain  työttöm äin , vaan m yöskin  ja  
juuri pääasiassa kaikkien työpa lk 
kain  työssäolevain  jä rjestyttävä  ja  
on  heille saatava selväksi, että työt
töm yyskysym ystä  e i  vo id a  ratkaista 
kapitalistisen  järjestelm än  puitteissa 
ja  että paras keino työttöm yyttä  va s 
taan on  yhteiskunnallinen vallanku
m ous ja  proletariaatin  diktatuuri.

6 . Työpalkkain  sulkem inen ja  ty ö 
päiväin  vähentäm inen ov a t n yt tä r
keim piä aseita porvariston  käsissä,

jo illa  se pakottaa työläisiä  suostu
m aan työpalkan alentam isiin , ty ö 
ajan pitentäm iseen  ja  kollektiivisten  
työehtosopim usten  poistam iseen . T y ö 
sulku esiin tyy yhä selvem m in  “ suo
ran toim innan”  m uodossa  yh tyn eit
ten  kapitalistien  puolelta  jä r je s ty 
neitä  työväen jouk k oja  vastaan. Sitä 
varten  on käytävä ta istelua  työpaik - 
kain sulkem ista vastaan  ja  vaaditta 
va  työväelle  oikeutta  tutkia tehtaan 
sulkem isen syytä. On m u odostet
tava erityisiä  kontrollikom iteoita  j o i 
den on pyrittävä valvom aan  raaka- 
a ineitten  ja  polttotarpeitten  hankin
taa. Sitten on niiden  vaadittava  vä lt- 
täm ättöm äin raaka-aineiden  h an k in 
taan m uutoksia  ja  otettava  selville 
pankkeihin  s ijo itetu t rahavarat. E ri
ty isesti va littu jen  kontrollikom iteain  
on  hyvin  tarkoin  tutkittava om an 
liikkeensä ja  m uiden liikkeiden  k es- 
kenäisiä rahasuhteita, ollen  tällöin  
työväen  lähim pänä tehtävänä käy
tännössä  sivuuttaa afäärisalaisuus.

1, Y htenä taistelukeinona työpa lk 
kain  sum m assa sulkem ista, ty öp a l
kan alentam ista ja  työehtojen  h u o
nontam ista vastaan on  tehtaan tai 
työpaikan  valtaus työväen  käsiin  ja  
tuotannon jatkam inen  liikkeen  har- 
jo tta jan  tahtoa  vastaan. Vallitsevan 
tavaran puutteen takia on  tuotannon 
jatkam inen välttäm ätön ja  sen  takia 
ei työväk i saa sallia tehtaitten  eikä 
verstaitten  tahallista sulkem ista. 
A ina  paikallisten  o lo jen , tuotanto- 
suhteitten , va ltiollisen  tilanteen  ja 
yhteiskunnallisen  taistelun jännitys- 
asteen  m ukaan voidaan  ja  täytyy 
työpaikan  valtauksia tukea m uilla 
painostuskeinoilla  pääom aa vastaan. 
V allatun työpaikan hallinta tu lee teh 
d a s- tai työpaikkakom itean  käsiin, 
m ukana sitä varten  valittu  liiton 
edustaja .

8 . T aloudellisen  taistelun tunnus- 
saha on palkankorotus ja  työehtojen  
parantam inen, sekä sodan  edellisen  
ajan  palkkoihin  palaam isen  vastus
tam inen. K aikk i y rityk set painaa 
työväk i takaisin  on  torju ttava  päät
tävällä  ja  kum ouksellisella  toim in
nalla. Sodan seurauksena on  ollut 
työväenluokan  voim ien  m enetys. T ä 
m än torjum isen  edellytyksenä ovat 
parem m at työehdot. M issään tapauk
sessa  ei o le  huom ioon  otettava  ka



pitalistien vetoam ista  ulkom aiseen  
kilpailuun. V allankum oukselliset am 
m atilliset jä r jestö t e ivät saa katsoa 
työpalkka- ja  työehtojen  parannus- 
kysym yksiä eri m aiden rosvou sh a- 
luisten ainesten kilpailun kannalta, 
vaan pitäen silm ällä työvoim an  säi
lyttäm istä ja  turvaam ista.

9. K apitalistien pyrk iessä  p o lk e 
maan palkkoja  taloudellisen  pulan 
m aassa va llitessa  on  vallankum ouk
sellisten am m atillisten jä r jestö jen  eh
käistävä eri tuotantoaloilla vuoron  
perään tapahtuvat palkan alennuk
set, s. o . työväen  ei pidä antaa p irs 
toa  itseään ryhm iin. Jo edeltäpäin 
on vedettävä  taisteluun mukaan 
yleishyödyllisten  alojen , h iilikaivos
ten, rautateiden, sähkö- ja  kaasulai
tosten y. m. työläiset, n iin  että  ta is 
telu pääom an hyökkäyksiä  vastaan 
tulee käsittäm ään taloudellisen  e li
m istön tärkeim m ät herm okeskukset. 
Tällöin  on tarpeen ja  tarkoituksen 
m ukaista käyttää kaikkia vastarin 
nan la je ja  ositta islakoista  jonkun  
tuotantoalan yleislakkoon  saakka 
koko m aata käsittävässä m itassa.

10. Am m atillisten  jä r je s tö jen  tä y 
tyy ryhtyä  käytännöllisiin  to im enpi
teisiin. valm istaakseen ja  jä r jestä ä k 
seen kansainvälisiä taisteluita, jotka  
käsittävät jonkun tuotantohaaran. 
H iilen hankinnan tai liikenteen  k es 
keyttäm inen kansainvälisessä m itas
sa on  tärkeä  taistelukeino kaikkien 
m aiden porvariston  taantum uksellisia 
yrityksiä vastaan. A m m atillisten  jä r 
jestö jen  täytyy tarkkaavasti seurata 
maailm an konjunktuurien m uutoksia 
voidakseen valita  oikean h yök k äys- 
hetken, tällöin  hetkeäkään unohta
matta, että m inkäänlaista kansainvä
listä hyökkäystä  ei voida  järjestää , 
jos ei o le  kunnossa todella  va llan 
kum ouksellisia am m atillisia kansain
välisiä jä rjestö jä , jo illa  ei ole  m itään 
yhteyttä Am sterdam in keltaisen  In
ternationaalen kanssa.

11. Kaikkien maiden opportunis
tien levittämää luuloa vastaan jouk- 
kosopimusten ehdottomasta arvosta 
°n vallankumouksellisen ammatillisen 
liikkeen päättävästi taisteltava. Jouk- 
kosopimus ei ole muuta kuin ase
lepo. Kapitalistit rikkovat sopimusta 
a|na kun siihen vain tarjoutuu pie
tynkin tilaisuus. Ihan uskonnollinen

joukkosopim uksen  pyhittäm inen o s o t-  
taa kuinka syvälti eräät työväen  jo h 
tajat ovat porvarillisten  käsitysten  
läpitunkem at. Vallankum ouksellisten  
am m atillisten  jä r jestö jen  ei tarvitse 
hyljätä  joukkosopim usta , vaan ym 
m ärtää sen suhteellinen arvo ja  aina 
pitää selväpälsesti silm ällä näiden 
sopim usten  rikkom ism ahdo’ m utta, 
silloin  kun siitä  on  työväenluokalle 
hyötyä.

12. T yöväen järjestö jen  taistelussa 
yk silö llis iä  ja  yhtyneitä  työnantajia  
vastaan on, huom ioon ottaen kansal
liset ja  paikalliset olot, käytettävä 
hyväksi työväenluokan vapautustais
telun kokonaiskokem uksia. Sitä v a r
ten on jokainen  m erkitseväm pi lak 
ko hyvin valm istettava työväen  pu o
lelta  ja  on  m yös lakon alkaessa m uo
dostettava erity isiä  jou k k o ja  to r ju 
maan lakonrikkureitten  ja  porvarillis
ten  hallitusten tukem ain vä lkokaar- 
tila isjärjeStöjen  m oninaisia  p rovok a t- 
siooneja . Italian fascistit, Saksan 
teknillinen  V ara-apu, Ranskan ja  
Englannin entisistä  upseereista  m u o
dostetut valkokaartit —  kaikkien  
näiden jä r je s tö jen  tarkotuksena on  
hajottaa ja  tuhota työväeh  taistelut, 
e i va in  asettum alla lakkolaisten  t i
lalle vaan  m yös harjottam alla  a ineel
lista  tuhoa ja  tappam alla työväen 
joh ta jia . Tällä isissä  o loissa  käy eri
koisten  la k k o- ja  itsesu oje lu sjouk - 
kojen  järjestäm inen  e lin kysym yk
seksi.

13. Näiden m uodostettavain  ta iste - 
lu järjestö jen  ei ole vain  turvattava 
työväkeä kapitalistien  ja  rikku rijär- 
jestö jen  hyökkäyksiä  vastaan vaan 
on niiden om a-alotteisesti estettävä 
johonkin  tehtaaseen  m äärättyjen  ta 
varain toisiin  työpaikkoih in  v iem i
nen. T ällöin  tu lee ku ljetustyöväelle  , 
aivan erikoinen  tehtävä; n iiden  on 
keskeytettävä  tällaisten tavarain kul
jettam inen, m ikä käy päinsä k a ik 
kien paikkakunnan työläisten  y k s i
m ielisellä  avulla.

14. Työväenluokan  koko ta loudel
lisen  taistelun  on lähiaikana k oh d is 
tuttava puolueen antam aan tunnus
sanaan: “ Tuotannon kontrolli ty ö 
väen käsiin ” , ja  on tämä kontrolli 
toteutettava, ennen kuin hallitus ja  
valtaluokat ennättävät luoda a ik o - 
m iaan kontrollin  sijakkeita . K atkera



taistelu on nostettava valtaluokfcien aina pidettävä m ielessä  että näm ä 
ja  reform istien  yrityksiä  vastaan p e - kysym ykset ovat m ahdottom at' ra t- 
rustaa työväen ja  kapitalistien y h - kaista kapitalististen olo jen  va lli-  
dyskuntia ja  yhteiskontrollin  la itok - tessa, jon k a  takia vallankum ouksel- 
•sia, ja  on tällöin  työpaikan k on tro l- listen am m attiliittojen  on askel as
ioim inen toteutettava tiukasti, jo tta  keleeita  kiskottava vallitsevilta  lu o - 
voita isiin  saada todellis ia  tuloksia, kilta m yönnytyksiä , pakottam alla 
Vallankum ouksellisten  am m atillisten  n iitä toteuttam aan yhteiskunnallisia 
jä rjestö jen  täytyy päättävästi nousta  lakeja, samalla, aina tehden työväen 
niitä sosia listisia  ilotulituksia ja  p e t- jou koille  selväksi että yhteiskunnal- 
kutuksia vastaan, jo ita  van hojen  am - iinen kysym ys voidaan ratkaista  vain  
m atillisten  jä r jestö jen  joh ta jat k oe t- kapitalism in tuhoam isen ja  p ro le ta - 
tavat esitellä  valtaluokkien  avusta- riaatin diktatuurin toteuttam isen 
m inä. K aikkien  näiden herrain ju -  kautta. T ältä  kannalta katsoen  ä l- 
tu t rauhallisesta1 sosia lisoim isesta  -köön m ikään työväen  ositta isliike, 
pyrkivät ainoastaan johtam aan ty ö - mikään osittaislakko, m ikään vähä- 
väen huom ion pois vallankum ouksel- pätöinenkään selkkaus m enkö jä lkeä 
lisesta  toim innasta ja  yh teiskunnal- jättäm ättä. V allankum ouksellisten  
lisesta  vallankum ouksesta. am m atillisten jä r jestö jen  on  pyrittävä

15. Saadakseen työväen  u noh ta - yleistäm ään näitä taisteluita ja  saa
m aan välittöm än tehtävänsä ja  h e - m aan niihin  osaaottav ille  työlä isille  
rättääkseen heissä p ikkuporvarillisia  selväksi yhteiskunnallisen vallanku- 
harrastuksia levitetään työväen  v o it -  m ouksen ja  proletaarisen  diktatuurin 
to-osuu den  aatosta, s. o. n iiden lu o - välttäm ättöm yys ja  kiertäm ättöm yys. 
m an lisäarvon  jonkun  m itättöm än 18. Taloudellinen  taistelu  on  s a - 
osan heille tarjoam ista. Tätä  ty ö -  m aila poliittista, s. o. yleistä  luokka- 
väen  turm elem issuunnitelm aa on taistelua. Itse taistelua, kuinka laa- 
arvosteltava rä ikeästi ja  häikä iie- jo ja  maan työväen joukkoja  se k äsit- 
m ättöm ästi. E i v o itto -os in k o ja , vaan tääkin, voidaan  käydä todella  va llan - 
“ kapitalistiseti vo iton  tuhoam inen” , kum ouksellisesti ja  työväenluokalle 
on vallankum ouksellisten luokkajäir- m ahdollisim m an suurta h yötyä  tu ot- 
jestö jen  tunnussana. < lavasti va in  silloin , kun am m attiliitot

16. Lam auttaakseen tai m urtaak- toim ivat käsikädessä, m itä läheisim - 
seen  työväenluokan taisteluvoim an m ässä yhteistyössä  ja  liitossa  ™aan 
o va t porvarilliset va ltiot ryhtyneet kom m unistisen  puolueen kanssa.^ T y o - 
m ilitarisoim aan erinäisiä tuotantola i- väen luokkataistelun kahteen ru ppu - 
tok sia  tai kokonaisia  tuotantoaloja , m attom aan osaan jakam isen teon a  
esittäen tekosyyksi elinehtoisten  te o l-  1*  käytäntö on nykyisena kumous- 
lisuuksien turvaam isen. Muka m ah - aikana erittäin vahingollinen. N yky- 
dollisuuksien  mukaan torjuakseen  ta - aikainen taistelu  vaatii m itä  suurinta 
loudellisia järkytyksiä  saattavat he 7 ?™ .aiR keskitystä  ja  - voidaan  sitä 
pääom an turvaam iseksi voim aan pa - kayda vam  janm ttam al a aarim m i 
kollis ia  sov in to-o ik eu k sia  tai s o v it te - ; een työväenluokan, s. o. ka ik  e 
lulautakuntia. M yöskin  on pääom an kom m unististen ja  vallankum ouksel 
etu jen  valvom iseksi ja  sodan ra s i- listen ainesten kum ouksellinen tar- 
tusten  kokonaan työväen  hartioille  111 °.- K om m unistisen  puolueen ja• pu - 
sysääm iseksi ruvettu vetäm ään v e ro - naisten  am niattilnttojen  erillinen 
eriä suoraan työpalkasta, jo llo in  liik - esiintym inen joh taa  kiertäm ättä epa- 
keenharjotta ja  esiin tyy suoranaisena onnistum iseen  ja  tuhoon. Sitä v a r- 
veronkantajana. Näitä valtion h ar- <en on kom m um stisen  puolueen ja  
joittam ia, vain  kapitalistiluokkaa am m atillisten jä rjestö jen  yhtenäinen 
palvelevia  toim enpiteitä  vastaan täy - toim inta ja  elim ellinen  liitto  m en es
ty y  am m atillisten jä rjestö jen  m itä tyksen ehto taistelussa kapita ism 
katkerim m in taistella. vastaan.

17. Samalla kun taistellaan ty ö - KOMINTERNIN PÄÄTÖKSET 
eh to jen  parantam isen, työväen  elin - OSUUSTOIM INTATYÖSTÄ. 
tason kohottam isen  ja  työväen  k o n t- 1. P roletaarisen  vallankum ouksen 
ro lljn  toim eenpanon puolesta, on  kaudella on vallankum ouksellisella
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osuustoim intaliikkeellä kaksi teh 
tävää:

a) auttaa työtätekevää väestöä  sen 
vallankum ouksellisessa taistelussa 
poliittisen vallan  valtaam iseksi;

t>) siellä , m issä  täm ä valta on  o te t
tu työväestön  haltuun, auttaa sitä 
sosialistisessa järjestäm istyössä.

2. V anha osuustoim intaliike kulki 
reform ism in  tietä  ja  vältti kaikin 
tavoin vallankum ouksellista  taistelua. 
Se saarnasi yleistä  kasvam ista “ so 
sialism iin” , ilm an proletariaatin  d ik 
tatuurin toteuttam ista.

Se saam asi osuustoim intaliikkeen 
poliittista puolueettom uutta, jo llo in  
se täm än lipun alla tosiasiassa a jo i 
osuustoim intaliikkeen alistam ista im 
perialistisen  porvariston  politiikan 
pääm ääriä palvelem aan.

Sen kansainvälisyys ra jottu i sanoi
hin. T osiasiassa  asettaa se työläisten  
kansainvälisen solidarisuuden sija lle  
työväenluokan yhteistoim innan m aan
sa porvariston  kanssa.

K aikella  tällä politiikallaan ei 
osuustoim intaliike edistä vallanku
m ouksen kehittym istä, ■ vaan pidättää 
sitä, ei tue köyhälistöä sen ta iste
lussa, vaan hajottaa.

3. O suustoim innan eri m u odot ja  
lajit eivät v o i sam alla tapaa h y ö 
dyttää köyhälistön  vallankum ouksel
lisia pääm ääriä. Sopivim pia tähän 
on kulutusosuuskunta. K uitenkin 
näissäkin on useita  osuuskuntia, jo t 
ka yhdistävät porvaristoaineksia. 
Sellaiset osuuskunnat eivät tule k os 
kaan asettum aan köyhälistön  p u o 
lelle sen  vallankum ouksellisessa ta is
telussa. Tähän soveltuvat työläisten 
osuuskunnat kaupungeissa ja  mailla.

4. K om m unistien  tehtävä osuus
toim intaliikkeessä on seuraava:

a) kom m unististen aatteiden  pu o
lesta propagandan liarjottam inen ;

b ) osuuskuntien m uodostam inen 
vallankum ouksellisen luokkataistelun 
elim iksi erottam atta yksityisiä  osu u s
kuntia niiden  keskusjärjestöistä.

K om m unististen  osuuskuntain jä 
senten pitää kaikissa osuuskunnissa 
järjestää lu jasti yhteen liittyneitä  ryh 
miä, jo id en  tehtäväksi tulee kom m u
nistisen osuustoim innan keskuksen 
luom inen joka iseen  maahan.

Näillä soluilla  ja  niiden keskuk
silla tulee olla  läheinen yhteys k om 

m unistisen  puolueen ja  sen  osuus
kunnassa olevain  edustajain  kanssa. 
Sam oin on keskuksen velvollisuus 
suunnitella kom m unistien  taktiikan 
peruspiirteet m aansa osuusliikkeessä, 
sen pitää joh taa  liikettä  ja  jä r je s 
tää sitä. '

5. Ne käytännölliset tehtävät jo i 
ta tällä kertaa on lännen vallanku
m ouksellisilla  osuuskunnilla, käyvät 
täysin  selville  vasta  itse toim innassa; 
kuitenkin on jo  nyt m ahdollista  n iis 
tä tehdä m uutam ia m ääritelm iä:

a) suullinen ja  k irja llinen  agitat
sioon i ja  propaganda kom m unistis
ten aatteiden hyväksi, taistelu  osuus
kuntien vapauttam iseksi porvariston  
ja  sovittelijo itten  joh dosta  ja  v a i
kutuksesta.

b ) osuuskuntien lähentäm inen k om 
m unistisiin puolueisiin ; vallankum o
uksellisiin  liittoih in  ja  am m attiyhdis
tyksiin ; osuuskuntien välitön  tai v ä 
lillinen osanotto poliittiseen  toim in
taan, niiden  m ukanaolo työläisten 
m ielenosotuksissa  ja  taisteluissa; 
kom m unististen puolueiden ja  niiden 
sanom alehtien aineellinen tukem inen; 
lakossa ja  työnsu lussa  olevien  ty ö 
läisten varoilla  avustam inen;

c ) taistelu  porvariston  im peria lis
tista politiikkaa vastaan erittäinkin 
V enäjän ja  m uitten  m aitten asioihin 
sekaantum ista vastaan ;

d) kaupallisten eikä vain aatteel
listen ja  jä rjestöllisten  suhteitten 
hankkim inen eri m aitten työväen  
osuuskuntien vä lillä ;

e) taistelu  nopean kauppasopim uk
sen solm iam iseksi ja  kauppasuhteit- 
ten alkam iseksi N euvosto-V enäjän  
luonnonrikkauksien käyttäm iseen s i
ten, että osuuskunnat hankkivat to i
m ilupia (konsessio ita ).

6. Osuuskunta v o i vasta k öyh ä 
listön vallankum ouksen voiton  jä l
keen päästä täyteen kehitykseensä. 
N eu vosto-V enä jän  kokem usten  p e 
rusteella  voidaan jo  nytkin joitakin  
sen luonteenom aisia  piirteitä  ja  sen 
työtä m ääritellä:

a) kulutusosuuskunnan pitää p ro 
letaarisen  vallan  suunnitelm ien ja  
sen  antam ien tehtävien  m ukaisesti 
ottaa tehtäväkseen  tuotteiden  ja k a 
m inen. Täm ä tulee johtam aan osuus
kunnat tähänasti tuntem attom aan 
kukoistukseen;
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b ) osuuskunnasta pitää tulla jä r -  reen  tehtävään, m ikä vallankum ouk- 
iestö, jok a  liittää erila iset p ien tu ot- sellis illa  osuuskunnilla tulee olem aan 
ta jäin  (talonpoikain  ja  k äsityölä is- proletaarisen  vallankum ouksen kau- 
ten ) ta loudet proletaarisen  valtion  tena, terottaa  K om m unistisen In ter- 
talouselinten  keskuksiin . N äm ä v ii-  nationalen  kolm as kongressi kom m u- 
m em ainitut tulevat osuuskuntien  v ä - nististen  puolueitten, ryhm ien ja  ja r - 
lityksellä  johtam aan erilaisten  p ien - jestö jen  huom ioon, että niiden  tulee 
talouksien  työtä yle isen  suunnitel- jatkaa vallankum ouksellisen  osuus- 
m an m ukaan! E tenkin  tulee tu otan to- kunta-aatteen  voim akasta p rop agan - 
osuuskunta olem aan elin, jok a  kerää datyötä, vallankum ouksellisten  osuus- 
elin tarpeet ja  raaka-a ineet p ien iltä  kuntajäsenten  m uodostam ain  solujen  
tuottajilta  antaakseen ku luttajille ja tuom ista osuuskuntiin _ ja  naiden 
va ltio lle - m uodostam ista luokkataistelun e li

m iksi ja  yhteisen  rintam an m u od os-
c )  sitäpaitsi voivat tu otan to-osuu s- tam jsta osuuskunnista ja  vallanku- 

kunnat yhdistää pientuottajat yh te i- m ouksellisista  am m attiyhdistyksistä, 
siin työpajoih in  _ tai yhteiseen  suu- K ongressi antaa K om m unistisen  
reen  talouteen, jok a  tekee m ah dolli- j n^ernationalen toim eenpanevan k o - 
seksi koneellisen  työn  ja  tie tee llis - mrtean tehtäväksi osaston  perusta- 
tekn illisten  työtapojen  käytön. T a - m isen  osuuskuntatyötä varten  k a ik - 
m ä antaa pientuotannolle teknillisen  k -en edelläm ainittujen tehtävien  to i-  
perustan, jok a  tekee m ahdolliseksi m eenpanijaksi. Sen lisäksi pitää tä - 
sosialistisen  tuotannon rakentam isen Tr)̂ n osaston  tarpeen m ukaan ja  kän
silläkin alalla ja  joh taa  siihen, että  sainvälisessä m ittakaavassa toim een - 
pientuottajain  yk silö llisen  hengen pauua neuvottelukokouksia , , kon fe- 
s ija lle  tulee yh teishenki (k o llek ti- renssej a j a kon gresse ja  vallanku- 
v ism i). m ouksellisten  osuuskuntatehtävien

7. K atsoen siihen tavattom an suu - suunnittelem iseksi.

Teesit kommunististen puolueitten työtavoista ja 
muodoista naisten keskuudessa
Periaatteet. täm ättä joh tavat luokkataistelun k är-

1. K om m unistisen Internationaa- jistym iseen  kaikissa m aissa. Tässä 
ien III kongressi vahvistaa v ielä  k e r - taistelussa tu lee  ratkaistua kysym ys 
ran yhdessä  kom m unisti-naisten  k a n - tuotannon johdosta, © rganisatsioo- 
sainvälisen kongressin  kanssa  I :n  nista ja  järjestelm ästä, ja  se on ko 
ja  II: n kongressin  päätökset, jo issa  joh to  vähälukuisten porvarien  ja  r iis - 
lausutaan, että on  välttäm ätöntä te -  tä jien  käsissä kapitalism in ja  y k s l-  
hostaa  Lännen ja  Idän kom m unis- ty isom istuksen  pohjalla, va i ottaako 
tisten puolueitten työtä  n aisp ro le - sen  haltuunsa tuottajien  luokka k om - 
tariaatin  keskuudessa, kasvattaa ty ö - m unistisella  pohjalla. U uden e teen - 
lä isnaisten  la a jo ja  jou k k o ja  kom m u- päin pyrkivän luokan, tuottajien  lu o - 
nism in hengessä, ja  vetää ne ta iste - kan, on taloudellisen  keh ityksen  la - 
luun neuvostovallan  saavuttam iseksi kifen m ukaan otettava haltuunsa tu o- 
tai neuvostovallan  rakennnustyöhön. tantokoneisto, luodakseen uusia ta - 

K apitalistinen  ta lousjärjestelm ä on lousm uotoja . A inoastaan tällä  ta - 
joutunut um pikujaan, kapitalism in  vo in  on m ahdollista tuotantovoim ien  
pu itteissa ei ©le enää tilaa  tu otan to- korkein  kehitys, jon ka  kapitalistisen  
voim ien  edelleen  keh ittym iselle. T y ö -  tuotantotavan anarkia on  tähän asti 
tätekevien  kehittym inen, porvariston  estänyt.
voim attom uus tuotantoa uudistam aan, N iin kauan kuin valta  on  porvari- 
keinottelun, suuri paisum inen, tu o - luokan käsissä, ei proletariaatti v o i 
tannon rappio, työttöm yys, hintain tuotantom enetelm iä parantaa. N iin 
heilahdukset, työpalkkain  ja  h in - kauan kuin valta  on pääom an käsissä, 
tain epäsuhde, kaikki nuo ilm iöt vä lt- e ivä t m itkään uudistukset, m itkään

—  70  —



dem okraattisen  tai niin  sanotun s o 
sialistisen  hallituksen toim enpiteet 
porvarillisessa  m aassa kykene ase
m aa poistam aan työläisnaisten  ja  
työm iesten  raskaita, sietäm ättöm iä 
kärsim yksiä , jotka  kapitalistisen  ta
lousjärjestelm än rappio on aiheutta
nut. A inoastaan silloin , kun p ro le 
tariaatti ottaa vallan, on tuotta jien  
luokalle  m ahdollista ottaa  haltuunsa 
tuotantovälineet ja  edistää ta lou del
lista  keh itystä  työtätekevien  eduksi. 
Jouduttaakseen proletariaatin  k iertä 
m ättöm än lopputaistelun hetkeä la 
honnutta kapitalistista m aailm aa vas
taan, tulee työväenluokan  lu jasti ja  
järkähtäm ättöm äsi! noudattaa III: n 
Internatsionaalen hyväksym ää m e
nettelytapaa. Proletariaatin  työväen - 
diktatuuri on  lähin, m ikä m äärää 
proletariaatin  kum m ankin sukupuo
len  työtavat ja  taistelulinjan.

K om m unistisen Internatsionaalen  
III kongressi lähtee siitä perusajatuk
sesta  että  kaikissa kapitalistisissa 
va ltio issa  on proletariaatin  edessä 
taistelu  proletariaatin  diktatuurista, 
sam oin  kuin kom m unism in raken ta 
m inen on  lähin tehtävä n iissä  m aissa, 
jo issa  diktatuuri jo  on työlä isten  kä
sissä. K om m unistisen In ternatsio
naalen III kongressi toteaa  että ei 
vallan  valloittam inen, eikä kom m u
n ism in  toteuttam inen m aassa, m issä 
pääom a on  jo  kukistettu, ole m ah
dollinen  ilm an proletariaatin  ja  puo- 
liproletariaatin  laa jä in  nais jou k k ojen  
aktiivista  tukea.

T oise lta  puolen kongressi vielä  
kerran  joh taa  kaikkien  naisten  h uo
m ion siihen seikkaan, että kaikki 
yritykset, jo tk a  tarkoittavat naisen 
vapauttam ista orjuu desta  ja  hänen 
tasa -arvoisek si tekem istään, ovat 
ilm an hänen om aa toim intaansa m ah
dottom at.

2. Työväenluokan  etu vaatii juuri 
nykyään  erittäin pakottavasti nais
ten liittäm istä proletariaatin  jä r je s 
tyneisiin  riveihin, jo tk a  taistelevat 
kom m unism in puolesta, ja  tämä sitä 
kin välittöm äm m in, kun taloudelli
nen rappiotila  m uodostuu kaupunki- 
ja  m aalaisköyhälistölle  yhä ra tk a i
sevam m aksi ja  sietäm ättöm äm m äksi, 
ja  kun yhteiskunnallisen  vallanku
m ouksen  toteuttam inen käy kapita 
lististen  m aitten työväenluokalle yhä

väistäm ättöm äm m äksi, sam alla kun 
N euvosto-V enä jän  työlä isten  on  suo
ritettava kansantalouden elvyttäm i
nen uusilla, kom m unistisilla  perus-, 
teillä. Kum m atkin tehtävät ovat sitä 
helpom m at suorittaa, m itä aktiiv i
sem m in, tietoisem m in  ja  alttiim min 
naiset ottavat osaa  näitten  ra t
kaisuun.

3. K om m unististen  puolueitten  on 
kaikkialla, m issä on esillä  kysym ys 
vallanvalloittam isesta, oikein  a rv io i
tava se suuri vaara, m ikä vallanku
m oukselle  koituu n iitten työlä isnais
ten, perheen em äntien, konthorinais- 
ten ja  talonpoikaisnaisten  jou kkojen  
taholta, jo ita  ei o le  ved etty  liik k ee
seen  m ukaan, ei riistetty  pois kap i
talistisen  m aailm an katsom uksen, 
kirkon ja  porvarillisten  ennakkoluu
lo jen  vaikutusvallasta, ja  jo ita  ei ta 
valla  tai to ise lla  ole saatettu y h 
teyteen  kom m unism in suuren vapaus- 
liikkeen  kanssa. N e Lännen ja  Idän 
naisjoukot, jo ita  ei ole saatu v e d e 
tyksi liikkeeseen  mukaan, ovat eh 
dottom asti pääom an tukena ja  alttii
na vastavallankum oukselliselle  propa
gandalle. Unkarin vallankum ouksen 
kokem uksen, jon k a  kuluessa luokka- 
tiedottom at n aisjoukot esittivät niin 
surullista osaa, tu lee olla  varotuk 
sena kaikkien  n iitten m aitten  p ro le 
taareille, jo itten  on astuttava yh te is 
kunnallisen vallankum ouksen tielle.

T oiselta  puolen on  neuvostovallan  
käytäntö osoittanut, m iten  tärkeä on 
ty ö lä is - ja  talonpoikaisnaisten  osan 
otto  sekä  tasavallan puolustukseen 
että  m yös neuvostotyöhön  kaikilla 
aloilla . T osiasiat osoittavat, m ikä 
m erkitys on  neuvostotasavallassa 
ollu t työlä is- ja  talonpoikaisnaisilla 
selkäpuolen  puolustuksen jä r jestä m i
sessä, taistelussa karkul.aisuutta v a s 
taan, ja  ta istelussa  kaikkea vastava l- 
lankum oubsellisuutta, sabotaasia  y.m. 
vastaan. M uitten m aitten proleta 
riaatin  on käytettävä  hyväksi tätä 
proletaarisen  tasavallan kokem usta.

Tästä joh tuvat seuraavat kom m u
n ististen  puolueitten  tehtävät: n iit
ten tulee laajentaa puolueen ja  k om 
munism in vaikutusta m aansa la a jo i
hin naisjoukkoih in  teh oste tu illa . ja  
erity isillä  m enetelm illä , jo tk a  vapaut
tavat naiset kapitalistisen  m aailm an 
katsom uksen tai kom prom issipuo-
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lueitten vaikutuksesta ja  kasvattavat 
n e o ikeiksi naissotureiksi, jo lla  ta
voin  saavutetaan n iitten tosiasia lli
nen  vapautus.

4. K om m unistisen  Internatsionaa- 
len  III kongressi terottaa Lännen ja  
Idän kom m unististen  puolueitten  m ie
leen erityisesti, että tehostavat työtä 
n aisproletariaatin  keskuudessa, ja  
huom auttaa sam alla koko maailman 
työlä isna isille  siitä että  ainoastaan 
k o m m u n i s m i n  v o i t t o  tekee 
m ahdolliseksi heidän vapauttam isen
sa  orjuudesta  ja  sorrosta. Mitä kom 
m unism i vo i naiselle antaa sitä e i 
k a p i t a l i s t i n e n  n a i s l i i k e  
v o i  h ä n e l l e  a n t a a  m i s s ä ä n  
t a p a u k s e s s a .  Niin kauan kuin 
kapitalistisissa m aissa pysyy pää
om an ja  yksityisom istuksen  valta, ei 
naisen  vapautus riippuvaisuudesta 
m ieheen nähden vo i edistyä muuta 
kuin siihen oikeuteen  saakka, että 
saa hallita omaa. om aisuuttaan, ansio
taan ja  yhdenverta isesti m iehen
kanssa päättää lasten kohtalosta. 
P orvarillisen  naisliikkeen ajajien
pyrkim ys parlam enttarism in valta 
kaudella u lottaa äänioikeus naisiin, 
ei ratkaise naisen todellisen  ta sa -ar - 
voisuuden kysym ystä, etenkään ei 
om istam attom ain  luokkain naisten
suhteen, kuten työläiset ova t tulleet 
'havaitsem aan kaikissa niissä kapita
listisissa  m aissa, m issä porvaristo on 
v iim e vuosina m uodollisesti toteut
tanut sukupuolten poliittisen  sam an
arvoisuuden. Äänioikeus ei v o i hä
vittää alkuperäisiä  syitä naisen kah
lehtim iseen  perheeseen ja  yhteiskun
taan. S iviiliavioliiton  luom inen pur- 
karoattom an avioliiton  tilalle kapita
listisissa  m aissa, —  proletaari-naisten  
jääd essä  riippuviksi kapitalisteista ja  
m ieselättäjästä, ä itiys- ja  n uorisosuo- 
jeluksen  sek ä  yhteiskunnallisen  kas
vatuksen puutteessa, —  ei v o i avio
liittoon  nähden tasoittaa  naisen  ase
m aa, eikä ratkaista sukupuolten vä 
listen  suhteitten  kysym ystä.

N aisen 'ei vain m uodollinen vaan 
tosiasiallinen  tasa-arvoisuus on m ah
dollinen ainoastaan kom m unism in 
vallitessa, se ion ainoastaan silloin 
kun työtätekevän  joukon  nainen 011 
siinä asem assa, että hän ottaa  osaa 
tuotannon hallintaan, jakoon  ja  jo h 
toon , ja  täyttää työvelvollisuuden  sa 

m alla tavalla kuin kaikki muutkin 
työtätekevän  yhteiskunnan jäsenet. 
T o is in  sanoen : se  011 m ahdollinen
vain  silloin  kun kapitalistinen tu o 
tan tojärjestelm ä .on  kukistettu ja  
korvattu  kom m unistisella  ta lousm uo
dolla. A inoastaan kom m unism i luo 
edellytykset, jo itten  vallitessa  n a i
sen  luonnollinen tehtävä, ä itiys, ei 
joudu  ristiriitaan hänen yhteiskun
nallisten  velvollisuuksiensa  kanssa, 
eikä  häiritse hänen luovaa työtään yh
teiskunnan hyväksi, vaan päinvastoin  
edistää kaikinpuolin  persoonallisuu
den sopusointuista kehitystä, mikä 
on  kiinteästi ja  eroittam attom asti y h 
teydessä  työtätekevän yhteisen  k o l
lektiivin  tehtävien ja  eläm än kanssa. 
K om m unism i pitää olla  kaikkien 
naisten  päämäärä, jo tk a  taistelevat 
naisten vapautuksen ja  hänen oikeuk
siensa  toteuttam isen puolesta.

M utta kom m unism i on sam alla k o 
ko proletariaatin  pääm äärä, ja  n iin - 
m uodoin  tulee työläisnaisten  ja  m ies
ten taistelun  tapahtua kummankin 
puolen edun takia y h t e i s e s t i  j a  
e r o i t t a m a t t o m a n a .

5. K om m unistisen  Internatsionaa- 
len III kongressi korostaa  sitä v a l
lankum ouksellisen  m arxilaisuuden p e 
ruslausetta, että ei ole “ erikoista 
naiskysym ystä” , ja  että kaikki ty ö 
läisnaisten yhteistoim inta  kapita listi
sen naisliikkeen kanssa joh taa  p ro 
letariaatin  voim ain  heikontam iseen. 
M utta toiselta  puolen kongressi m yös 
korostaa  sitä, että  kaikki se kanna
tus, jon ka  työlä isnaiset antavat so - 
sialisovittelija in  ja  opportunistien  p e
tolliselle  m enettelytavalle, heikontaa 
sam alla tavoin proletariaatin  voim ia, 
lykkää tuonnem m aksi yhteiskunnal
lisen vallankum ouksen sekä viivyttää 
kom m unism in v o ittoa  ja  siten m yös 
naisen vapautuksen hetkeä.

K om m unism i ei o le  m ahdollinen 
eri luokkien naisten yhteistoim innan 
kautta, vaan ainoastaan kaikkien riis 
tetty jen  yhteisen  taistelun kautta.

P roletaarisia  n ais jouk k oja  v e lv o it
tavat niiden om at edut kannattamaan 
kom m unististen puolueitten  vallanku
m ouksellista  m enettelytapaa, ja  aktii
v isesti ja  vä littöm ästi ottam aan osaa 
joukkoliikkeisiin  kaikissa niiden  m uo
doissa  niin kansallisessa kuin kan
sainvälisessäkin  m itassa.



6 . N aisten  taistelun niitten  kak- 11a 1920 perustettiin  työtä  varten
sinkertaista  sortoa  (kapitalism ia ja  naisten  keskuudessa K ansainvälinen 
perhe-eläm ästä  rippuvaisuutta) v a s - S ihteeristö, jo lla  on vakituinen edus
taan tu lee jo  keh ityksensä  ensi as- tus K om m unistisen  Internatsionaa- 
teella saada kansainvälinen luonne, Ien Toim eenpanevassa  K om iteassa, 
ja  III Internatsionaalen  lipun alla K aikkien m aitten luokkatietoisten  
muuttua proletariaatin  kummankin.«■työläisnaisten velvollisuus on em pi- 
sukupuolen taisteluksi diktatuurin ja  m ättä katkaista välit II ja  11% In - 
neuvostotyön  puolesta. ternatsionaalen  kanssa, ja  vo im ak -

7. K om m unistisen  Internatsionaa- kaasti tukea kom m unistisen In ter- 
len III kongressi varottaa ty ö lä is - natsionaalen  vallankum ouksellista  
naisia  kaikesta yhteistyöstä  ja  k om - kantaa.
prom issista  kapitalististen naisasian - 8 . T y ö lä is- ja  talonpoikaisnaisten  
a ja jien  kanssa, ja  kiinnittää sam alla 'ja konttorinaisten  on m aansa koin - 
niitten huom ion siihen, että liikkeelle  m unistiseen puolueeseen  liittym ällä 
tuottaa tavattom ia vah ingoita  jokai- osotettava  kannattavansa kom m u- 
nen sellainen harhaluulo, että  p ro - n istista  Internatsionaalea. 
letaarinen nainen vo is i itseänsä v a - N iissä m aissa ja  puolueissa, m issä 
h ingoittam atta kannattaa T oista  In- ei v ie lä  ole loppuun saakka suori- 
ternatsionaalea tai sitä lähellä o le -  tettu taistelu  II: n ja  III:n  Internatio- 
via opportunistisia  aineksia. N aisten naalen välillä , on  työläisnaisten  v e i- 
täytyy alituiseen m uistaa seuraavaa: vollisuus kaikin  voim in  kannattaa sitä 
naisen orjuus versoo  kapitalistisesta puoluetta tai ryhm ää, jok a  ta istelee  
rakenteesta; jo tta  tulisi loppu tästä K o m m u n i s t i  s e n Internationalen  
orjuudesta, on  päästävä uuteen y h - puolesta, ja  välittäm ättä m istään 
teiskuntam uotoon. «luktoritGGtGistä käydä säälim ätöntä

II ja  11% Internatsionaalen ja  n iit- ta istelua kaikkia horjuvia  ja  p e to l- 
ten kaltaisten ryhm ien kannattani!- lisiä aineksia  vastaan.  ̂ L u okkatietoi- 
nen ehkäisee yhteiskunnallisen v a i-  set proletaarinatset, jo tk a  pyrkivät 
lankum ouksen kehitystä, ja  n iin m u o-/tod e lliseen  vapautukseensa, eivät saa 
doin m yös uusien yhteiskuntam uoto^  jäädä K om m unistisen  Internatsionaa- 
jen  toteuttam ista. Mitä päättäväni- Ien u lkopuolella  oleviin  puolueisiin, 
min naisjoukot luopuvat II ja  11% In - Joka on III :n  Internatsionaalen  vas- 
ternatsionaalesta, s itä  varm em pi on tustaja  se on  m yös naisen vapautuk- 
yhteiskunnallisen vallankum ouksen sen vihollinen.
voitto. Kom m unisti-naisten velvolli- Lännen ja  Idän pääm äärästään t ie -  
suus on tuom ita kaikki ne, jotk a  toisilla  työtätekev illä  naisilla  on  vaan 
säikkyvät K om m unistisen  Internatio- yk si paikka. K om m unistisen In ter- 
nalen vallankum ouksellista  m enette- natsionaalen  lipun alla, se on  m aansa 
lytapaa, ja  järkähtäm ättöm ästi vaatia  kom m unistisen  puolueen riveissä , 
tällaisten  poistam ista sen suljetu ista  K aikki horjum inen työtätekev ien  
riveistä. naisten  taholta, kaikki, väistym inen

N aisten on m uistettava, että II ta istelusta sosia listisiksi itseään n i- 
iD ternatsionaale m yös kerran koetti n iittäviä  kom prom issipuolueita  ja  
luoda elim en, jon ka  tehtävänä o lis i n iitten  joh ta jia  vastaan, vaikuttaa 
ollu t johtaa  naisen  kaikenpuolisen  turm iollisesti proletariaatin  ta is te - 
vapautuksen taistelua. S osia listinais- luun, saattaa sen m enestyksen  vaa 
ten kansainvälinen liitto, m ikäli sitä ran alaiseksi, 
jo  toteutettiin , syntyi työläisnaisten  .
om asta  alotteesta  I I :n  Internatsionaa- Naisten keskuudessa harjoitettavan 
Ien puitteitten u lkopuolella. työn menetelmät ja  muodot.

III Internatsionaale m ääritteli k on - Lähtien  kaikista  edellä  esitetyistä  
kreettisesti jo  ensim m äisessä k o n - periaatteista  päättää K om m unistisen 
gressissaan  vuonna 1919 kantansa Internatsionaalen  III: s kongressi, että  
kysym ykseen  naisten vetäm isestä  kaikkien  m aitten  kom m unististen 
diktatuuritaisteluun. I :n  kongressin  puolueitten  on tehtävä työtään n ais- 
joh dosta  kutsuttiin kom m unisti-nais- proletariaatin  keskuudessa seuraavilla 
ten ensim äinen konferenssi, ja  vu on - perusteilla:
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1. N aiset on pidettävä puolueen ja  
kaikkien  luokkajärjestö jen  (am m atti
yhdistysten , osuuskuntien, tehdas- 
vanhim pain neuvostojen  y . m .) sa
m anarvoisina jäseninä.

2. On m yönnettävä välttäm ättö
m äksi, että naiset saadaan aktiiv i
sesti mukaan kaikille proletaarisen  
taistelun a loille  uusien yhteiskunta- 
perusteitten  rakennustyöhön, sekä 
tuotannon ja  elämän järjestäm iseen  
k om m unistiselle ' pohjalle.

3. On tunnustettava äitiyden teh 
tävä yhteiskunnalliseksi tehtäväksi ja  
to im ittava  sellaisten  toim enpiteitten  
ajam iseksi ja  toteuttam iseksi, jotka  
suojelevat naista äitinä.

Kom m unistisen  Internatsionaalen 
3 kongressi vastustaa m itä  päättä- 
vim m in  erikoisten, erillisten  naisliit
to je n  m uodostam ista puolueen, a m 
m attiyhdistysliikkeen  sisällä, tai 
m uitten  erikoisten  n a isjärjestö jen  
m uodostam ista mutta tunnustaa siitä 
huolim atta välttäm ättöm äksi erik ois
ten työtapojen  käyttäm isen kom m u
n ististen  puolueitten taholta  naisten 
keskuudessa, ja  pitää senvuoksi t a r -  
k i o t u k i s e n  m u k a i s e n a  e r i 
k o i s t e n  e l i m i e n  l u o m i s e n  
kaikkien  kom m unististen puolueit
ten sisällä tämän työn  suorittam ista 
varten. K ongressi n ojaa  tällöin  s e u 
raa viin päätelm iin:

a) että toiselta  puolen ilm enee tun
tuvana naisten orjuutus kapita listi
sissa m aissa ja  to ise lta  puolen hänen 
vaikea asem ansa neuvosto-m aissa, 
jotka  ovat siirtym isvaiheessa kapita
lism ista kom m unism iin;

h) että täy tyy  todeta vissi passiivi
suus ja  takapajuisuus naistep jo u 
kossa, m ikä on selitettävissä siten, 
että  naista jo  vanhastaan on  pidetty 
erillään yhteiskunnallisesta  eläm ästä 
ja  kahlehdittuna p erh eeseen ;

e) että luonnon naiselle  antam at 
erity iset tehtävät (ä itiy s ), ja  siitä 
joh tuvat naisen erikoisuudet, vaativat 
yhteiskunnan edun takia naisen ter
veyden  ja  voim ain  suurem paa su o je 
lem ista. Juuri näistä näkökohdista  
lähtien kongressi pitää tarkoituksen 
m ukaisena erikoisten  elim ien  luom i
sen työn  suorittam ista varten  naisten 
keskuudessa. Sellaisia elim iä nvat 
ja osto t (sektsioon it) ja  toim ikunnat, 
jo ita  pitää järjestää  kaikkien  puo-

luekom iteain yhteyteen  puolueen k e s 
kuskom iteasta alkaen kaupungin
osien kom iteoih in  ja  puoluepiirikom i- 
teoihin saakka. Täm ä päätös on  kal
k ille  K om m unistiseen  Internationa- 
leen kuuluville puolueille sitova.

K om m unistisen  Internatsionaalen 
l i i  kongressi huom auttaa, että  näitten 
ja osto jen  ja  toim ikuntien t e h t ä v ä t  
ovat seuraavat: '

1. K asvattaa la a jo ja  naisten  jou k 
koja  kom m unism in hengessä ja  vetää 
niitä jäsen iksi puolueen riveihin.

2'. K äydä taistelua naisen yh teis
kunnallisesta asem asta joh tuvia  en 
nakkoluuloja  vastaan, ja  tehostaa 
työlä isten  ja  työläisnaisten  tieto i
suutta proletaarien  kum m ankin su
kupuolen etu jen  yhtäläisyydestä.

3. T erästää työläisnaisten  tahdon 
voim aa. innostaa niitä taistelun 
kaikkiin  tehtäviin  kapitalistisissa 
m aissa, ja  v ifittä ä  naisten  aktiiv i
suutta, vetäm ällä niitä jou kkoliik 
keisiin ja  taisteluun kapitalistista 
riistoa (asuntopulaa, kalleutta, työttö 
m yyttä, lasten  kurjuutta) vastaan, 
tähdätä n euvostotasavalloissa  sa 
maan tarkoitusperään, vetäm ällä  n a i
set kom m unistisen  talouden ja  e lä 
m äntavan rakennustyöhön.

4. N ostaa esille  kysym yksiä, jo tk a  
koskevat välittöm ästi naisen tasa- 
arvoisuutta  _ ja  ä itiyssuojelusta, ja  
joh taa  niihin  puolueen ja  n euvosto - 
m aissa laillisten  elim ien  huom io.

5. K äydä järjestelm ällistä  taistelua 
traditsioon ien , porvarillisten  tapojen  
ja  uskonnon valtaa  vastaan, ja  tä llä- 
tavoin  luoda sukupuolten vä lille  te r -  
veem m ät ja  sopusointuisem m at suh
teet. m itkä turvaavat työtätekevän  
ihm iskunnan fyysillisen  ja  m oraalisen  
tervehtym isen .

Puoluekom itean on välittöm ästi o h 
jattava  'toim ikuntien vaikeaa työtä, 
ja  ovat ne siitä vastuussa. Jokaisen 
toim ikunnan joh d ossa  olkoon  puolue- 
kom itean jäsen . M ahdollisuuden m u 
kaan tulee useam piakin kom m unis
teja. olla  näiden toim ikuntain jä se 
ninä.

Toim ikuntain  '  on  om intakeisesti 
ryhdyttävä kaikkiin niitten eteen  il-  
m autuviin toim enpiteisiin : niiden  on 
n iitä  yritettävä  toteuttaa n euvosto - 
m aissa asianom aisten  taloudellisten  
ja  poliittisten  elim ien  (neuvostojen ,
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kom issariaattien , kom iteoiden , am 
m attiyhdistysten  y. m .) kautta sekä 
kapita listisissa  m aissa proletariaatin  
asianom aisten  elim ien (am m attiyh
d istysten , n euvostojen  y . m .) kautta.

K om m unististen  puolueitten  työlle  
naisten  keskuudessa m uodostavat ny
kyisenä  aikakautena am m atilliset ja  
teollisuusliitot, edelleen  osuuskunnat, 
pääasiallisim m an perustan; se k os 
kee sekä  m aita, m issä  vielä  käydään 
taistelua pääom an kukistam iseksi, 
e ttä  m yös työtätekeväin  neuvostota 
savaltoja . T yötä  naisten keskuudes
sa  on  tehtävä puolueliikkeen ja  jä r 
jestön  yhtenäisyyden  nim essä, tun
nustam alla sam alla toim ikunnille it
senäinen  alote. kaikissa niissä yrityk 
sissä, m itkä koskevat naisen  täydel
listä  vapauttam ista ja  ta sa -arvo i- 
sek si tekem istä, m itä puolueen on 
täydessä  laajuudessaan pyrittävä  to 
teuttam aan.

E i työn  rinnakkaisuutta, vaan 
puoluetyön  täydentäm istä naisen  lu o 
van  itsetoim innan ja  alotteen  kautta.

Puoluetyö naisten keskuudessa 
neuvostomaissa.

N aisosastojen  tehtävä työtätekeväin  
neuvostotasavallassa  on kasvattaa 
naisten  laa jo ja  jou k k o ja  kom m unis
m in  h engessä  ja  vallata ne kom m u
n istiselle  puolueelle. N iiden on  ak 
tiivisuutta ja  itsetoim intaa herätettä 
v ä  ja  kohotettava  vetäm ällä  naiset 
m ukaan kom m unism in rakennustyö
hön, luodakseen heistä  K om m unisti
sen  Internatsionaalen  sitkeitä  su o je 
lijo ita . N aisosastojen  on  kaikin  kei
noin  pyrittävä viem ään naiset k a n s
aansa  neuvostotyöh ön  kaik ille  a lo il
le, puolustuksesta alkaen niiden  k iin 
nittäm iseen  saakka tasavallan  m on i
puolisiin  taloudellisiin  suunnitelm iin.

N aisosastojen  on  neuvostotasava l
lassa pidettävä vaari, että  toteutetaan 
V III neuvostokongressin  päätökset, 
jo tk a  koskevat ty ö lä is - ja  ta lon pol- 
kaisnaisten  innostam ista kansanta
louden rakentam iseen  ja  jä r jestä m i
seen  sekä pyrittävä turvaam aan n ais
ten  osanoton  kaikkiin tuotannon o r -  
gan isatsioonia, kontrollia  ja  joh tam is
ta  tarkottaviin  elim iin.

N aisjaosto jen  on edustajien  ja  pu o
lu e -e lin ten  kautta m yötävaikutettava

uusien la insäädäntö-toim enpiteitten  
valm istam iseen ja  sella isten  m uutta
m iseen, jo ih in  on  saatava korjauksia  
naisen  taloudellisen  vapauttam isen 
edistäm iseksi. Jaostojen  on otet
tava alote varsinkin  sellaisten  lakien 
valm istam isessa, jo itten  tarkoitukse
na on  n a is- ja  lapsityön  suojelus.

N aisjaoston  velvollisuus on tem 
m ata m ahdollisim m an pa ljon  ty ö lä is - 
ja  ta lonpoikaisnaisia  n euvostovaali- 
taisteluun, ja  huolehtia  siitä, että ty ö 
lä is - ja  talonpoikaisnaisiakin  tu lee 
neuvosto jen  ja  toim eenpanevain  k o - 
m iteain jäseniksi.

N a is jaosto jen  on  huolehdittava
kaikkien  'puolueen toim eenpanem ain 
poliittisten  ja  taloudellisten  a lotte i- 
den ripeästä toteuttam isesta.

N a isjaostojen  tehtävä on kohottaa  
naistyön laatua parantam alla am m at- 
tikehitystä, ja  huolehtia, että ty ö lä is - 
ja  talonpoikaisnaisille avautuu asian 
m ukaisia opp ila itoksia . ®

N aisjaostojen  on  huolehdittava
naisten  pääsystä yksity isten  liik k eit
ten  työnsuojelus-toim ikuntiin , ja  k iin 
n itettävä huom ionsa m yös n a is - ja  
n uorisosuojeluksen  aputoim ikuntien 
toim innan edistäm iseen.

N aisjaosto jen  on yritettävä luoda 
kokonainen sella isten  yhteiskunnal
listen  la itosten  verkko (y le iset o rp o 
kodit, pesu laitokset, korjausverstaat, 
kom m unistitalot, la itokset sosia listis 
ta  kasvatusta v a rten ), jo tk a  joh ta 
vat elämän uudelle, kom m unistiselle 
perustalle, tekevät naisille  h e lpom 
m aksi siirtym isajan  vaikeudet, ed is 
tävät heidän a ineellista  riippum atto
m uuttaan, sekä luovat ta lon  ja  p er 
heen orjattaren  uusien eläm änm uo
to jen  luojan  vapaaksi toverittareksi.

N aisjaoston  on  pidettävä huolta 
am m attiliittojen  naisjäsenten  kasvat
tam isesta  kom m unistisessa hengessä, 
jo llo in  niitten  on  käytettävä h yväk 
seen työssä  naisten  keskuudessa sitä 
jä r je stö jen  apua, jo ta  am m attiliitto
jen  kom m unistiryhm ät antavat.

N a isjaostojen  on  katsottava, että 
tehtaala isnaiset käyvät tehdasedus- 
ta ja in  kokouksissa. N e ovat v e l
vo llise t toim eenpanem aan naisedus
ta jien  —  h arjottelija in  kesken suun
nitelm allisen  jaon  m itä  erilaisim pia 
to im ia  varten  (neuvostoissa , kansan
talouden, am m attiliittojen  a la lla ),



Kapitalistisissa maissa.
T yötä  naisten keskuudessa suorit- 

tavain toim ikuntain lähim m ät tehtä
vät määrää y leinen  asem a. T oiselta  
puolen  m aailm antalouden rappio, 
työttöm yyden  suunnaton kasvam inen, 
jo k a  erittäinkin ilm enee n aistyövoi
m an kysynnän vähenem isessä, pros- 
titu tsioonin  lisääntym inen, kallis 
aika, asuntopula, uhkaavat uudet im 
perialistiset sodat, —  toiselta  puolen 
työläisten  taukoam attom at taloudelli
set lakot, proletariaatin  yhä uudistu
va t nousuyritykset sekä yhä tihe
nevä valtataistelun ilm apiiri m aail
m an m itassa, kaikki se on vä lttä 
m ättöm än yhteiskunnallisen  m aail
m anvallankum ouksen alkusoittoa.

Työläisnaisten  toim ikuntien tulee 
korostaa proletariaatin  taistelutehtä
viä , esiintyä kaikkien  kom m unistisen 
puolueen tunnuslauseitten puolesta, 
ja  v iedä  naiset m ukanaan kom m unis
tien  vallankum ouksellisiin  liikkeisiin  
porvaristoa  ja  sosia lipettureita  v a s 
taan.

Toim ikuntien  on  pidettävä huolta, 
e ttä  naisia  ei ainoastaan oteta tasa- 
arvoisina ja  tasavelvollisina  jäsen i
n ä  puolueeseen, am m attiyhdistyksiin , 
osuuskuntiin  ja  m uihin lu ok k ajärjes- 
töihin, vastustaen  sam alla kaikkea 
työlä isnaisten  eristäm istä tai erik o is 
asem aa, vaan niitten  täytyy pyrkiä 
m yös siihen, että työläisnaisia  o te 
taan sam anarvoisina puolueen to i
m itsijoina am m attiyhdistysten  ja 
osuuskuntien joh taviin  elim iin.

Toim ikunnat ovat ve lvo lliset va i
kuttam aan, että naisproletariaatin  ja 
Talonpoikaisnaisten laajat joukot 
käyttävät kom m unistisen  puolueen 
hyväksi äänioikeuttansa parlam ent
tien  ja  kaikkien ju lkisten  laitosten 
vaaleissa, jo llo in  niiden on sam alla 
osotettava , m iten ra jotetut nuo oikeu 
det ova t sek ä  kapitalistisen  riiston  
poistam iseksi ja  lieventäm iseksi että 
m yös naisen vapauttam iseksi, sekä 
verta iltava  parlam enttarism ia ja  n eu 
vosto järjeste lm ää  toisiinsa.

Toim ikuntain on  m yös pidettävä 
huolta, että työläisnaiset, kon ttori- 
naiset ja  talonpoikaisnaiset ottavat 
m itä vilkkaim m in ja  luokkatietoisesti 
o saa  vallankum ouksellisten , ta lou del
listen  ja  poliittisten  työläisedustajain  
neuvosto jen  vaaleihin, jo llo in  niiden

on ponnisteltava, onnistuakseen h e
rättämään perheen em äntien poliitti
nen aktiivisuus, ja  propageeratakseen 
neuvosto-aatetta  aivan erikoisesti ta 
lonpoikaisnaisten  keskuudessa. E ri
koinen työ on  toim ikunnalla siinä, 
että pyrkivät saamaan toteutetuksi 
periaatteen  sam allaisen palkan m ak
sam isesta sam allaisesta työstä. T o i
m ikuntain tehtävänä on saada m ak
suttom ien, vapaapääsyisten  kurssien  
avulla työläisnaiset ja  työm iehet tä 
hän toim intaan, jo tk a  asettavat teh 
täväkseen naisen parem m an a rvos
tam isen.

Toim ikuntain on huolehdittava, että 
kom m unistinaiset ottavat osaa la in 
säädännöllisiin , kunnallisiin ja  k a ik 
kiin m uihin yhteiskunnallisiin  elim iin, 
joihin  naiset äänioikeutensa perus
teella  ovat vaa li- ja  äänioikeutetut, 
harjoittaakseen  siellä puolueensa v a l
lankum ouksellista  m enettelytapaa.

Toim iessaan  porvarivaltion  lainsää
dännöllisissä, kunnallisissa ja  m uissa 
laitoksissa, tulee kiommunistinaisten 
lu jasti pysyä kiinni puolueensa p e 
riaatteissa  ja  m enettelytavoissa. H ei
dän päätehtävänsä ei saa eikä v o i
kaan olla  uudistusten saavuttam inen 
porvarillisen  järjestelm än  sisällä, 
vaan työtätekev ien  naisten asem an ja 
vaatim usten käyttäm inen, joh dattaak 
seen naiset toteuttam aan vaatim uk
siaan ja  huolehtim aan eduistaan v a l
lankum ouksellisen  taistelun tiellä, 
ta istelussa  proletariaatin  diktatuurin 
pystyttäm iseksi.

Toim ikuntain on oltava  m itä kiin- 
teim m ässä yhteydessä  kom m unistis
ten  parlam entti- ja  kunnallisryhm äin 
kanssa, ja  yhteisesti ponnistettava 
kaikkia naisia koskevia  esityksiä.

Toim ikuntain on saatava naiset ym 
m ärtäm ään eristetyn kotitalouden  ta
kapajuisuus, kapitalistisen  kasvatus- 
tavan vajavaisuus, sekä johdettava  
työläisnaisten  huom io työläisten  k oti
talouden käytännöllisiin  parantam is- 
kysym yksiin , m issä suhteessa puolue 
asettaa vaatim uksia ja  sellaisia tu 
kee. Toim ikuntien  tulee tehdä v o i
tavansa vallatakseen kom m unistiselle 
puolueelle  am m attiyhdistysten n ais
jäsen iä , jo ta  tarkotusta varten  kom 
m unistisen am m attiyhdistysryhm än 
on asetettava työtä  varten  naisten 
keskuudessa om ia organisaattoreita ,
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on työskenneltävä puolueen paikallis- 
ja osto jen  oh jauksien  alaisina.

N aisten agitatsioonitoim ikuntain  
on  suunnattava propagandansa m yös 
siihen, että proletaarinaiset käyvät 
m yös osuuskuntain kokouksissa le - 
vittääkseen  kom m unism in aatetta ja  
päästäkseen hallintoihin  tunkeutu
m alla  vaikuttam aan osuuskuntain 
joh toon , koska n oilla  jä rjestö illä  va l
lankum ouksen aikana ja  sen jä lkeen  
on jakeluelim inä m itä suurin m er
kitys.

Toim ikuntain koko työllä  tulee olla 
tarkoitusperänä jou k k o jen  vallanku
m ouksellisen  aktiivisuuden kehittä
m inen, jok a  jouduttaa yhteiskunnal
lista vallankum ousta.

Taloudellisesti takapajulle jääneissä 
maissa (Idässä).

'Maissa, jo issa  on  heikosti keh itty
nyt teollisuus, tu led  kom m unististen 
puolueitten  yhdessä  naisosastojen  
kanssa yrittää saada tunnustetuksi 
naisen tasa-arvoisuus sekä oik eu k 
s iin  että velvollisuuksiin  nähden puo
lueen, am m attiyhdistysten  ja  muitten 
työtätekevän  luokan jä r jestö jen  ta 
holta .

Jaostojen  on käytävä tarm okasta 
taistelua kaikkia ennakkoluuloja, p e 
rinnäistapoja  ja  uskonnollisia  m enoja  
vastaan, jo llo in  niitten  agitatsioonin 
tu lee ulottua m iehiinkin.

K om m unististen  puolueitten ja  niit
ten k om itea jaostojen  tulee ajaa nai
sen  sam anarvoisuuden periaatetta 
lasten kasvatukseen, perheoloih in  ja  
ju lk iseen  elämään nähden.

Jaostojen  ion etsittävä tukea pää
oman riistam ain, pikkuteollisuuden, 
r iis i- , puuvilla- y. m. tilusten (p lan 
taasien ) työläisnaisten  joukosta, ja  
kaikkialla siellä, m issä se on m ah
dollista  (ensi s ija ssa  idän kansain 
keskuudessa, jo tk a  e'lävät N eu vosto- 
V enäjän  alueella);, edistää työ lä is - 
verstaitten , osuusteollisuuden synty
m istä, ja  yrittää saada m yös tilus
ten työläisnaisia  järjestym ään  am 
m attiyhdistyksiin .

V äestön  yleisen  sivistystason  k o 
hottam inen on paras taistelukeino 
m aan takapajuisuutta ja  uskonnolli
sia ennakkoluuloja  vastaan. T oim i
kuntien tulee koettaa nostaa a iku is

ten ja  lasten koulujen  keh itystä; näi
hin kouluihin on naistenkin päästävä. 
K apitalistisissa m aissa on toim ikun
tain agiteerattava välittöm ästi p orva 
rillista vaikutusta vastaan kouluihin.

M issä vaan on m ahdollista, on  n ais- 
jaosto jen  tai toim ikuntain käytettävä 
hyväksi k otiag ita tsioon ia ; työlä isnai
sille  on perustettava klubeja, joitten  
tulee vaikuttaa juuri naisten keh itty- 
m ättöm im piin  aineksiin . K lubien  on 
oltava sivistyksellisiä  va listuskeskuk- 
sia ja  käytännöllisellä  tavalla o s o i
tettava, m itä nainen om intakeisesti 
(lastenseim iä, lastentarhoja , kou luja  
y. m. perustam alla) voi toim ia v a 
pautuksensa hyväksi.

P aim entolaiskansoille on perustet
tava siirrettäviä klubeja.

N euvostom aissa on ja osto jen  yh 
dessä puolueen kanssa edistettävä 
siirtym istä esikapitalistisesta  ta lou s
m uodosta, ja  saatava työläisnaiset 
k.äytänöllisillä kokem uksilla  vakuu
tetuiksi siitä, että heitä kotitalous 
ja  perhesuhteet kahlehtivat, kun taas 
yhteinen työ heitä vapauttaa.

N eu vosto -V enä jä llä  idän kansain 
keskuudessa työskenteleväin  n ais- 
jaosto jen  on huolehdittava siitä, että 
neuvostolainsäädäntö, joka  tekee nai
sen oikeudellisesti tasa -arvoiseksi 
m iehen kanssa ja  turvaa naisen  edut, 
tulee m yös tosiasiallisesti toteu tet
tua. Sen takia on ja osto jen  a je tta 
va naisten asettam ista kansanoikeuk- 
sien tuom areiksi ja  valam iehiksi.

Jaostojen  on vedettävä naisia  neu- 
vostovaaleih in  ja  pyrittävä siihen, e t
tä naisia tulee neuvostoihin  ja  to i- 
m eenpanevain kom iteain jäsen iksi. 
T yötä  idän proletaarinaisten  keskuu
dessa tulee tehdä 'luokkaperiaatteen  
pohjalla.

Jaosto jen  tehtävä on  selvittää nai
sille n aisasian -a ja jien  ponnistelujen  
h yödyttöm yys naiskysym yksen  rat
kaisussa.

Idän neuvostom aissa on h enkiset 
naisvoim at (esim . opetta jattaret) 
saatava valistustyöhön  mukaan.

Jaostojen  tai toim ikuntien on mitä 
tarm okkaimm .in vältettävä jok a ista  
taktillisesti väärää ja  karkeaa h yök 
käystä uskonnollisuutta tai k an sa llis 
ta trad itsioon ia  vastaan, m utta sa 
m alla m itä vakavim m in taisteltava



iiatsionalism in  ja  uskonnon va iku 
tusta vastaan.

E i idässä eikä lännessä saa ty ö 
läisnaisten  jä r je stö  ryhm ittyä kansal
listen  etu jen  puolesta, vaan kansain
vä lisen  proletariaatin  kum mankin 
sukupuolen yhdistäm isen ja  yh tenäis
ten luokkatehtäväin puolesta. Kun 
ty ö  idän naisten keskuudessa on e r i
koisen  tärkeä, niin  liittyy  teeseih in  
erity iset oh jeet, jo issa  osotetaan  idän 
naisten  työn suuntalinjat, ottaen 
huom ioon  idän kansojen  om alaatui
set eläm änolot.

Agitats iooni-  ja  propaganda- 
menetelmät.

Jotta  ja os to t suorittaisivat pää
tehtävänsä —  proletaarinaisten  la a jo 
jen  jou k k o jen  kom m unistisen  kasvat
tam isen  —  ja  voisivat sen  kautta vah
vistaa kom m unististen  ta istelija in  ri
vejä , on  välttäm ätöntä, että kaikki 
lännen ja  idän kom m unistiset puolu
eet om aksuvat naistyön  periaatteen : 
“ A gitatsioon ia  propagandan teon  kaut
ta” . A gitatsioon i teon  kautta m erkit
see ennenkaikkea sitä, että  käydään 
virittäm ään työläisnaisten  itsetoim in- 
ta, vahvistam aan n iitten  uskoa om iin  
voim iin , ja  vetäm ällä ne käytännölli
seen  työhön  rakentam isen  tai ta iste
lun aloilla, herätetään heissä  vakau
mus, että  jokainen  . kom m unistisen  
puolueen voitto , jok a in en  kapita listis
ta riistoa  vastaan suuntautuva liike 
m erkitsee askelta  naisen  asem an hel
pottam iseen ; käytännöstä ja  liikkees
tä —  kom m unism in aatteiden  käsittä
m iseen  ja  opillisten  periaatteiden  kä
sittäm iseen. Siinä m enetelm ä, jo ta  
käyttäen  kom m unististen  puolueitten 
ja  n iitten  ja osto jen  on  m entävä ty ö 
läisnaisten  laajain  jou k k o jen  tykö.

K un ja osto jen  ei tule olla  a inoas
taan sanan propagandan vaan m yös 
teon  propagandan elim iä, on  niitten 
n ojattava  kom m unistisiin  soluihin  teh
taissa, ja  huolehdittava siitä, että  jo 
kainen kom m unistinen  solu  asettaa 
organ isaattorin  työhön  tehdasliikkeen  
naisten  keskuudessa.

J a osto jen  on  asetuttava am m atti
yh distysten  kanssa yhteyteen  edusta- 
ja in sa  kautta tai n iitten  organ isaatto
rien kautta jotk a  kom m unistinen am- 
m attiyhdistysryhm ä asettaa, ja  suori
tettava  työnsä ja oston  joh d on  alai
sena.

kom m un ism in  aatteen  propaganda, 
teon  kautta, m erkitsee N euvosto-V enä
jä llä  työläis- ja  talonpoikaisnaisten, 
perheenem äntien  ja  konttoristinais- 
ten tem paam ista neuvostotyön  kaik il
le  a loille , arm eijasta  ja  m iliisistä  a l
kaen naisen  vapautuksen a loiile  asti 
(yhteiskunnallisen  huollon, sosia listis
ten  kasvatuslaitosten , ä itiyssuojeluk- 
sen  j. n. e. la itok set). E rittäin  tär
keä on  nykyhetkellä  työläisnaisten  in 
nostam inen työhön  kaikilla kansan
talouden uudelleenrakentam isen  a lo il
la.

K apita listisissa  m aissa m erkitsee 
propaganda teon  kautta sitä, että työ
läisnaisia vedetään  liikkeisiin , m itkä  
vallankum ouksellista  tahtoa ja  vallan 
kum ouksellista  tietoisuutta terästävät 
ja  vah vistavat; m utta m yös sitä, että 
työlä isnaisia  vedetään  kaikenlaiseen  
puoluetyöhön  (varsinkin  yhteistoim in 
nan a la lla ), e ttä  järjestetään  lauan
tai- ja  sunnuntaitalkoita, jo itten  kaut
ta  m yötätun toiset työläis- ja  konttori- 
naiset opp ivat vapaaehtoisella  työllä  
olem aan hyödyksi puolueelle.

Propagandalla  teon  kautta on  tar- 
kotuksena  m yös naisten  vetäm inen 
kaikkiin  kom m unistisen  puolueen 
a lotteesta  syntyneisiin  poliittisiin , ta
loudellisiin  ja  sivistyksellisesti va lis
taviin  toim intoih in  ja  otteluihin. 
K om m unististen  puolueitten toim ivain  
naiselim ien  tu lee u lottaa toim intansa 
yhä laa jem piin  piireihin  riistetyn  ja  
sosia lisesti orjuutetun  naisproletari- 
aatin  keskuudessa kapita listisissa  
m aissa, sekä epävapaitten  tahi van
han järjeste lm än  jä tteitten  kahlehti- 
m ain naisten  jou kkoih in  n euvostova l
tioissa. N iitten  on  otettava lähtökoh 
daksi kaikki puute ja  kurjuus, kaikki 
edut ja  vaatim ukset, m itkä naisille  
osoittavat, että  kapitalism i on  heidän 
kuolem anvihollisenaan  kukistettava, 
ja  että kom m unism ille heidän vapaut
tajanaan on  ov i auki avattava.

T oteuttaakseen  suunnitelm allisen 
agitatsiooni- ja  propagandatyönsä pu
hutun sanan kautta, jä rjestävät nais
jä r je s tö t työm aa- ja  kansankokouksia  
sekä y leisiä  työlä isnaisten , konttori- 
naisten  ja  naisvirka ilija in  kokouksia , 
jo k o  yk sity isissä  am m ateissa tai p ii
rittäisin , tai sitten  y leisiä  ju lk isia  
naisten  ja  perheenem äntäin kok ouk 
sia  j. n. e. N e koettavat saada am 
m attiyhdistysten , osuuskuntain, teh-



dasn euvostojen  kom m unistiryhm ien 
agiteeraavia  ja  organ iseeraav ia  nais
edustajia  valitu iksi kaikkiin  neuvosto
järjestelm än  toim i-, kontrolli-, jo h to 
ja  hoitoelim iin , lyhyesti, kaikkiin  jä r
jestöih in , jo ita  kapita listis issa  m aissa 
voidaan h yödyllisesti käyttää riistet
ty jen  ja  sorrettu jen  jou k k ojen  vallan- 
kum ouksellistam iseksi, ja  niitten  ta is
telua varten  va ltio llisesta  vallasta, ja  
jo tk a  n euvostova ltio issa  palvelevat 
proletaarisen  diktatuurin puolusta
m ista ja  kom m unism in toteuttam ista. 
N e lähettävät kokeneita  kom m unisti- 
naisia  työlä isnaisina  tai konttorinai- 
sina liikkeisiin  tai tehtaisiin , jo issa  
k äy  työssä  p a ljon  naisia ; ne lähettä
vät sella isia  toverittaria  asumaan 
suuriin proletaarisiin  piireihin  ja  k es
kuksiin , m istä N euvosto-V enäjältä  on 
m enestyksellinen  kokem us. Sam oin
kuin N euvosto-V enäjän  K om m unisti
sen puolueen  naiselim et puuhaavat 
erittä in  arvokkaita  puolueettom ien  
edusta jakokouksia  ja  kon feren sseja , 
sam oin on  kom m unististen  naisvalio- 
kuntain  kapita listisissa  m aissa kut
suttava y leisiä  työläisnaisten , kaiken 
la isissa  am m atti- j a  virkatoim issa  
olevain  naisten, talonpoikaisnaisten, 
perheenem äntien  kokouksia , jo tk a  
lausuvat kannan naisten  puutteisiin  
ja  vaatim uksiin  nähden, ja  asettavat 
kom iteoita , jo tk a  ovat alituisessa 
vuorovaikutuksessa  va litsija insa  kans
sa, ja  a javat edelleen  kom m unististen  
naiselim ien  nostam ia  kysym yksiä. Ne 
lähettävät puhevuoronkäyttä jiä  vas
tustajain  hom m aam iin  tilaisuuksiin . 
K okousten  ja  m uitten  sella isten  ti
laisuuksien kautta h arjoitettua  agi- 
tatsioon ia  ja  propagandaa on täyden
nettävä jatkuvalla  säännöllisellä  koti- 
agitatsioonilla . K enenkään siihen vel- 
votetun  kom m unistinaisen ei pitäisi 
käydä enem m än kuin kym m enen  nai
sen kotona, m utta se pitäisi tehdä 
säännöllisesti vähintäin  kerran v ii
k ossa  ja  kom m unistisen  puolueen ja  
proletaaristen  jou k k o jen  jok a isen  tär
keän  liikkeen  aikana.

K om m unististen  puolueitten  nais- 
e lim et ovat ve lvo llise t agitatsiooni-, 
organ isatsioon i- ja  kasvatustyönsä 
suorittam iseksi painetun sanan avul
la, puuhaamaan jo k a  m aassa kom m u
n istisen  naisten  päälehden, puuhaa
m aan naisten  sivu ja  ja  osa sto ja  kom 
m unistisiin  lehtiin , sam oin m yös k ir
jo itu k sia  ja  k irja llis ia  avustuksia po

liittisiin  ja  am m attiyhdistyslehtiin , 
asettam aan näitten ju lkaisu jen  nais
to im itta jat ja  valikoim aan  ja  kasvat
tam aan k irjo itta jia  n iitä  varten  työs
sä ja  toim essa  olevien , taistelevien  
naisten  keskuudessa. N iiden on  laa
dittava ja  lev itettävä  sopivia, yksin 
kertaisia, herättäviä  ja  kokoavia  leh 
tisiä  ja  len tok irjo ja .

Toim ikuntain  on vaikutettava, että 
n aisjäsenet m itä innokkaim m in käyt
tä isivät kom m unististen  puolueitten 
valistuslaitoksia  ja  välineitä. T ie to i
suuden selventäm iseksi ja  syventäm i
seksi, tahdon terästäm iseksi v ie lä  ke- 
h ittym ättöm äin  ja  h eikosti järjesty- 
neitten  kom m unistinaisten  sekä he
räävien  työtätekev ien  naisten keskuu
dessa, on  näitä vedettävä  yleisille  
puoluekursseille ja“ keskusteluiltoihin, 
ja  ainoastaan siellä, m issä se on  tar
koituksenm ukaisem paa, perustettava 
om ia va listusla itoksia , järjestettävä  
om ia luku- ja  keskustelu ilto ja , kursse
ja, esitelm äsarjoja .

Jotta  työlä isnaisten  ja  työläisten  
keskuudessa voim istu isi yhteisvas
tuun henki on  toivottava , ettei perus
tettaisi m itään erillisiä  kursseja  ja  
kouluja, vaan että  jok a isessa  puolue- 
koulussa olisi pakollinen  kurssi nais
ten keskuudessa suoritettavan  työn 
m enetelm istä.

Toim ikunnalla  tu le e 'o lla  oikeus lä 
hettää jäsen iä  puoluekouluun.

Jaostojen (sektsioonien )  rakenne.

N aisten agitatsioonitoim ikuntia  pe
rustetaan jok a isen  paikallisen  puolue- 
kom itean, piiri- (alue-) puoluekom ite
an ja  puolueen keskuskom itean  yhtey
teen. T oim ikuntien  jäsenluku m ääri
tellään kunkin m aan tarpeen  m ukai
sesti. M yöskin palkattu jen  toim itsi
ja in  m äärästä päättää puolue. N ais
ten keskus-agitatsioonitoim ikunnan 
johtajilla , sam oin piiri- ja  paikallis- 
ryhm ien toim ikuntain  joh ta jilla  on 
läsnäolo- ja  äänioikeus puolueen kon- 
trollitoim ikunnissa, piiri- ja  paikallis- 
jöhdossa . N. A . T :n  joh ta ja  on  sa
m alla paikallisen  puoluejohdon  jäsen. 
M issä näin ei ole  laita, on N. A. T :n  
joh ta ja  läsnä k a ik issa  kom itean  istun
noissa, ja  on  hänellä  kaik issa  nais- 
ja ostoa  k oskev issa  asio issa  ratkaise
va, kaik issa  m uissa asio issa  neuvotte- 
leva  ääni.

N aisten  piiri- ta i läänintoim ikuntain
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tehtäviin  kuuluu, paitsi ylläm ainittu
ja  y le isiä  ja osto jen  tehtäviä, vielä 
seuraavat toim et: yhteyden  y lläp itä 
m inen piirin  naisten agitatsioonitoi- 
m ikuntain ja  piirin  puoluejohdon  vä
lillä ; ainehiston  kokoam inen piirin 
(a lueen ) ja oston  tai toim ikuntain to i
m inn asta ; huolenpito siitä, että pai- 
kallistoim ikunnat vaihtavat a inehistoa 
keskenään ; piirin  (lään in ) varustam i
nen kirjallisuudella , agitatsioonivoi- 
m ien jakam inen piireissä  (a lu e illa ); 
puoluevoim ain  m obilisoim inen  työhön 
naisten  keskuudessa; piirin  (läänin) 
kom m unistinaisten  kon feren ssin  k o 
koonkutsum inen (vähintään kahdesti 
vu odessa ), m issä toim ikunnat ovat 
edustettu ina (yksi tai k ak si'ed usta jaa  
jok a  jaostosta , piirinä (lään in ) talon- 
poikaisnaisten  ja  'perheenem äntien  
edu sta jat).

P iirin  (lään in ) N. A. T :s s ä  on  5— 7 
jäsentä. Toim ikuntain  jäsenten  vaa
lin  vahvistaa  läänin tai p iirijohdon  
esim ies toim ikunnan joh ta jan  eh do
tuksesta. P iirin  ja  läänin toim ikun
tain joh ta ja  ja  m uut jäsen et valitaan 
piirin  tai läänin puoluekonferenssissa.

P iirin  (lään in ) ja  paikallisten  toi
m ikuntain jäsen et valitaan kaupungin 
tai piirin  (lään in ) kon ferenssissa , tai 
nim ittää ne asianom ainen toim ikunta, 
sovittuaan puoluekom itean  kanssa: 
N aisten työn  keskustoim ikunnassa on 
2— 5 jäsentä , jo ista  vähintäin  yhdelle 
puolue m aksaa palkan.

Paitsi n iitä tehtäviä, m itkä yllä on 
sanottu piirin (läänin) toim ikunnille, 
on keskustoim ikunnan  (naisten  kes
kuskom itean) noudatettava vielä  seu- 
raavia  naisten  agitatsioonitoim ikun- 
nalle kuuluvia oh jeita  puoluetyön  suh
teen : toim ikuntain työn valvom inen, 
naisten  keskuudessa työskenteleväin  
voim ien  joh tam inen  ja  jakam inen ; 
naistyön  työehtojen  ja  niitten  keh i
tyksen  valvom inen, jo llo in  on  otettava 
pohdittavaksi naisen  oikeudelliset ja  
ta loudellista  asem aa kosk evat vaati
m ukset; keskustoim ikunnan edusta
jan  ja  valtuutettu jen  osanotto  niihin

erikoiskom iteoih in , jo tk a  valm istavat 
kysym yksiä työväenluokan  elintavan 
parannuksista tai m uutoksisa, työn- 
suojeluksesta, lastensuojeluksesta  j. 
n. e .; keskus- ja  naislehden ju lkaise
m inen sekä työläisnaisten  aikakaus
lehtien  ju lkaisem inen  ja  naisten  si
vu jen  toim ittam inen ; kaikkien  piirien 
(lään in jaostojen ) edustajien  kok oon 
kutsum inen (vähintäin kerran vuodes
sa) ; naisten keskuudessa työskentele
väin neuvojien  agitatsioon ip iirien  jä r 
jestäm inen  koko m aassa; työlä isnais
ten m obilisoim inen  ja  kaikkien toim i
kuntain osanoton  valvom inen puolu 
een poliittis issa  ja  taloudellisissa  liik 
keissä  ja  ottelu issa ; vakituisen  yh 
teyden ylläpitäm inen K ansainvälisen 
K om m unistisen  N aissihteeristön  kans
sa ; jokavu otisen  kansainvälisen  nais
tenpäivän vietto.

Jos keskuskom itean  naisjaoston  
joh ta ja  ei ole  keskuskom itean jäsen , 
niin on hänellä oikeus olla  läsnä kai
k issa keskuskom itean istunnoissa, ra t
kaisevalla  äänellä kaikissa jaostoa  
koskevissa  kysym yksissä , ja  kaikissa 
m uissa asio issa  neuvottelevalla  ää
nellä. Toim ikunnan puheen johtajan  
nim ittää puolueen kekuskom itea tai 
va litsee hänet yleinen puoluekokous. 
K aikkien toim ikuntain  päätökset ja  
m ääräykset tulee olla  asianom aisen 
puoluekom itean vahvistam at.

T>m kansainvälisessä mitassa.

K om m unistisen  Internationaalen 
K ansainvälisen  N aissihteeristön  tehtä
vänä on oh jata  kaikkien  m aitten kom 
m unististen puolueitten  naistyötä, 
joh taa  työlä isnaisten  yhteen liittym is
tä, täyttää K om internin-asettam at teh
tävät sekä tem m ata kaikkien  m aitten 
ja  kansojen  työlä isna iset vallankum o
ukselliseen  taisteluun neuvostojen  
vallan ja  työväendiktatuurin  toteutta
m isesta m aailm an m itassa. K eskus
toim ikunnan jäsenm äärän ja  päätös
valtaisten jäsenten  m äärän vahvistaa 
puolueen keskuskom itea.



Päätöslausunto kommunistinaisten kansainväli
sestä yhteydestä ja kansainvälisestä 

kommunistisesta naissihteeristöstä
“ II K ansainvälinen  K om m unistinen 

N aiskonferenssi vaatii, että kaikkien 
Lännen ja  Idän m aiden kom m unisti
set puolueet III: n Internationalen  
“ Suuntaviivojen ’’ m ukaisesti toim itta
vat K eskus-N aistoim ikuntainsa kaut
ta kansainvälisten naiskirjeenvaihta- 
jien vaalin.

Jokaisen  yksityisen  kom m unistisen 
puolueen naisk irjeenvaihtajan  ve lvo lli
suus on, kuten “ Suuntaviivoissa”  on 
m äärätty, ylläpitää säännöllisiä suh
teita toisten  m aiden kansainvälisten  
naisk irjeenvaihtajien  kanssa, kuin 
m yös M oskovassa olevan K ansainväli
sen K om m unistisen  N aissihteeristön  
kanssa, jok a  on III: n Internationalen 
T oim eenpanevan  K om itean  työelin. 
K om m unistiset puolueet ovat ve lvo l
lisia auttam aan kansainvälisiä  nais- 
k irjeenvaihta jiaan  teknillisten  välinei
den ja  m ahdollisuuksien hankinnassa 
kansainvälistä yhteyttä varten  keske
nään ja  M oskovassa olevan sihteeris
tön kanssa. K ansainväliset naiskir- 
jeen va ih ta jat kokoontuvat kerran kuu
kaudessa neuvottelem aan ja  m ielip i
teitään vaihtam aan K ansainvälisen  
N aissihteeristön  edustajiston  kanssa, 
jonka he kuitenkin voivat -kutsua jok a  
aika neuvottelem aan tärkeiden aihei
den ilm etessä.

K ansainvälinen N aissihteeristö M os
kovassa täyttää organ isaattorisessa  
yhteydessä T oim eenpanevan K om ite 
an kanssa ja  mitä kiinteim m ässä Kos
ketuksessa eri m aiden kansainvälis
ten naisk irjeenvaihtajien  kanssa n ii
tä tehtäviä, jotka  “ Suuntaviivoissa”

on  m ääritelty. E rikoisen  tärkeätä on, 
että työllä  ja  toim ella  edistetään v ie 
lä heikon kom m unistisen  naisliikkeen 
keh itystä  eri m aissa, edelleen  —  että 
kom m unistiselle  n aisliikkeelle  k a ik is
sa' Lännen ja  Idän m aissa annetaan 
yhtenäinen toim inta- ja  taistelu- 
suunta, että kom m unistien  joh dolla  ja  
toim ekkaalla  avustuksella  pannaan 
alkuun ja  oh jataan sella isia  naisten 
kansallisia  ja  kansainvälisiä  liikkeitä, 
jo tk a  naisten  eteenpäinhyökkäyksinä 
ovat om ansa laajentam aan ja  k ärjis 
täm ään proletariaatin  vallankum ouk
sellista luokkataistelua. K ansainväli
nen N aissihteeristö M oskovassa on, 
tarkoitusperänhän lujem pi, ja  säännöl
lisem pi yh teys kalkkien  m aiden kom 
m unistisen  naisliikkeen  kanssa, pe
rustava Länsi-Europaan apuelim en. 
Täm än on oh jattava  esi- ja  jä lk itöitä  
kansainvälistä  N aissihteeristöä  varten 
ja  on se ainoastaan toim eenpaneva, 
eikä m ääräävä elin, sekä toim innas
saan sido-ttu M oskovassa olevan pää
sihteeristön  ja  III: n Internationalen 
T oim eenpanevan  K om itean  päätöksiin  
ja  oh jeisiin . Länsi-europalaisessa 
apuelim essä pitää aina olla  m ukana, 
työssä  vähintään yksi pääsihteeristön  
edustaja. Mikäli pääsihteeristön  k o 
koonpano ja  tehtäväpiiri ei ole jo  
“ Suuntaviivoissa”  m ääritelty, sään- 
nöstelee  III: n Internationalen  T o i
m eenpaneva K om itea  yhdessä K an
sainvälisen  N aissihteeristön  kanssa 
näm ä kysym ykset, sam oin kuin apu
elim en paikan, kokoonpanon  ja  to i
m innan.”

Komintern ja kommunistinen nuorisoliike
1. Sosialistinen  n uorisoliike on syn

tynyt sen puristuksen alla, jo ssa  ty ö 
lä isnuoriso oli kapitalism in  yhä ra
jum m in sitä riistäessä  ja  porvarilli
sen m ilitarism in  sitä käyttäessä, syn
tynyt vastavaikutukseksi yrityksille  
m yrkyttää työlä isnuoriso p orvarillise l
la, kansalliskiihkoisella  ihanteellisuu
della, ja  vastavaikutukseksi työlä is
nuorison  taloudellisten, poliittisten  ja

kulttuurivaatim usten la im inlyöm iselle 
sosialidem okraattisten  puolueiden ja  
am m attiyhdistysten  taholta  useim m is
sa m aissa.

Sosialististen  n u oriso jä rjestö jen  luo
m inen tapahtui useim m issa m aissa il
man yhä voim akkaam m in opportunis
tisiksi ja  reform istisiksi m uuttuvain 
sosialidem okraattisten  puolueiden ja  
am m attiyhdistysten  apua, eräissä
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m aissa jop a  suorastaan vastoin  n ii
den tahtoa. R eform istiset sosia lidem o
kraattiset puolueet ja  am m attiyhdis
tykset näkivät itsenäisten  vallan
kum ouksellisten  sosia lististen  nuoriso
jä r je s tö jen  vaurastum isessa perin  va
kavan vaaran opportunistiselle  politii
kalleen. V irkavalta isella  holhouksel
laan ja  poistam alla  kaiken itsen äisyy
den yrittivät ne estää nuorisoliikettä  
nousem asta; muuttaa nuorisoliikkeen  
luonnetta  ja  sovittaa se tukem aan 
heidän politiikkaansa.

2.-' Im perialistinen  sota  ja  useim 
pien m aiden sosia lidem okraattisten  
puolueiden  suhtaantum inen siihen
pakostakin  syvensivät sosia lidem o
k raattisten  puolueiden  ja  kansain
välisten  vallankum ouksellisten  nuori
so jä r jestö jen  välisiä vastakohtia  ja  
ve ivä t avoim een  kon flik tiin . Sodan 
aikana teki työlä isnuorison  asem an 
sietäm ättöm än kurjaksi m obilisoim i
nen ja  sotapalvelus, lisätty  riistäm i
nen sotateollisuudessa  ja  m ilitarisoi
m inen rintam an takana. Sosia listi
sen nuorison  parhain osa  asettui so 
taa ja  natsionalism ia vastustavalle 
kannalle, erosi sos. dem . puolueista 
ja  ryhtyi om intakeiseen  poliittiseen  
toim intaan (K ansainvälinen  N uoriso- 
kon ferenssi, B ern  1915, Jena 1916).

T aistellessaan  sotaa  vastaan  sai
vat sosia listiset n u oriso jä r jestö t tu
kea täysikäisten  parhailta vallan
kum ouksellisilta  ryhm iltä, ja  n iin  n iis
tä tuli va llankum ouksellisten  voim ien  
yhtym ispaikkoja. Siten olivat n uoriso
jä r je s tö t ottaneet puuttuvain vallan
kum ouspuolueiden  tehtävät, ne tu livat 
vallankum oustaistelun  etu joukoksi ja  
poliittisesti itsenäisiksi järjestö ik si.

3. K om m unistisen  Internationaalen  
m uodostuessa 'ja kom m unististen  puo
lueiden  syntyessä  eri m aissa muuttuu 
vallankum ouksellisten  n uoriso jä r jes
tö jen  osa  proletaarisessa  liikkeessä. 
Taloudellisen  asem ansa ja ' p s y k o lo 
gisten  om .inaisuuksiensa vuoksi1 on 
työlä isnuoriso  kom m unistisia aatteita 
helpom m in vastaanottava ja  osottaa  
suurem paa vallankum ouksellista  intoa 
kuin vanhem m at työlä iset, mutta n ii
den tehtävän etu joukkona, itsenäise
nä poliittisena esiin tyjänä ja  poliitti
sena joh ton a , ottavat kom m unistiset 
puolueet. Jos kom m unistinen  n uoriso
jä r jestö  edelleen  esiin tyisi p o liittises
ti itsenäisenä ja  joh tavana  järjestönä , 
niin  joh ta is i se pakostakin  siihen  et

tä tulisi olem aan  kaksi keskenään k il
pailevaa kom m unistista  puoluetta, jo t 
ka eroa isivat toisistaan  vain jä sen 
tensä ijän  puolesta.

4. K om m unististen  n u oriso jä r jestö 
jen  tehtävänä nykyään on  k oota  nuor
ten työlä isten  jou kot, n iitä kom m unis
tisesti kasvattaa ja  asettaa ne kom 
m unistisen  taistelurintam an riveihin . 
Ohi on aika, jon a  kom m unistiset nuo
r iso jä r je s tö t vo iva t ra jo ittua  määrä- 
lukuisten pienten  propagandayhdistys- 
ten työhön. Sitkeän, uusien m enet
telytapojen  m ukaan suoritetun agi- 
tatsioonin  ohella  tulee kom m unistis
ten n uoriso jä r jestö jen  ottaa huom ioon 
yksi keino vo ittaa  laa jat työlä isnuori
so jou k ot pu olelleen : taloudellisten  
ta istelu jen  valm istam inen ja  joh tam i
nen.

K om m unististen  n u oriso jä rjestö jen  
on laa jennettava  ja  voim istettava  va
listustyötään, sitä vaativat n iiden  uu
det tehtävät. K om m unistisen  kasva
tuksen perusta  kom m unistisessa  nuo. 
risoliik k eessä  on  aktiivinen  osanotto  
kaikkiin  vallankum ouksellisiin  ta iste
luihin, m inkä pitää olla  m arxilaiseen  
kouluutukseen k iin teästi sidottu.

E delleen, kom m unististen  n uoriso
jä r jestö jen  tärkeä tehtävä lähiaikoina 
on  keskustalaisen  ja  sosia lipatriootti- 
sen aatteellisuuden hävittäm inen ty ö 
lä isnuorisosta  ja  sen irrottam inen  so 
sialidem okraattisista  holhoojistaan  ja  
joh ta jistaan . Sam alla on kom m unis
tisten  n uoriso jä r jestö jen  tehtävä kaik 
kensa edistääkseen  kom m unististen  
puolueiden  jou kkoliikkeeksi keh itty 
m isen  vaatim aa nuortum isprosessia, 
arvelem atta luovuttam alla n iille van
hem pia jäseniään.

A litu isessa  toim innassa kaikkien  
poliittisten  kysym ysten  ratkaisussa, 
m ukana työsken telyssä  kom m unisti
sia puolueita rakennettaessa ja  aktii
visessa  osanotossa  vallankum oukselli
siin  taisteluih in  ja  liikkeisiin  on suuri 
periaatteellinen  ero kom m unististen  
n uoriso jä r jestö jen  ja  keskustalaisten  
sekä sosia lipatrioottisten  n uorisoyh 
d istysten  välillä.

5. K om m unististen  n uoriso jä r jestö 
jen  suhde kom m unistisiin  puolueisiin  
on peräti erilainen kuin vallankum o
uksellisten  n u oriso jä rjestö jen  suhde 
sosia lidem okraattisiin  puolueisiin. Y h 
tenäisyys ja  vankka kesk itys on  vält
täm ätön yh teisessä  taistelussa p ro le 
taarisen  vallankum ouksen p ikaiseksi



lävitse  viem iseksi. P oliittinen  joh to  
ja  oh jaus vo i kansainvälisesti olla 
vain K. I :lla , yk sity isissä  m aissa vain 
K. I :n  kunkin m aan osastolla . K om 
m unististen  n uoriso jä r jestö jen  ve lvo l
lisuus on  alistua täm än poliittisen  
joh d on  (oh jelm an , taktiikan ja  poliit
tisten  d irektiiv ien ) a laisiksi ja  sovit
tautua yhteiseen  vallankum ousrinta- 
m aan. K un eri kom m unististen  puo
lueiden  vallankum ouksellinen keh itys
taso on  erilainen, on välttäm ätöntä, 
että täm än periaatteen  käyttäm isen 
poikkeustapauksissa  m äärää K om m u
nistisen  N uoriso-Internationaalen  T o i
m eenpaneva K om itea  huom ioonottaen  
erik o ise t o lo t yksity is issä  m aissa. 
K om m unistiset n uorisojärjestöt, jo tk a  
ovat ryhtyneet järjestäm ään  om ia ri- 
vejään  ankarim m an kesk ityksen  la
kien  m ukaan, tu levat K om m unistiseen  
Internationaaleen , proletaarisen  val
lankum ouksen kantajaan ja  joh ta jaan  
nähden noudattam aan rautaista  ku
ria. K om m unististen  n u oriso jä r jestö 
jen  on  jä r jestö jen sä  sisällä  käsiteltä 
vä kaikkia  poliittis ia  ja  taktillisia  k y 
sym yksiä, otettava  kanta niihin  ja  
vaikutettava m aansa kom m unistisen  
puolueen sisällä, m utta ei m illoinkaan 
sitä  vastaan siten, että  vastustaisi 
sen tekem iä  päätöksiä ; vakavien  eri
m ielisyyksien  sattuessa K . K :n  ja  K. 
N j:n  välillä  on käytettävä  veto-oikeut
ta K . I :n  T oim eenpanevaan  K om ite
aan. Luopum inen p oliittisesta  itse
n äisyydestä  ei m issään tapauksessa 
m erk itsee  n iiden luopum ista jä r jestö l
lisestä  itsenäisyydestä, m ikä kasva
tuksen kannalta on  välttäm ätön. Kun 
vankka keskitys ja  itsen ä isyys on 
välttäm ätön vallankum ouksellisen  tais
telun tu loksekkaalle joh tam iselle , on 
n iissä  m aissa, jo issa  nuoriso, seurauk
sena h istoria llisesta  keh ityksestä, on 
suuresti riippuvainen  puolueesta, tä
mä suhde sä ilytettävä; erim ielisyydet 
näiden  kahden jä r jestön  välillä  rat
kaisee  K om m unistisen  Internationaa
len  T oim eenpaneva K om itea  yhdes
sä K om m unistisen  N uoriso-Internatio
naalen  T oim eenpanevan  K om itean 
kanssa.

6. Y k si lähem m istä ja  tärkeim m is
tä kom m unististen  n u oriso jä rjestö jen  
tehtävistä  on jä tteettöm ästi hävittää 
kaikki haaveilut p oliittisesta  joh ta ja - 
asem asta  jo ita  n iiden  riveih in  on  eh
dottom an  itsenäisyyden  a jo ilta  jä le lle  
jäänyt. N uorisolehtiä  Ja K om m unis

tisen  N u oriso jä rjestön  k ok o jä rjestö - 
k on eistoa  on  käytettävä  täyttäm ään 
nuorison  yk silöt vakavasti sillä  tun
nolla, että he ovat yhden  kom m unis
tisen  puolueen ta istelijo ita  ja  vas
tuunalaisia jäseniä.

Tähän tehtävään pitää kom m unis
tisten  n u oriso jä r jestö jen  kiinnittää 
yhä enem m än huom iota, aikaa ja  työ
tä, kun he a lkavat tulla jou k k oliik 
k eeksi voittam alla  puolelleen  suurem 
pia jou k k o ja  nuoria  työläisiä.

7. K om m unistisen  n uorisojärjestön  
kiinteän poliittisen  yhteistoim innan 
K om m unistisen  P uolueen  kanssa pi
tää ilm etä m yös m olem pien  jä r je s tö 
je n  lu jana jä rjestö llisen ä  yhteytenä. 
E hdottom an välttäm ätön on  jä r je s tö 
jä  pu olu e joh to jen  sekä piiri-, alue- ja  
paikallisryhm ien  alituinen keskenäi- 
nen edustus aina työpaikalla  ja  am 
m atillisissa  jä r je stö issä  toim ivien  
kom m unistiryhm ien soluihin  saakka, 
kuten  m yös lu ja  yhdysside toistensa  
kon feren sseih in  ja  k ongresseih in  lä 
hetettävien  edusta jien  kautta. Täten 
käy kom m unistiselle  puolueelle m ah
dolliseksi vaikuttaa ja tkuvasti nuori
son  poliittiseen  lin jaan  ja  toim intaan 
sekä avustaa nuorisoa, kuten m yös 
nuoriso  sen kautta v o i tehokkaasti 
vaikuttaa puolueeseen .

V ie lä  läheisem m äksi kuin on  K om 
m unistisen  Internationaalen  ja  kom 
m unistisen  puolueen suhde, jä r je s te 
tään K om m unistisen  N uoriso-Interna- 
tionaalen  ja  K om m unistisen  Interna
tionaalen  yhteys. K om m unistisen  
N uoriso-Internationaalen  tehtävänä on 
olla  kom m unistisen  nuorisoliikkeen  
kesk itettynä joh tona, auttaa ja  edis
tää liitto ja  m oraalisilla  ja  aineellisil
la  keinoilla , luoda uusia kom m unisti
sia n u oriso jä r jestö jä  sinne, m issä n ii
tä ei vielä  ole, ja  h arjottaa  kansain
välistä  propagandaa kom m unistisen  
nuorisoliikkeen  ja  sen oh jelm an h y 
väksi. K om m unistinen  N uoriso-Inter- 
nationaale on  K om m unistisen  Inter
nationaalen  osa  ja  sella isena sen k o n 
gressien  ja  T oim eenpanevan  K om ite
an päätösten  alainen. Täm än puit
teissa  suorittaa se työtään  ja  vaikut
taa K om m unistisen  Internationaalen
.......................Gal. 5 0 .......................................
poliittisen  tahdon välittä jänä kaikissa 
osastoissaan . V ankka keskenäinen 
edustus ja  k iin teä  vakinainen yhteis
työ takaa K om m unistisen  In ternatio
naalen  alituisen valvonnan  ja  Kom -
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m unistisen N uoriso-Internationaalen jestö jen  johdon , agitatsioonin , organi- 
työn  hedelm ällisyyden kaikilla sen soim isen, lu jittam isen  ja  tukem isen 
toim inta-aloilla (kom m unististen  jär- a lo illa ).

Kominternin III:ssa kongressissa valittu 
toimeenpaneva komitea

K om m unistisen  Internationalen  to i
m eenpanevan kom itean  jäsenet ovat: 
S in öv je ff (p u h een joh ta ja ), Bukharin, 
R adek , Lenin, T rotsk i (V e n ä jä ) ; 
H eckert, F röh lich  (S a k sa ); Souvari- 
ne (R a n s k a ); Terracin i, Gennari (Ita 
lia) ; Burian, K reib ich  (T sh ek k o
s lo v a k ia ) ; Shum ski (U k ra in a ); 
G linski (P u o la ) ; P o p o ff  (B u lg ar ia ); 
M arkovitsh  (J u g o s la v ia ) ; Scheflo  
(N o r ja ) ; B ell (E n g la n ti) ; Baldwin 
(Y h d y sv a lla t ) ; M orino, G arcia (E s
p a n ja ) ; S irola  (S u o m i); Jansen 
(H o lla n ti); Van O verstraaten (B el
g ia ) ;  K ilbom  (R u o ts i); Boduleseu 
(R u m a n ia ); Stuitshka (L a tv ia ) ; A r
nold (S v e it s i ) ; K oritschen er (Itäval
ta) ; B ela  K un (U n k a r i) ; K om m unis
tista  N uorisointernationalea edustaa 
B ujvovitsh.

Unkarilla ja  V enäjällä  on  v iisi ään
tä kum m allakin, Saksalla, Ranskalla, 
Italialla, T shekko-S lovakia lla  ja  Nuo- 
risoin ternationalella  kaksi ääntä kul
lakin, kaik illa  m uilla ylläm ainituilla  
m ailla on  yksi ääni.

T oim eenpanevan  kom itean  pienem 
pään toim istoon  tu livat: S in öv je ff,
Bukharin, Radek, H eckert, Souvari- 
ne, Gennari ja  Bela Kun. S ihteeris
töön  kuuluvat R akovski, H um bert, 
Droz ja  Kuusinen.

K om m unistisen  Internationalen  nais- 
sihteeristön  m uodostavat K lara Zet- 
kin, A lexandra  K ollontay, K asparova, 
L ucie Colliard ja  H ertha Sturm.

N uorisointernationalen  toim eenpa
nevan kom itean m uodostavat: Sjat-
skin, Z iegler, T atarov  (V e n ä jä ); Un- 
gern, Schönhaar, L eo ja  Munzen- 
berg  (S a k sa ); Tranquilli (I ta lia ); 
B u jvovitsh  (Balkanin m a a t ); Zabi- 
ro f f  (itäm aat).

K om m unistinen  Internationale va
litsi Bukharinin, Souvarinen ja  
H eckertin  edustajiksi kansainväliseen  
am m attijärjestöneuvostoon . N euvos
to on  taas puolestaan valinnut Lo- 
sovskin, M annin ja  N ainin edustajiksi 
toim eenpanevaan kom iteaan.

Kominternin kolmannen kongressin julistus
Kaikkien maitten työläisille.

K om m unistisen  Internationalen  kol
mas kon gressi on  päättynyt. K om m u
nistisen  proletariaatin  k ok o maailmaa 
käsittävä arm eijan  suurkatselm us on 
suoritettu . Se on  osottanut, että ku
luneen vuoden  aikana kom m unism i 
m on issa  m aissa, m issä se tähän asti 
on  ollut vain  ituna, on  muuttunut 
m ahtavaksi, jou k k o ja  liikuttavaksi ja  
kapitalism ia uhkaavaksi voim aksi. 
K om m unistinen  Internationale, joka  
ensim äisessä kongressissaan, V enäjää 
lukuunottam atta, edusti vain vähä
pätöisiä  toveriryhm iä, m utta toisessa, 
v iim evu otisessa  kongressissaan  etsi 
tietä luodakseen joukkopuolueen , val
litsee  puolueina nykyään ei vain  V e
näjällä  vaan m yöskin  Saksassa, P u o
lassa, T shekko-Slovakiassa, Italiassa,

Ranskassa, N orjassa, Jugo-Slaviassa 
ja  Bulgariassa, jon ka  lipun ym pärille 
kerääntyy yhä suurem pia joukkoja . 
K olm as kon gressi kääntyy kaikkien 
m aitten kom m unistien  puoleen  kehot
taen tekem ään kaikkensa vetääkseen 
K om m unistisen  Internationalen  rive i
hin yhä uusia m iljoon e ja  työläisiä 
ja  työläisnaisia. Sillä pääom an valta 
voi vasta  silloin  tulla kukistettua, 
kun kom m unism in aate toteutuu pro
letariaatin  huom attavan enem m istön  
hillittöm än purkauksen voim alla , jota  
kom m unistinen  joukkopuolue johtaa, 
jon ka  tulee olla  taistelevan  proletari
aatin teräksenlujana vahvikkeena. 
—  Joukkojen  keskuuteen! Sellainen 
on ensim äinen taistelun  tunnus, jon ka  
kolm as kon gressi singauttaa kaikki
en m aitten kom m unisteille.
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Nämä jou k ot tulevat, virtaavat 
' luoksem m e, sillä m aailm an pääom a 

osottaa  heille yhä selvem m in, yhä 
kouraantuntuvam m in että se saattaa 
siirtää ikuolinhetkensä tuonnem m aksi 
vain  yhä enem m än hävittäm ällä m aa
ilm an yhteiskunnallista  tilannetta ja  
ihm iseläm ää, lisääm ällä sekasortoa, 
kurjuutta ja  jou k k ojen  orjuutusta. K o
ko m aailm aa käsittävän taloudellisen  
ahdinkotilan  vallitessa  m ikä heittelee 
kadulle m iljoon eja  työläisiä, va ike
nee pääom an lakeijain ; sosia lidem o
kraattien  karjunta, h iljen ee porvaris
ton kiljunta, huudot, jo illa  he vuosi
en kuluessa ovat kääntyneet työläis
ten puoleen  kehoituksia  tekem ään 
herkeäm ättä työtä. S illä kehoitus 
työntekoon  on tullut työväenluokan 
taistelun  tunnukseksi, jo k a  voi toteu 
tua vasta kapitalism in  raunioilla, vas
ta silloin  kun proletariaatti hallitsee 
luom iaan tuotantovälineitä . K apita
listinen  maailm a huom aa itsensä  uu
sien  sotavaarojen  kuilun partaalla. 
A m erikalais-japanilainen, englanti- 
lais-am erikalainen, englantilais-rans- 
kalainen, ranskalais-saksalainen ja  
puolalais-saksalainen ristiriita  sam oin
kuin etu jen  vastakkaisuudet kaukai
sessa  ja ,lä h e isessä  Idässä, kaikki nä
m ä lisääntyvät; yhteentörm äyksen  ai
heet a javat kapitalism ia varustusten 
lisääm isen  tiellä. N e herättävät n iis 
sä huolestuttavan kysym yk sen : "tu 
leeko E uropan taas astua uuden maa
ilm ansodan tie lle ?”

Pääom anom ista jat e ivät varo mil- 
joon a in  ihm isten  m urhaam ista, sillä 
jo  sodan päätyttyä he politiikallaan 
ja  nälkäsaarrollaan kylm äverisesti 
saattoivat m iljoon eja  V en äjän  kansa
laisia  nälkäkuolem aan. Sitä he aino
astaan pelkäävät, että uusi sota tulisi 
lopu llisesti heittäm ään jou k ot m aa
ilm an vallankum ouksen arm eijaan, et
tä uusi sota  tulisi nostattam aan m aa
ilm an proletariaatin  viim eiseen  kapi
naan. Täm än vuoksi he koettavat 
kuten he m enettelivät ennen m aa
ilm an sodan puhkeam ista, jonkun 
verran  hälventää ilm anpainetta 
valtiota idollisilla  keinotekoisuuksilla . 
Mutta ilm anpaineen lieventäm isestä  
to isessa  kohdassa seuraa sen tiiv is
tym inen toisaalla. E nglannin  ja  A m e
rikan väliset neuvottelut m erivarus- 
tusten ra jottam isesta  lu ovat välttä
m ättöm yyden  pakolla yhtenäisen  rin 
tam an Japania vastaan. Englantilais-
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ranskalainen lähentym inen luovuttaa 
Saksan R anskalle ja  Turkin  E nglan
nille. E i rauha, vaan lisääntyvä le 
vottom uus ja  voittaneen  pääom an v o i
tettuihin kansoih in  kohdistam a enene
vä orjuutus ova t tu loksia m aailm an 
pääom an kaikista  pyrkim yksistä  saat
taa jonkunm oista  jä r jestystä  koko 
maailm aa käsittävään lisääntyvään se
kasortoon . K apitalistinen  lehdistö 
kautta, m aailm an puhuu poliittisesta  
rauhottum isesta  sen vuoksi, että Sak
san porvaristo  on  n öyrtynyt liitto la is
ten m ääräävään tahtoon  ja  sen jo h 
dosta, että se on  valtansa säilyttäm i
seksi heittänyt Saksan kansan Pa
riisin  ja  L on toon  pörssien  shakaalien 
raadeltavaksi. M utta sam aan aikaan 
täm ä pörssilehdistö on  täynnä v ieste 
jä  yhä lisääntyvästä taloudelllisesta 
sekasorrosta  Saksassa, y livoim aisista  
veroista , jo tk a  rakeina satavat ty öt
töm yyteen  tuom itun kansan niskoille 
aiheuttaen leipäpalan, vaatetuksen ja  
vä lttäm ättöm yysesineiden  kallistum i
sen. Lähtien  politiikassaan  rauhalli
sesta, u lkokohtaisesta tilanteen tutki
m uksesta, —  vain  järkevästi, tarkas
tellen  taistelutannerta, selväpäisesti 
tekem ällä itselleen  selvän kaikesta 
vo i proletariaatti saavuttaa voiton , —■ 
puhuu K om m unistinen  Internationale 
kaikkien  m aitten  proletaareille : K api
talism i on  tähän asti osoittautunut 
kykenem ättöm äksi turvaam aan m aa
ilm alle sitäkään jä rjestystä  m ikä val
litsi ennen sotaa. Sillä sen n ykyiset 
hankkeet eivät v o i lu jittaa  uutta jä r 
jestystä , se m erkitsee vain kärsim ys- 
tem m e pitkittäm istä, kapitalism in  ku o
lem an tuskain venyttäm istä. M aail
maa käsittävä vallankum ous lähenee. 
K aikkialla jä rkkyvät m aailm an pää
om an perustukset. T oinen  tunnus, 
jo lla  K om m unistisen  Internationalen 
kon gressi kääntyy kaikkien  m aitten 
proletaarien  puoleen  kuuluu: M e kul
jem m e uusia suuria taisteluita kohti. 
Varustautukaa uusiin taisteluihin.

M aailm an p orvaristo  on kykenem ä
tön  turvaam aan -työläisille työtä , le i
pää, asuntoa ja  vaatetusta, m utta sen 
sijaan  ösottaa se suurta kykyään so 
dan jä rjestäm isessä  m aailm an prole
tariaattia vastaan. E nsi häm m ennyk
sestä toinnuttuaan niin  pian kuin se 
kykeni voittam aan  itsessään kauhun 
sodasta palaaviin  työläisiin  nähden ; 
heti kun se kyken i uudelleen ajam aan 
työlä iset tehtaisiin , kukistettuaan
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näitten ensim äiset kapinat; kun se 
kykeni säilyttäm ään sodankin  jä lkeen  
yhteytensä sosia lidem okraattien  ja  
am m attiliittojen  riveissä  olevain  pro
letariaatin  kavaltajain  kanssa, luo
m alla täten hajaannuksen työläisten  
keskuuteen ; siitä lähtien  on  se pon 
nistanut voim ansa järjestääkseen  
valkokaartila isia  proletariaattia  vas
taan ja  riisuakseen  työväenluokan 
aseista. (Maailman porvaristo  on 
aseistautunut k iireestä kantapäähän 
asti; se  ei o le  valm istautunut 
ainoastaan- esiintym ään ase kä- 
dSssä proletariaatin  joka isen  kapi- 
naannousun varalle, se osaa tilaisuu
den  tullen provosoida  taisteluun val
m istautuvan proletariaatin  ennenai
kaisiin  kapinoihin, m urskatakseen  sen 
ennenkuin yhteinen voittam aton  pro
letariaatin  rintam a on luotu. Täm än 
m aailm an porvariston  strategian  vas
tapainoksi tulee K om m unistisen  In ter
nationalen  asettaa om an sotataitonsa. 
M aailm an pääom an raha-arkkujen 
vastikkeena ja  jä rjestyn een  proletari
aatin  m urskaam iseksi k oottu jen  ases- 
tettu jen  rosvo jou k k o jen  vastapainona, 
on  K om m unistisella  Internationalella  
luotettavat aseensa : proletaarijoukko- 
jen  yhtenäinen vankka rintam a. Kun 
kaikki m onet m iljoonat, yhä tiiv isty
vät rivit, ryh tyvät taisteluun silloin  
osoittautuvat m itättöm iksi kaikki p or
variston  eteväm m yydet, kaikki sen 
väkivallan  käytön  m enetelm ät: silloin  
pysähtyvät rautatiet jo illa  porvaristo 
siirtelee valkokaartila isia  osastojaan  
taisteluun proletariaattia  vaastan. Sil
loin  jähm ettävä kauhu valtaa  valko
kaartilaisten  eri osastot. Jos on
nistutaan saattaa proletariaatti yh teis
voim in  taisteluun pääom aa vastaan, 
n iin  m enettää m aailm an porvaristo 
Viimeisen ja  tärkeim m än voiton  edel
ly tyksen : uskon voittoonsa, jon k a  sille 
hetkeksi on  palauttanut vain  sosia li
dem okraattien  petturuus, ainoastaan 
työväen jouk k ojen  hajaannus. V o itto  
m aailm an pääom asta, tie vo ittoon  on 
riippuvainen työväenluokan  enem m is
tön  m yötätunnosta.

K om m unistinen Internationale ke- 
hoittaa kaikkien  m aitten  kom m unis
tisia  puolueita ja  am m attiliitoissa to i
m ivia  kom m unisteja  ponnistam aan 
kaiken  voim ansa ja  tarm onsa vapaut
taakseen  ty öväen joukkojen  laajem m at 
k errok set sosia lidem okraattisten  pu o
lueitten  ja  am m atiliittojen  petturim ai-

seh  byrokratian  vaikutusvallasta. T ä 
m ä käy m ahdolliseksi vain  siinä ta
pauksessa, että kaikkien  m aitten kom 
m unistit tänä vakavana aikana, jo i 
loin  joka in en  päivä tuo mukanaan 
työ väen jou k oille  yhä uusia puutteita, 
osoittautuvat työväenluokan  eturivin  
sotureiksi kaik issa  sen  jok ap ä ivä is is 
sä puutteissa, jo llo in  he joh ta va t sitä 
taisteluun lisäleipäpalan  puolesta, 
taisteluun n iitten  rasitusten  lieventä 
m iseksi, jo ita  pääom a yhä sietäm ät- 
töm äm m ässä m äärin kasaa työväen 
jou k k ojen  harteille. On välttäm ätön
tä osoittaa  työväenluokan  laa jo ille  
kerroksille , että pelkästään kom m u
nistit ta istelevat heidän asem ansa hel- 
poittam iseksi ja , että sosia lidem okra
tia ja  am m attiliittojen  taantum uksel
linen byrokratia  suostuu m ieluum m in 
luovuttam aan työlä iset nälkäkuole
maan kuin ryhtym ään  taisteluun.

Me voim m e lyödä  proletariaatin  ka
valtajat, porvariston  asiam iehet, ei 
vain  tietopuolisten  k iiste ly jen  poh ja l
la  dem okratiasta ja  diktatuurista, 
vaan m yöskin  kysym yksissä  leivästä, 
työpalkasta, työlä isten  vaatetuksesta  
ja  asum uksista. Ja tärkeim pänä ta is
telutantereena m issä m eidän on  vält
täm ättä voitettava , on  am m atillinen 
liike, taistelu  am m attiliittojen  k elta is
ta A m sterdam in Internationalea vas
taan, am m attiliittojen  Punaisen  Inter
nationalen puolesta. Täm ä on ta is
telua m eidän om assa leirissäm m e ole
van v ih ollisen  linnoitusten  hajoitta- 
m iseksi; täm ä on kysym ys yhtenäisen  
taistelurintam an m uodostam isesta, jo 
ta vastaan m aailm an pääom a k ilp is
tyy. Ä lköön  annettako jä r jestö issäm 
m e sijaa keskustalaisvirtauksille , k e 
hittäkääm m e taisteluhenkeä.

Vain  taistelulla työväen jouk k ojen  
a lkeellisim pien  elinvaatim usten  puo
lesta  m e voim m e luoda yhtenäisen  
proletariaatin  rintam an porvaristoa  
vastaan, voim m e päästä proletariaatin  
hajaannuksesta jok a  helpoittaa p or
variston  jatkuvaa olem assa  oloa. 
Mutta täm ä proletaarinen  rintam a tu
lee  voim akkaaksi ja  taistelukykyisek- 
si vasta sillo in  kun sitä lu jittaa yh 
tenäisen ja  m alttavan hengen  sekä 
rautaisen kurin  elävöittäm ät kom m u
n istiset puolueet. Täm än vuoksi K o 
m internin kolm as m aailm an k on gressi 
kääntyessään kaikkien  m aitten  k om 
m unistien puoleen  tunnuslausein 
“ jou k k o jen  keskuuteen” , “ luokaa yh-
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tenäinen proletaarinen rintam a” , sa
m alla hetkellä pitää tarpeellisena sa
noa: “ Puhdistakaa rivinne aineksista, 
jotk a  heikentävät taistelun henkeä ja  
taistelukuria kom m unististen  puolueit
ten m aailm an proletariaatin  iskuosas- 
to issa” . K om m unistisen  In tern atio
nalen k on gressi vahvistaa Italian so 
sialistisen  puolueen eroittam isen  sii
hen asti, kunnes se tekee pesäeron 
reform isteista , sulkem alla ne ulos ri
veistään. Täm ä päätös osottaa  kon 
gressin  käsityksen , että jo s  K om m u
nistinen  Internationale haluaa johtaa  
m iljoon ia  työlä isiä  taisteluun, sillä el 
tule olla  riveissään  m inkäänlaisia re
form isteja , jo itten  pääm ääränä ei ole 
voitokas proletaarinen  vallankum ous, 
vaan sov in to  pääom an kanssa ja  sen 
uudestaan m uovailu. A rm eijat, jotka  
sietävät joh dossan  vihollisen  kanssa 
sovin toon  pyrk iviä  joh ta jia , tavallises
ti sam aisten  joh ta ja in  kavaltam ina 
jou tuvat vihollisten  käsiin. K om m u
nistinen  Internationale on m yöskin  
kiinnittänyt huom ionsa siihen, että 
puolueiden  riveissä , vaikkapa ovatkin  
sulkeneet keskuudestaan re form iste 
ja , on säilynyt virtauksia, jo tk a  eivät 
ole vielä  lopu llisesti vapautuneet re- 
form ism in  hengestä, ja  vaikkapa eivät 
pyrikään sovin toon  vihollisen  kanssa, 
silti e ivät kuitenkaan h arjo ita  riittä 
vän tarm okasta ylly tystä  ja  propagan
daa pääom aa vastaan eivätkä riittä- 

'  vän tarm okkaasti työskentele jou k k o
jen  vallankum ouksellistuttaim iseksi. 
P uolueet, jotka  eivät jokapäivä isessä  
uurastuksessaan kykene olem aan jou k 
k o jen  vallankum ouksellisena sieluna, 
jo tk a  eivät arkiaskartelussaan saata 
innolla  ja  hehkulla lu jittaa jou k k ojen  
taisteluhenkeä, sella iset puolueet ovat 
pakotetut jättäm ään hyväkseen  käyt
täm ättä taistelulle suotuisia tilantei
ta. pakottautuvat jättäm ään h iilty
mään proletariaatin  luonnonvoim aisen  
liikkeen, kuten  olem m e nähneet käy
neen Italiassa tehtaitten  valtauksissa 
ja  jou lukuun lakossa  Tshekko-Slovaki- 
assa. K om m unistisen  puolueen tulee 
m uokata itseensä  taistelun henki. Sii
tä on m uokattava y lin  jou k k o jok a  
kykenisi nopeasti käyttäm ään hyväksi 
suotuisia taistelutilanteita  ja  pro
letariaatin  luonnonvoim aisten  liikeh- 
tim isten  hetkinä varovaisen  ja  m ie
huullisen taistelun  joh tam isella  saa
vuttam aan korkein  m ahdollinen  h yö
ty.

M uodostukaa liikkeellelähteväin  
, työväen joukkojen  etu joukoksi, olkaa 
n iitten  sydäm enä ja  järkenä. T ällai
sella tunnuslauseella K om internin  3: S 
m aailm an K ongressi kääntyy kom m u
n ististen  puolueitten  puoleen . Etu
joukkona olem inen  m erkitsee urhok- 
kaimm an, tietoisim m an ja  varovai- 
sim m an jou k k o jen  osan  etunenässä 
kulkem ista. T älla iseksi etu joukoksi 
m uodostuen kom m unistiset puolueet 
vo iva t rakentaa yhtenäisen  proletaari
sen rintam an sekä joh taa  voittoon  
vihollisesta .

Pääom an strategiaa vastaan on ase
tettava proletariaatin  sotataito. V al
m istautukaa taisteluun. V ihollinen  on 
voim akas sen vuoksi että sillä on ta
kanaan vuosisatain  herruus, jok a  on 
kasvattanut siihen  tietoisuuden  vo i
m astaan ja  halun sitä käyttää. V i
hollinen  on  voim akas sen  vuoksi, että 
se vuosisatain  ku luessa on oppinut 
hajoittam aan, kukistam aan ja  hallitse
m aan työ väen jou kko ja. V ihollinen  
tietää kuinka taistelua on käy
tävä voitokkaasti ja  sen vuoksi K om 
m unistisen Internationalen  kolm as 
m aailm an k on gressi kiinnittää kaik 
kien  m aitten kom m unististen  puolu
eitten huom iota hallitsevan  ja  om ista
van  luokan keh ittyneessä  sotataidossa 
piilevään  vaaraan sekä vallasta ta is
televan  työväenluokan  riittäm ättö
m ään ja  keh ittyvään  strategiaan. 
M aaliskuun tapahtum at Saksassa 
oso ittiva t sen suuren vaaran, että 
työväenluokan eturivit, proletariaatin  
kom m unistinen etu jou kko tuli v ih olli
sen pakoituksesta saatettua taisteluun 
ennen proletariaatin  laa ja in  kerrosten  
esiintym istä. K om m unistinen  Inter
nationale ilolla  tervehtii tapahtum aa, 
että sadattuhannet työ lä iset kautta 
Saksan kiiruhtavat avuksi vaaran uh
kaam ille työlä isille  K eski-Saksassa. 
T ässä  yhteenkuuluvaisuuden henges
sä, kok o  m aan vieläpä k ok o  m aailm an 
proletariaatin  esiin tym isessä  puolus
taakseen yhtä  proletariaatin  osaa tä
tä  uhkaavalta vaaralta, K om m unisti
nen  Internationale näkee tien v o it
toon. K om m unistinen  Internationale 
tervehtii Saksan yhdistynyttä  kom m u
n istista  puoluetta  jok a  astui työväen 
jou k k ojen  joh toon  näiden kiiruhtaessa 
puolustam aan saarrettu ja  veljiään. 
M utta sam alla K om m unistinen  Inter
nationale pitää velvollisuutenaan  sel
västi ja  avoim esti sanoa  kaikkien



m aitten työlä isille : jo s  etu joukko ei 
voi välttää taistelua, ja  jos  täm ä tais
telu voi jouduttaa koko työväenluokan 
liikekannallepanoa, silloin  etu joukon 
ei tule unohtaa, että niin kauan kuin 
se on  yksinään ja  eristettynä, sen ei 
tule ryhtyä m ihinkään ratkaiseviin  
taisteluihin.

Maaliskuun taistelut antavat m eil
le lisäksi yhden opetuksen johon  
K om m unistinen Internationale kiin 
nittää kaikkien m aitten  proletaarien  
huom iota. On välttäm ätöntä valm is
taa työväen  laa jo ja  jou k k o ja  tulevia 
taisteluita varten lakkaam attom alla 
jokapäiväisellä , yhä kärjistyväm m ällä  
ja  laajem m alla vallankum ouksellisella  
ylly tyksellä  sekä ryhtyä taisteluun 
tunnuslauseilla, jo tk a  ovat selviä  ja  
p roletaarijou kkojen  laajem pain  ker
rosten  käsitettäviä. V ihollisen  sota
taitoa vastaan on asetettava  proletari
aatin  harkitseva viisas sotataito. Ei 
riitä  etu joukkojen  taisteluhalu, m ie
huus ja  päättäväisyys.

T aistelu  on siten  valm istettava ja  
järjestettävä , että se käsittäisi jou k 
kojen  laajim m at kerrokset, että se 
m uodostuisi näille taisteluksi heidän 
elineduistaan siten  m obilisoiden  hei
dät. K uta vaarallisem m aksi käy m aa
ilm an pääom an asem a, sitä enem m än 
se tulee yrittäm ään häiritä K om m u
n istisen  Internationalen  tulevaa v o it
toa, lyötyään laa joista  kerroksista  
eristetyn  etu joukon. Täm än suunni
telm an ja  vaaran vastapainoksi on 
asetettava  yleinen  jou k k o ja  herättävä 
kom m unististen  puolueitten  yllytys, 
m itä tarm okkain jä rjestö llin en  ty ös
kentely, jok a  lu jittaa  vaikutustaan 
laajoih in  joukkoih in  ja  tekee m ah
dolliseksi taistelutilanteen kylm än 
harkinnan ja  perääntym istaktiikan 
ylivoim aisen  vihollisen  tieltä, sekä 
toiselta  puolen hyökkäyksen  niissä 
tapauksissa, jo llo in  vihollisen  voim at 
ovat hajallaan, mutta jou k ot yhdessä.

K om m unistisen  Internationalen  k ol
m as maailm an k on gressi tietää, että 
vain taistelun kokem us antaa ty ö
väenluokalle sellaisia  kom m unistisia  
puolueita, jotka  kykenevät salaman 
nopeudella  hyökkääm ään vihollisen  
kim ppuun siellä m issä  se on ahdistet
tuna sekä perääntym ään ylivoim an 
tieltä. Täm än vuoksi kaikkien  m ait
ten proletaarien  velvollisuus on op 
pia käsittäm ään ja  kansainvälisissä 
piirteissä hyväkseen  käyttäm ään n ii

tä kaikkia opetuksia, jo ista  eri m ait
ten työväenluokka on saanut m aksaa 
suunnattom ain uhrausten hinnan.

T ässä  taistelussa tulee kom m unis
tisten puolueitten  kehittää taistelu- 
kuria korkeim paan m ääräänsä. .lo h 
ta vai n puolue-elim ien velvollisuus on  
kylm äverisesti ja  hark itsevasti vaa- 
rinottaa  taistelun kaikki opetukset, 
varovasti tähystää taistelutanner, yh 
distää  m ahtava purkauksen jännitys 
suurim paan varovaisuuteen. K ok o 
puolueen yhteisessä  henkisessä t y ö s 
kentelyssä, ottaen varteen puoluetove
rien arvostelut, on  taottava  om a tak
tillinen suunta, om at taistelusuunni- 
telm at. Mutta kaikkien  puoluejärjes- 
töjenkin  om alta kohdaltaan, vitkaste
lem atta on noudatettava puolueen 
m äärääm ää suuntaa. Sen tarkistuk
sen alaiseksi on puoluejärjestön  jo k a i
nen sana ja  kukin askel a listettava. 
Parlam enttiryhm äin, puoluelehdistön, 
p u olu ejärjestö jen  on horjum atta nou
datettava puolueen joh tava in  elim ien 
m ääräyksiä.

K om m unististen  etu joukkojen  maa- 
ilm aakäsittävä katselm us on  suori
tettu. On osoittautunut kom m unis
min olevan  m aailm an m ahti. Se on 
osoittanut, että K om m unistisen  Inter- 
natiohalen  tehtävänä on  m uodostaa 
proletariaatin  suunnattom ia arm eijo i
ta. Se on osoittanut suurten ta iste
lu jen  odottavan  näitä arm eijoita. Se 
on  todistanut, että me voitokkaasti 
suoriudum m e näistä taisteluista. Se 
on näyttänyt maailm an proletariaatil
le, kuinka tämän on valm istauduttava 
v o itto  saavuttam aan. N yt kaikkien  
m aitten  kom m unististen  puolueitten 
tehtävänä on saattaa kaikkien  m ait
ten kom m unistien  tietoon  m aailm an 
proletariaatin  kokem uksista  kehkeyty
n eet K ongressin  päätökset, jo tta  kaik 
ki kom m unistiset proletaarit ja  prole- 
taarin a iset voisivat tu levissa  taiste
lu issa  toim ia  satojen  ei-kom m unistis- 
ten proletaarien  jphtajina.

K om m unistisen  Internatiohalen  
T oim eenpaneva Kom itea.

Saksa, H eckert,. F röh lich ; Ranska, 
Souvarine; Tshekko-Slovakia, Burian, 
K re ib ich ; Italia, T erracin i, G enari; 
V enäjä, Siaiovjev, Bukharin, Radek, 
Lenin , T r o tsk i; Ukraina, Shum ski; 
Puola, W a rsk i; Bulgaria, P o p o ff ; Ju- 
go-SIavia, IM arkovitsh; N orja, S eli e C-



lo ; Englanti, B ell; Am erika, Baldw in ; S tutsbka; Sveitsi, A rn old ; Itävalta, 
Espanja, M orino; Suomi, S irola ; Hoi- K oritschen er; Unkari, Bela Kun, sekä 
lanti, Jansen ;  B elgia Van Over- N uoriso-Internationalen  tpk. Miinzen- 
straaten ; Ruotsi, K ilbom ; Latvia, berg  ja  Lekay.

Punaisen Taloudellisen Internationalen 
teesejä ja päätöksiä

Punaisen Taloudellisen Internationa- la ja  vanhalle vastakohdaksi asettu- 
len l :sen  Kongressin merkitys. essa aivan kiertäm ätön. M utta tämä 

4 A llaolevan  on  k irjo ittanut Punaisen  kirjavuus, jok a  epäilemättä, oli yhte- 
T aloudellisen  Internationalen  huomat- näiselle toim innalle esteenä, o li vo i
tu joh ta ja  A. L osovsk y  esipuheeksi tettava yhtenäisen , yleisen , velvoitta- 
P. T. Internationalen  I :s e n  kongres- van suuntaviivan v iitoittam isen  käut- 
sin  teeseih in  ja  päätöksiin. K un kir- ta - Punaisen  T aloudellisen  Interna- 
jo itu k sessa  esitetään ikäänkuin  yh- tionalen  Ensim äinen K ongressi suo- 
teenveto  siitä ty östä ,' jon ka  m ainittu ri_tti täydellisesti tuon hajallaan  ole- 
kongressi suoritti, ja  sen m erkityk- vien vallankum ouksellisten  voim ien  
sestä  m aailm an vallankum oukseni- kokoam isen , yhtenäisen  suuntaviivan 
seen  taloudelliseen  liikkeeseen , kat- laatim isen  ja  lu jan perustuksen luo- 
som m e täm än ju lkaisem isen  tarpeelli- m isen  vallankum ouksellisten  taloudel- 
seksi. K irjo itu s kokonaisuudessaan liaten lu ok k ajärjestö jen  järjestäm isel- 
on seuraava: ' e- Tarkkaavaisesti luk iessa  Ensi-

Lukijaim m e huom ioon  esittäm äm m e m aisen K ongressin  pöytäk irjat ja  pää- 
päätökset ovat Punaisen  Taloudelli- tökset m e näem m e m iten vallan- 
sen Internationalen  ensim äisen  kan- kum ouksellisten  jä r jestö jen  kollektii- 
sainvälisen  kongressin  kahden viikon  y inen a jatus pitkien ja  in tohim oisten  
työn  tuloksia. Y ksito ista  kuukautta väittelyiden, kesk inäisten  taisteluiden 
sitten  syntyi V äliaikainen  Kansain- ja  keskinäisten  m yönnytysten  jälkeen  
välinen  N euvosto, jon ka  tehävänä oli saj ilm aisum uotonsa. T ässä  esittä- 
vallankum ouksellisen  luokkataistelun  m äm m e päätökset ovat kaikkien  mai- 
ja  yhteiskunnallisen  vallankum ouksen den työväenliikkeiden  yhteenkoottu  
aatteiden asettam inen vastapainoksi kokem us. N iissä on tehty yhteenveto 
luokkien  yhteistoim innan  aatteille, joi- m aailm an am m atillisen  liikkeen  yh
tä Am sterdam in Internationale edus- delle kokonaiselle  jaksolle , käännetty 
taa. Näm ä 11 kuukautta o livat voi- m aailm an h istorian  lehti sodan edelli- 
mien kokoom isen  ja  ankaran agl- seltä  ja  jä lkeiseltä  a ja lta  ja  kaikkien 
tatsionin  kuukausia. Täm än ajan  ku- m aiden työväenliikkeen  m yönteisestä  
luessa kaikissa m aissa m uodostuivat s e k ä , k ielte isestä  kokem uksesta kon- 
liuom attavat vähem m istöt, jo tk a  jyr- S^essi veti va llankum oukselliset johto- 
kästi ja  päättävästi esiin tyivät van- päätökset.
h o jen  am m attiliittojen  politiikkaa Päätöksensä, jok a  m äärää Kansain- 
vastaan. V allankum ouksellinen  talou- välisen  Taloudell. liikkeen, on  epäile- 
dellinen  liike o li erittäin  kirjavaa, m ättä päätös K om m unistisen  Inter- 
puuttui oh jelm an yhtenäisyyttä, me- nationalen  ja  Punaisen  Taloudellisen  
nettelytavan  yhtenäisyyttä. Oli ää- Internationalen  kesk inäisistä  suhteis- 
rim m äistä virtausten, aatteiden  kirja- ta. K ongressi ei voinut eikä saanut 
vuutta, jo ita  yhdisti yhteinen viha sivuuttaa tätä kysym ystä  vaikenem al- 
riistä jiä  vastaan, mutta jo ita  eroitti la. Punaisen  T aloudellisen  Interna- 
yhteiskunalliseen  vallankum oukseen tionalen Ensim äisen  K ongressin  edes- 
johtavien  teiden sekä nykyhetkellä  sä olivat kom m unistinen liike kaikis- 
työväenluokan  edessä seisovien  teh- sa m aissa ja  K om m unistinen Interna- 
tävien  ym m ärtäm ättöm yys. Täm ä tionale vallankum ouksellisina tosi- 
luonnollinen  kirjavuus, joh tuneena eri seikkoina. O livatpa useat edustajat 
m aiden työväenliikkeiden  erikoisuuk- kuinka “ riippum attom ia”  tahansa, oli- 
sista, o li uuden taloudellisen  liikkeen pa heillä  m inkälaisia ennakkoluuloja 
itsem äärääm isen  ensim äisellä jaksoi- tahansa politiikkaan ja  poliittisiin
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puolueisiin, n iin  tosiseikat ovat itse 
päisiä ja  kongressin  oli pakko sanoa; 
tulevatko vallankum oukselliset jä r je s 
tö t taistelussaan kapitalism ia vastaan 
kulkem aan käsi kädessä K om m unisti
sen Internationalen  tahi jonkun  muun 
m ahdin kanssa? K ongressin  o li an
nettava vastauksensa kysym ykseen, 
onko sitäpaitsi y leensä  olem assa joku  
vallankum ouksellinen  luokkavoim a, 
jo k a  kulkisi sam aa tietä  kuin Punai
nen T aloudellinen  Internationale on 
Itselleen  asettanut? Ja tässä hyväk
sytty  päätös, jo k a  puolustaa Punaisen 
T aloudellisen  Internationalen  itsenäis
tä järjestöolem usta , a lleviivaa ehdot
tom ana välttäm ättöm yytenä toim in 
nan yhtenäisyyden  ja  läheisen  yh teis
työn  taistelussa. Tätä  kantaa kon 
gressi perustelee porvariston  voim ien  
keskittäm isellä , sillä, että porvaristo 
jo  a ikoja  sitten  on  liittänyt yh teen  p o 
liittiset ja  ta loudelliset jä rjestön sä  
yhteistä  taistelua varten. Taistelun  
vaatim ukset, yhtenäisen  rintam an luo
m iseksi vallankum ouksellista  rynnis
tystä varten  pakoittavät ei vain K on 
gressin  enem m istön  vaan vallan 
kum oukselliset syndikalistiset vähem 
m istötkin , jo tk a  innokkaasti puolusta
vat taloudellisen  liikkeen  riippum at
tom uutta, tunnustam aan välttäm ättö
m yyden m ahdollisim m an läheisen  yh 
teyden  aikaansaam iseksi III K om m u
nistisen  Internationalen, m aailm an 
vallankum ouksellisen  työväen liikkeen  
etu jou kkojen  kanssa kum paisenkin  
toim eenpanevan  orgaanin  keskinäisen  
edustuksen, yh teisten  neuvottelu jen  
y. in. pohjalla , että  tällä yhteydellä  
tu lee olla  e lim ellinen  ja  asiallinen 
luonne ja  että sen  tulee ilm etä va l
lankum ouksellisten  toim enpiteiden 
yh teisessä  valm istelussa sek ä  niiden  
yh teisessä  toteuttam isessa  niin  kan
sallisessa  kuin kansainvälisessäkin  
m ittakaavassa, että kaik issa  m aissa 
on  erittäin  suotava käytännöllisen  
yhteyden  aikaansaam inen Punaisten 
T aloudellisten  jä r je s tö jen  ja  K om 
m unistisen  Internationalen  puolueiden 
kanssa m olem pien  k on gressien  m ää
räysten  toim eenpanem iseksi.”

Täm ä päätös kesk inäisistä  suhteis
ta III K om m unistisen  Internationalen  
kanssa m ääritteli etukäteen  k on gres
sin kaikki muut päätökset, ja  vä itte
lyt, jo tk a  tästä kysym yksestä  sukeu- 
sivat kaikkien  pä ivä järjestyk sessä  o l
leiden  kohtien  yhteydessä, vain täy

densivät tahi keh ittivät tästä perus
kysym yksestä  o lleessa  käsittelyssä  jo  
keh itetty jä  ja  lausuttuja katsom uksia.

M utta kysym ys K om m unistisen  In
ternationalen  ja  Punaisen  T aloudelli
sen Internationalen  kesk inäisistä  suh
teista ratkaisee a inoastaan  yhden 
puolen toim innan yhdenm ukaistutta- 
m istehtävässä, läheisestä  yh teistyöstä  
y. m. Jälelle  jää  niiden erikoistehtä
vien  päättäm inen, tarkalleen  m ääritte
lem inen, jo tk a  ovat kaikkien  m aiden 
vallankum ouksellisen  taloudellisen  
liikkeen  edessä. Pääm äärä on  kapi
talism in kukistam inen ja  köyhälistön  
diktatuurin perustam inen. T ässä  suh
teessa vallitsi m elkein  täydellinen  
yksim ielisyys, sillä yhdeksän kym m e
nesosaa syndikalisteista, jo tk a  sodan 
ja  vallankum ouksen kokem uksista  o li
vat oppineet, kannattivat köyhälistön  
diktatuuria, käsittäen sen tosin  om alla 
syndikalistisella  tavallaan. E rim ieli
syydet, ja  varsin  jyrkät, ilm enivät sil
loin  kun tuli m ääriteltäviksi kon 
kreettiset taistelun tehtävät kussakin 
m aassa sekä ne taistelun tunnuslau
seet, jo id en  ym pärille työ väen jou k k o
jen  huom io on  kiinnitettävä. Tässä 
ennen kaikkea  tuli m ääritellä  itse 
taistelum enetelm ät. K eskustelut kär
jisty ivä t kysym yksessä , tu leeko van
hat liitot hajoittaa  vai vallata. M illä 
hinnalla tahansa hajoittam isen  puol
ta jia  o li kongressissa  vain muutama 
edustaja. H eidän m ielestään ovat van
hat am m attiliitot kaikkien  paheiden 
pesiä, jo issa  vallankum ouksellisten  
vanhurskaiden ei > o le  oltava, jonka 
vuoksi he pitivät välttäm ättöm änä 
vanhojen  liitto jen  hajoittam isen  aset
tam ista vallankum ouksellisen  m enet
telyn  perustaksi. T ässä  kysym ykses
sä kongressi asettui selvästi m ääritel
ly lle  kannalle niin  hyvin  m enettely 
tapaa kuin organisation ikysym ystä  
koskevassa  päätöksessään. “ L iitto jen  
valloittam inen  eikä hajoittam inen”  —- 
niin  lausui E nsim äinen K ongressi, 
lausuen sen  kaikilla  äänillä  m uutam ia 
sekapäisiä vastaan, jo tk a  yrittivä t pu
kea pessim ism insä ja  voim attom uu
tensa teoreettiseen  asuun.

E rikoisessa  pykälässä “ taistelum e- 
netelm istä”  K ongressi kiinnittää huo
m iota jou stavan  taktiikan välttäm ät
töm yyteen  niin puolustus- kuin hyök- 
käystaistelussa.

E hdottom asti o ikeita  taistelum ene- 
telm iä ei ole —  sanoo kongressi — ,



kaikki muuttuu, riippuen ajasta, pai
kasta ja  tilanteesta . ‘ ‘Punaisen  T a 
loudellisen  Internationalen  kannatta
jan  tulee olla  e i ainoastaan esim erk
kinä vallankum ouksellisuudessa, vaan 
m yös esim erkkinä  kestävyydessä  ja  
kylm äverisyydessä . M enestyksen  k o 
ko salaisuus on jok a isen  toim enpiteen, 
jok a isen  esiin tym isen  jä rjestelm älli
sessä, suunnitelm allisessa ja  sitkeäs- 
sä  valm istelussa. Toim innan  nopeu 
den ja  leppym ättöm yyden  tulee olla 
yhdistettynä äärim m äisen  tarkkaan 
olo jen  ja  tilanteen  sekä vihollisen  vo i
m ien jä rjestyn eisyyd en  asteen  tutki
m iseen. L uokkien  taistelussa sam oin 
kuin rintam ataistelu issakin  on  osatta
va ei ainoastaan hyökätä, m utta m yös 
järjestyk sessä , tiiv iinä  perääntyä. 
H yökkäyksessä  sekä puolustuksessa 
on  aina m uistettava, että takana on 
laa jo jen  p roletaarijou kojen  m yötätun
to  ja  että otetaan huom ioon  yhteis- 
kunnallispoliittinen  tilanne kokonai
suudessaan, jo s s a  taistelu  tapahtuu.”  
Täm ä m enetelm ien  ja  ta istelukeinojen  
suhteellisuus on  a lleviivattu  to isessa  
paikassa taktiikkateeseissä , jo issa  pu
hutaan siitä, ettei ole  a jateltava, että 
hyökkäys on  k a ik issa  ja  kaikenlaisis
sa o lo issa  parhain  taistelukeino. M ei
dän taktiikkam m e tulee olla  jou sta 
van ja  on  sen otettava  huom ioon  
kaikki vaikeudet.

E rikoista  huom iota  kiinnitettiin  
kongressissa  Italian T yöväenliittoon . 
Päätös, jok a  h yväksyttiin  kysym yksen  
seikkaperäisen  käsitte lyn  jä lkeen , sel
vin  sanoin  vastustaa Italian T yöväen- 
liiton  om aksum aa kaksinaista  kantaa. 
On olem assa v ie lä  jä r jestö jä , jopa  
yleisiä  am m atillisia jä r jestö jä , jotka  
m itenkään eivät vo i käsittää, etteivät 
Am sterdam in Internationale ja  Punai
nen T aloudellinen  Internationale edus
ta sam an luokan pyrkim yksiä  ja  to i
veita, että A m sterdam in  In ternatio
nale, s iitä  huolim atta, että  sen jo h 
dossa  on  työläisiä, on olem ukseltaan 
työväenvastainen  ja  köyhälistövastai- 
nen jä r je s tö  ja  että  tehtäväm m e, asi
ain näin ollen, ei ole  sovittam attom is
sa olevan  sovittam inen, vaan siinä, 
että asetutaan m äärätylle kannalle ja  
sanotaan, kenen kanssa kysym yk
sessä o le v a  taloudellinen  yleis järjes- 
tön  keskus ku lkee —  Punaisen T a
loudellisen  Internationalen vai Keltai- 
senko Internationalen kanssa. Juuri 
tätä kahden internationalen välillä

olevan eroavaisuuden, koko sen ku i
lun syvyyden  ym m ärtäm istä, jok a  
erottaa näm ä Internationalet to is is 
taan, ei Italian T yöväen liiton  joh ta - 
ja in  keskuudessa  ole. Sen vuoksi 
kongressi tarkasti harkittuaan Italian 
Työväenliiton  vira llisten  edustajain  
lausunnot, hyväksyi erikoisen  päätös
lauselm an, jossa  m erkitsi om an p e 
russuuntansa ja  käsityksensä va llan 
kum ouksellisen  hetken tehtävistä. 
Päätös ei ole kohdistettu  Italian liit
to ja  vastaan, sillä  kongressi vallan  
hyvin  tiesi, että Italian köyhälistö 
ja  sen jä r je s tö t vaikka  eivät m uodol
lisesti olekaan m eidän kanssam m e, 
olem ukseltaan kuitenkin  ovat P unai
sen T aloudellisen  Internationalen 
kanssa. Täm än kongressi m ain itsi- 
kin päätöslauselm assaan, lausuen 
vakaum uksenaan sen, että Italian 
köyhälistö hyvin  pian ottaa kunnia
paikan kaikkien  m aiden Vallanku
m ouksellisten  liitto jen  keskuudessa.

E rikoista  huom iota  kon gressi k iin 
n itti toim intaoh jelm an laatim iseen, 
jok a  kokonaisuudessaan on  yhdenm u
kainen K om m unistisen  Internationa
len III kongressin  hyväksym än t o i 
m intaohjelm an kanssa. Täm än käy
tännöllisen  oh je lm an  tulee m uodostua 
jokaisen  liiton  taisteluhuudoksi. S ii
nä toim intaoh jelm assa  on koottu  ty ö 
väenliikkeen kokem us v iim eisiltä  
vuosikym m eniltä  sekä  otettu  h u o 
m ioon  kaikki se, m itä sota ja  va llan 
kum ous m atkassaan toivat. Vain  se 
liitto tulee Punaisen  T a loudellisen  
Internationalen todelliseksi elim elli
seksi osaksi, jo k a  ei vain sanoissa 
m utta teoissa  tulee toteuttam aan tätä 
toim intaohjelm aa. O hjelm a lähtee 
kapitalism ia vastaan käytävän vä lit
töm än, suoran joukkotaistelun  v ä lt
täm ättöm yyden perusedellytyksestä, 
jo lle  k ok o oh je lm a  on rakennettukin. 
K aikki kysym ykset,, jo ita  siinä k osk e 
tellaan. kaikki ne tunnuslauseet, jo t 
ka se antaa, kaikki ne ova t toteu tet
tavissa vain  'vallankum ouksellisen 
luokkatoim innan ja  välittöm än ryn 
nistyksen kautta porvaristoa  vastaan. 
Perusaate, jon k a  läpitunkem a oh je l
m a on, on juuri täm ä jou k k ojen  v ä 
litön  vallankum ouksellinen toim inta. 
T oim intaoh jelm aa ei o le  ainoastaan 
luettava, se on  opittava, s e  on  toteu 
tettava  käytännössä, sen tu lee olla



jou k k ojen  kasvatuksen .välineenä 
taisteluun ja  järjestyneisyyteen .

Taktiikkapäätöksestä johdonm ukai
sena joh topäätöksenä ovat päätöslau
selm at ja  teesit organ isation ikysy- 
m yksestä yhdessä sääntöjen  kanssa, 
jo tk a  organisation im uodoissa ilm aise
vat kongressin  viitoittam an suunnan. 
O rganisationikysym ys varsinkin  p e 
rustavassa kokouksessa  on erittäin 
vaikea, sillä  edessäm m e on suunna
ton m äärä työväenliikkeen  eri m u o
to ja , jon k a  ohessa  kysym yksessä  o le 
vassa kongressissa  o li edustettuina 
kokonaisten  jä rjestö jen  oh ella  m yös 
jä r je stö jen  osia. Se vaikeutti orga - 
n isationikysym yksen  ratkaisem ista 
sam oin kuin yhtenäisen  organ isatio- 
nisuunnitelm an laatim ista. Siitä h u o
lim atta kongressi v iito itti selvän o r - 
ganisationisuunnan, antoi oh jeita 
organisationirakennelm an peruskysy
m yksissä, esitti tunnuslauseen liitto
jen  järjestäm isestä  tuotantojen  p oh 
jalla, tehdas- ja  tuotantokom iteoiden 
perustam ista tuotantoliittojen  perus
tana, asetti käytännölliselle uralle 
kysym yksen  vanhojen  am m attiliitto
jen  vallottam isesta , antoi useita k on 
kreettisia  osv iitto ja  eri m aille orga - 
n isationikysym yksen  alalla, lausui 
vastustavan kantansa kansallisten 
liitto jen  järjestäm isestä , antoi tun
nuslauseen erotettu jen  liittojen  y h 
teyden luom isesta, m ääritteli kan
tansa naistyöhön, työskentelyyn  nuo
rison keskuudessa, laati pääsyehdot 
Punaiseen T aloudelliseen  Internat^o- 
naleen ja  loppujen  lopuksi laati seik 
kaperäiset säännöt, joiden  poh jalle 
nyttem m in Punainen Taloudellinen 
Internationale on rakennettu.

N äiden peruskysym ysten  ohella 
kongressi kiinnitti vakavaa huom iota 
kysym ykseen  työväenkontrollista . 
T yöväenkontrolli on yhteiskunnallisen 
taistelun nykyisellä  asteella  ollessaan 
syvällisen  käytännön kysym ys kaik 
kien m aiden työläisille. Tällä alalla 
oli kerääntynyt paljon  kokem uksia. 
Itsestään on selvää, että eniten k o 
kem uksia oli V enäjällä , eikä ih m e
kään, että V enäjän kokem us tark is
tettuna eräiden toisten  m aiden käy
tännössä, jä i kysym yksessä olevan 
päätöksen pohjaksi. K ongressin  teh 
täväksi jä i e i ainoastaan työväen- 
kontrollin  tunnuslauseen ju lkilausu-

m inen, vaan sen oli annettava kon 
kreettiset o h je e t tällä  alalla, k esk i
tettävä työväen  huom ion työväen - 
kontrollin  m uotoihin  ja  m enetelm iin  
siihen ryhtyessä ja  annettava käytän
nöllinen oh jelm a tällä alalla. Pää
töslauselm aa tässä kysym yksessä  v o i
daan pitää tyhjentävänä.

K aikki muut kongressin  h yväk sy
m ät päätökset, niin hyvin  sodan- 
uhreja koskevassa  kysym yksessä kuin 
työttöm yydestä, naisesta tuotannossa 
ja  ta loudellisissa  jä rjestö issä  y. m. 
—  kaikki näm ä kysym ykset o livat sa 
man ajatuksen läpitunkem ia —  a ja 
tuksen jou kkojen  järjestäm isestä  p o 
liittisen ja  jokapäiväisen  taistelun 
poh ja lla  hyökkäystä  varten kapita
lism ia vastaan. Täm ä pääm äärä oli 
koko ajan  kongressin  edessä. Sitä 
käsitteli kongressi jok a ise lta  p u o 
lelta K ansainvälisen  Taloudellisen  
N euvoston  toim intakertom uksesta an 
tam astaan päätöslauselm asta alkaen 
aina niihin ju listuksiin  saakka, jo illa  
k ongressi kääntyi kansainvälisen k ö y 
hälistön  puolueen sekä useiden  eri 
m aiden köyhälistöjenkin  puoleen.

E delleen  on m ainittava päätöslau 
selma, joka. oli om istettu ta loudelli
selle liikkeelle  Kaukaisen ja  L ähei
sen Idän siirtom aissa. On m uistet
tava, että viim eisten  vuosien  aikana 
on taloudellinen  liike näissä m aissa 
alkanut kukoistaa, jon ka  ohella 
samaan aikaan käy syvä liikehtim i- 
nen Europan kapitalism in riistäm issä 
siirtom aissa. L iikehtim inen siellä on* 
luonteeltaan kahdenlainen: vallanku- 
m ouskansallinen, joka  kulkee usein 
rotuvihan tunnuslauseen suojassa, ja  
köyhälistöläinen, jok a  on suunnattu 
kotim aisia  ja  u lkom aalaisia riistäjiä  
vastaan. K ongressi alleviivasi, kuten 
Javan edustaja  oikeutetusti h uo
m autti, rotuvihan m uuttam isen vä lt
täm ättöm yyden luokkavihaksi, sekä 
sen että on pyrittävä kohottam aan 
riistetty jen  joukkojen  tietoisuus v a l
lankum oukselliseksi luokkataisteluksi, 
yhteiskunnalliseen  vallankum oukseen 
saakka.

Tarkkaavaisesti lukiessa kaikki 
päätöslauselm at ja  oppiessa  niitä niin 
hyvin tavallinen taloudellisen liik 
keen jäsen  kuin työväen järjestö jen  
joh ta jak in  löytää niistä  vastauksen 
kaikkiin  tällä hetkellä  m ieliä  jännit-



taviin kysym yksiin. K ongressi v ii-  gressi ei salannut m itään. Se e i m en - 
toitti toteuttam isen suunnan. S e  on, nyt Am sterdam in Internationalen 
antoi konkreettiset tunnuslauseet, se jälkiä, ei tasoittanut m inkäänlaisia 
asetti liito ille  konkreettiset tehtävät, erim ielisyyksiä. Se lähti siltä kat
se loi järjestäytym ism uodot, se y h - santokannalta, että taistelu tarvitsee 
disti kaikki työväenliikkeen  va llan - ennen kaikkea selvyyttä ja  sen p e- 
kum ouksellisen siiven erila iset m u o- rusteella yhtenäisyyttä  ja  yhteenliit- 
dot, niiden muassa nekin, jotka  ta - toutuneisuutta. K ongressin  osanotta- 
vallisesti ovat sangen vaikeasti jä r -  jä t tekivät suurim m at m yönnytyk- 
jestettävissä. Sillä seikalla, että kan- sensä toinen  toisilleen. M utta näm ä 
sainvälisten jä rjestö jen  hajaantum i- m yönnytykset tehtiin pitkien ja  in to - 
sen jä lkeen , vanhojen  taloudellisten  h im oisten  väittelyiden  ja  katsanto- 
jä r jestö jen  suurimman vararikon  jä i-  kantojen  se lv itte ly jen  jä lkeen , jon ka  
keen, mitä, ihmiskunnan historia  jä lkeen kaikki yh tyivät oh jelm aan : 
tuntee, kaiken työväen tietoisuuden yhteiskunnallinen vallankum ous, k ö y - 
turm elevan luokkien yhteistyön  p o - hälistön diktatuuri sekä m itä lähin :a  
litiikan jälkeen , onnistuim m e k ok oa - elim ellinen yh teistyö K om m unistisen 
maan edustajia, jo tk a  edustivat 17 Internationalen kanssa. T ä llä  h et- 
m iljoonaa työläistä ja  yhdistää h ei- kellä on vaikea arvioida tämän en si- 
dät yhtenäiseen  ym m ärtäm iseen teh - m äisen kongressin m erkitystä. Sen 
tävissään, järjestää heidät ta istelu- työn  hedelm ät ja  sen hyväksym ien 
kolonneihin kapitalism ia vastaan —  päätöslauselm ien vaikutus alkaa nä- 
sillä  seikalla on m itä suurin m erkitys, kyä muutam ien kuukausien peristä . 
K ongressi laski lujan, horjum atto- M utta nyt jo  voim m e sanoa, että 
man perustuksen todelliselle  kansain - M oskovassa suoritettiin  suuri h is t o - . 
vä liselle  taloudelliselle yhtym älle. S o - riallinen työ. H ajallaan olevat v a l- 
vittelun Internationalen vastapainoksi lankum oukselliset taloudelliset liitot 
asetettiin  taistelun Internationale, löysivät itsensä, luoden lopullisesti 
toim ettom uuden Internationalelle —  m aailm ankeskuksensa, laativat ta is- 
vallankum ouksellisen  rynnistyksen telum enetelm ät ja  keinot ja  ryhtyvät 
Internationale, keltaiselle A m sterda- nyt kym m enkertaistetu lla tarm olla 
min Internationalelle —  Punainen työhön. Siinä on Vallankum ouksel- 
Interpationale. listen T aloudellisten  jä r jestö jen  En-*

Punainen Internationale on lopu lli- sim äisen K ongressin  sekä sen hyväk- 
sesti luotu ja  nyt alkaa kaikissa svm ien päätöksien suuri m aailm an- 
m aissa vallankum ouksellisten  liitto - h istoriallinen  m erkitys, 
jen  Perustavan K ongressin  asetta- ' A. Losovsky.
m ien kysym ysten  pohtim inen. K on - M oskova, heinäk. 20 p. 1921.

Päätöslausunto Punaisen Taloudellisen Internatio
nalen ja Kommunistisen Internationalen 

välisistä suhteista
P. T. I. p e r u s t a v a n  k o n g r e s -  dosta, ja  niinm uodoin  m yöskin po- 

s i n  h y v ä k s y m ä t  t e e s i t .  liittisesta vallasta  sekä että tämä 
K atson  siihen: » voidaan saavuttaa vain proletariaatin
että taistelu  työn ja  pääom an v ä - diktatuurin voim aansaattam isella ja  

Iillä on m aailm anpulan seurauksien sosialistisen  järjestyksen  toteuttam i- 
joh dosta  muuttunut erinom aisen kii- sella ;
vaaksi, sovittam attom aksi ja  jy r -  että taistellessaan porvarillisen  dik- 
käksi; tatuurin voim assapysyttäm isen  puo-

että täm än taistelun aikana laajat Iestä kaikki hallitsevat kapitalistiset, 
työlä isjoukot päivä päivältä yhä kerrokset ova t jo  päässeet kansallis- 
enem m än älyävät välttäm ättöm äksi ten ja  kansainvälisten, poliittisten  ja  
poistaa porvariston  tuotannon jo h - taloudellista  laatua olevain jä r je s tö -
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jen sä  inahtavaan kesk itykseen  ja  y h 
distym iseen , ja  että he asettavat p ro 
letariaatin  hyökkäystä vastaan p or
variston  lujan puolustus- ja  hyölt- 
käysvoim an;

että nykyaikaisen luokkataistelun 
log iikka (johdonm ukaisuus) vaatii lu 
jasti yhteenliittäm ään proletariaatin  
voim at ja  yksim ielisyyttä  p roletariaa 
tin vallankum ouksellisessa . ta iste
lussa ja  siksi vä lttäm ättöm yys pa 
kottaen väaJtii, että vallankum ouk
sellisen työväenliikkeen  eri m uodot 
K om m unistinen ja  Punainen T a lou 
dellinen Internationale to im ivat mitä 
likeisim m ässä yhteistyössä , niinkuin 
asianom aisten  m aiden K om m unisti
nen puolue ja  punaiset am m attiliitot,

päättää kon gressi:

1) käyttää kaikkia  k e in o ja  kootak
seen kaikki vallankum oukselliset 
am m attiliitot lu jarakenteiseksi ta is - 
te lu järjestöksi, jo lla  on kaikkia näitä 
koskeva yhteinen kansainvälinen

keskusjohto, Punainen Taloudellinen  
Internationale;

2 ) ruveta m ahdollisim m an lik e i
seen yhteyteen  K olm annen Interna
tionalen , m aailm an vallankum ouksel
lisen  työväenliikkeen  etuvartion, 
kanssa olem alla m olem m at edustet
tuina toistensa  toim eenpanevissa k o 
m iteoissa, pitäm ällä yhteisiä  n euvot
teluja  j. n. e.

3) antaa tälle yh teydelle  elim elli
sen ja  asiallisen  luonteen, m inkä 
täytyy  ilm etä yhteisten  va llan ku 
m ouksellisten  toim innoiden  va lm is
telu issa ja  toteutettaessa niitä y h 
tenäisesti kansallisessa ja  kansain 
välisessä m ittakaavassa;

4) kongressi pontevasti v iittaa s ii
hen, että on välttäm ätöntä panna 
alulle punaisten am m attiliittojen  ja  
kom m unististen puolueiden ' kesken 
todellinen  ja  likeinen vallankum ouk
sellinen yksim ielisyys m olem pien  
kongressien  päätösten  toteuttam i
seksi.

Punaisen Taloudellisen Internationalen päätös- 
lausunto menettelytapakysymyksestä
I. Taistelun ehdot.

1 §. A m m attiyhdistysten  tehtävät 
ja  m enettelytavan m ääräävät luokka
taistelun  tila  ja  jännitys, niin kan
sallisessa kuin kansainvälisessä m it
takaavassa. Lähtökohtana on  se to 
siasia, että  nykyinen yhteiskunta on  
joutunut vanhojen  kapitalististen  suh
teitten ja  o lo jen  sortum isen ja  sei
sauksen ajankohtaan. Täm än rap
peutum isen tunnusm erkit ova t seu - 
raavia : velkaantum isen  suunnaton 
kasvu, yksityisten  teollisuushaarojen  
ajoittainen kukoistus, jo ta  peuraa n o 
pea ja  ankara pula, useilla*’rintam illa 
kestävä taistelu, taloudellinen  tila 
päisyys Europan vanhim m issa kapi
talistisissa m aissa, m aatalouden rap 
pioitum inen, työpalkkojen  alentum i
nen työehtojen  huonontum isen ohella, 
ja  vihdoin , ehdoton  m ahdottom uus 
palauttaa jä lleen  taloudellinen , po liit
tinen ja  yhteiskunnallinen tasapaino 
kapitalistisen  riistännän säännöllisillä  
m enetttelytavoilla.

2 §. K asvavan taloudellisen  pulan

sekä m onivuotisen  sodan - synnyttä
m ien, suunnattom ien hävitysten  jo h 
dosta kärjistyy  yhteiskunnallinen 
taistelu kaikissa m aissa ja  jo ille  on  
'tunnusm erkillistä ennen näkym ätön 
katkeroitum inen. Lakot, jo tk a  eivät 
koskaan ole saaneet sellaista  laajuut
ta, valtaavat m aan toisensa  jälkeen, 
koska köyhälistö on  koettanut lak
k o jen  kautta puolustaa valtaam iansa 
asem ia hyökkäävää pääom aa v a s 
taan. K öyhälistö käy kuitenkin tätä 
taistelua yksinäisissä ryhm issä, ka
hakoissa  ja  saattaa siten parhaat 
järjestyn eet voim ansa alttiiksi tuhon 
ja  tappion  vaaralle.

3 §. T yöväenluokan ja  sen jä r je s 
tö jen  taistelua vaikeuttaa v ie lä  se, 
että porvaristo on  käyttänyt h yväk 
seen sodan ja  vallankum ouksen k o 
kem uksia ja  luo ja  lu jittaa om ia jä r 
jestö jän sä  vallankum ouksellisen  liik 
keen tuhoam iseksi. E i o le  sitä p o r 
varillista  maata, jossa  ei va llassa - 
o leva  luokka olisi tavallisten  sään
nöllisten  suojeluselim ien  (arm eijan , 
poliisien, oikeuden j. n. e .) lisäksi
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luonut uusia jä r jestö jä , hallitsevan telua luokkavihollisensa kanssa, 
luokan edustajain  vapaita yhdistyksiä, Taisteluehdot ja  asem a ovat nykyään 
tukahuttam aan työtätekevien  nousut, tu lleet paljon  m onim utkaisem m iksi,

4 §. T ässä ta istelussa jou k k ojen  yhteiskunnallisten  voim ain  suhde on 
kasvavaa tyytym ättöm yyttä  vastaan, kerrassaan toinen kuin asianlaita oli 
esiin tyy  porvaristo  suljetu issa r iv e is - sotaan saakka ja  sen  aikana, siksi 
sä, syöstessään  taisteluun paraim m at |0J1 m yöskin  am m attiyhdistysten  teh - 
ta lousjärjestönsä . Se tietää, että vain  'tävä nykyään toinen  ja  senm ukai- 
suurin yksim ielisyys ja  vo im ien k esk i- sesti tu lee taistelum enetelm ien  ja  
tys, vain  kesk itetty  organisatio, sen -välineitten  o lla  toisenlaisia, 
va ltiokoneiston  siveellinen  ja  a in ee l- .  , ,
linen tukem inen, sekä erikoisten  ta is - "• Ammattiyhdistykset ennen sotaa.
telu järj esto jen  m uodostam inen voivat, 7 §. 19-vuosisadan aikana ja  20- 
joskaan  ei kokonaan  pidättää, niin vuosisadan  ensim äisenä kym m enenä 
ainakin v iivyte llä  lähestyvää y h te is - vuotena syntyi yleensä  kolm e am m at- 
kunnallista vallankum ousta. P o r -  tiyhdistysliikkeen  perusm uotoa, kolm e 
v a r i s t o  e i  k o s k a a n  e r o l t a  pääryhm ää, n im . anglosaksilainen 
p o l i t i i k k a a  t a l o u d e s t a .  (tradeun ion ism i), saksala is-itävalta -

5 §. A m m attiyhdistysten  tehtävät lainen (sosialidem okraattinen  re fo r - 
kapitalistisen  yhteiskunnan rauhaili- m ism i) ja  ranskala is-espanja lainen  
sen, e lim ellisen  kehityksen  aikana (vallankum ouksellinen  syndikalism i). 
o liv a t : parantaa jou k k ojärjestym ise l- N äm ä kolm e kansainvälisen  am m atti - 
lä  työläisten  aineellista hyvinvointia  yhdistysliikkeen  pääryhm ää eroavat 
ja  parantaa työehto ja , jo tta  sitten, toisistansa niin  toim intansa tavan 
näihin saavutuksiin  tukien, ryh dyt- puolesta kuin m enettelytavoissansa- 
täisiin tu levaisuudessa rakentam aan kin. Ne lo ivat erila isia  aateSuuntia 
sosia listista  yhteiskuntajärjestystä, kolm ine erilaisine to im intaoh jelm i- 
R eform istiset am m attiyhdistykset p i- neen.
tivät m ahdollisena verkkaista  ja  v ä -  8 §. A nglosaksilaisen  am m atti- 
h ittäistä siirtym istä kapitalism ista yhdistysliikkeen  pääpiirteenä oli tiuk- 
igosialismiin porvarillisen  dem okra- ka fcorporatism i, ei-poliittisuus (apoli- 
tian m uuttam isella sosia listiseksi d e - tism us) ja  puolueettom uus sosia listi- 
m okratiaksi. Sitävastoin  vallanku- siin puolueisiin  nähden ja  koko huo- 
m oukselliset am m attiyhdistykset ova t m ion  keskittäm inen välittöm iin , k on - 
sitä m ielip idettä, ette i ilm an kapita- .kreettisiin päiväntehtäviin. T rad e- 
lism in  kukistam ista työväenluokka v o i unionism i katseli yhteiskunnallista 
hävittää palkkaorjuuden järjestelm ää, taistelua korporationsa  kannalta ja

G 5. V allankum oukselliset amm atti- lähtien siitä, se lähestyi kaikkien 
yhdistykset ovat asettaneet päätehtä- yh teiskunnallistaloudellisten  k y sy - 
väkseen  jou k k o jen  yhdistäm isen, k u - m ysten  ratkaisua. —  Tradeunionism i 
rinpidon  ja  kasvatuksen kapitalism in yhdisti etupäässä parem piasem aisten 
väkivalta iseksi kukistam iseksi. N äillä työläisten  kerrokset ja  sen ideologia , 
tehtävillä on  kapitalistisen  y h te is - aatesuunta, on  työläisaristökratian  f i -  
kuntajärjestyksen  luhistum isen n y - losofia . Pääom aa ja  työtä  e ivät 
kyisenä ajankohtana aivan erikoinen tradeunionism in teo^etikot ja  prakti- 
m erkitys. A m m a t t i y h d i s t y s  o n  kot, toteuttajat pitäneet kahtena kuo- 
k o  m m  u n i  s m  in  a m m a t t i -  j a  linvihollisena, vaan kahtena toisiaan 
t y ö k o u l u .  Sen tehtävänä on  v a i-  täydentävänä inhim illisen yhteiskun- 
m istaa jou k k o ja  kapitalistisen jä r je s -  nan tek ijänä, jon k a  keh,itys on  työn 
tyksen  kukistam iseen . K oko kysym ys ja  pääom an vä lisessä  sopusoinnussa 
io"n siinä, m illä  työkentällä  tulee ta - sekä kaikkien yhteiskunnallisten  ja  
pahtumaan jou k k ojen  yhdistäm inen ja  yhdyskunnallisten  om aisuuksien o i- 
valm istelem inen, m itkä kysym ykset keudenm ukaisessa jaossa, 
tullaan asettam aan työväenluokalle, 9 §. A nglosaksilaisen  jä lk een  sy n - 
kuinkä sen jokapäiväinen  taistelu  on  tynyt saksalais-itävaltalainen  am - 
järjestettävä  ja  työväenluokan y le i-  m attiyhdistysliike, jok a  keh ittyi to i
siin  tehtäviin  yhdistettävä, jo tta  se s issa  ehdoissa, o li a lkujaan  sos ia lis - 
saatettaisiin  lähem m äksi ratkaisu tais- tisten  aatteiden läpitunkem a. Saksan
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ja  Itävallan am m attiyhdistysliikkeen 
kehdon ääressä seisoi sosia lidem o
kratia, josta  syystä koko ideologiakin  
oli sosialidem okraattisen  hengen kyl
lästäm ä. Sosialidem okraattinen oh 
je lm a  ja  m enettelytapa, sen jä lkeen  
kuin kumpikin kokivat am m attiyh
distysliikkeen kautta erään m u u tok 
sen, on saanut reform istisen  sosia lis
min luonteen. Saksan am m attiyhdis
tykset olivat reform ism in  lähteitä, 
jon k a  olem us, kuten tunnettua, on 
seuraavassa: rauhallinen, vähittäinen 
kehitys dem okratian kautta sosia lis
miin, kaikkien luokkavastakohtien  
tasottam inen, luokkaterroristisen  val
lankum ouksen pelko, to ivo , että d e
m okratian kehitys tulee johtam aan 
sosialism iin  aivan autom aattisesti, 
ilm an järkkym yksiä ja  vallankum ous
ta, lisäksi, puhtaasti am m atillisella 
alalla, am m attiyhdistykset pidetään 
lo ito lla  poliittisesta vallankum ouksel
lisesta taistelusta, puolueettom uuden 
saarnaam inen vallankum ouksellista 
sosia lism ia  vastaan, henkiheim olai- 
suus reform istisen  sosialism in  kanssa 
ja  vihdoin joukkosopim usten  vallan 
liian suuri arviointi ja  kanssam äärää- 
m isoikeuden ajatus, s. o. sellaisten 
yhteiskunnallisten suhteitten luom i
nen, joiden  vallitessa työläisen  tasa- 
arvo työnantajan kanssa poliittisella  
ja  taloudellisella alalla vahvistetaan 
riistännän vireilläpidolla.

10 §. V allankum ouksellisella syn - 
dikalism illa, jok a  syntyi vastavaiku
tuksena Ranskan sosialistisen  puo
lueen opportunism ille, oli o lem ukses
saan vallankum ouksellisia peruspiir
teitä. Se ju listi suoran toiminnan, 
joukon  välittöm än taistelun ajatusta, 
se propageerasi yleistä  lakkoa, se 
kannatti kapitalism in kukistam ista, 
se  joh ti antim ilitaristista agita- 
tion ia  ja  propagandaa sam oin  kuin 
teoriaa, että am m attiyhdistykset ovat 
ainoat järjestöt, jotka  tekevät yh teis
kunnallisen vallankum ouksen ja  itse 
tulevat rakentam aan sosialistisen  yh 
teiskuntajärjestyksen. Täm än liik 
keen teoretikot esittivät m yöskin vaa
tim uksen, että vallankumouksellinein 
syndikalism i olisi proudhonilaisuuden 
ja  m arxilaisuuden synteesi.

11 §. V allankum ouksellinen syndi- 
kalism i esitti joukon  ajatuksia  —  
siinä  on sen ansio —  jotka  sen lä -

hentivät paljon  korkeam pien am m at
tiyhdistysliikkeen  m uotojen  ym pärille, 
ja  vallankum ouksellista sosialism ia. 
Sellaiset a jatukset kuin suora to i
minta, jou k k ojen  vallankum oukselli
nen painostus pääom aa ja  va ltiota  
kohtaan, kapitalism in kukistam inen, 
yhteiskunnallisen kum ouksen ajatus, 
kaikki nämä ovat s.vndikalistien an 
siota ja  koko vallankum ouksellisen 
syndikalism in positiivinen  puoli. T o i
selta puolen näem m e syndikalism issa 
riippum attom uuden ja  puolueettom uu- 

. den aatteen kaikkiin poliittisiin  puo
lueisiin, m. m. köyhälistön  poliittiseen  
puolueeseen nähden, vieläpä itse p ro 
letaarisen  valtion  kieltäm isen, vasta
lauseen joka ista  valtiom uotoa, pro
letaarinen mukaan luettuna, vastaan, 
suurlakon liian suuren arvioinnin  ja 
väärän suhtautum isen työläisten  y k 
sityisiin  vaatim uksiin. Talous ja  p o 
litiikka ovat vallankum ouksellisille 
syndikalisteille kaksi eri asiaa, p o 
litiikan ollessa  kuten tiedetään “ kes
kitettyä taloutta” . Näitä jälkim äisiä 
ajatuksia, huolim atta niiden va llan 
kum ouksellisesta näöstä, käyttää 
tosiasia llisesti hyväkseen porvaristo, 
jo k a  itse ei m illoinkaan eroita  ta is
teluissansa taloutta politiikasta.

12 §. A m m attiyhdistysliike k e h it
tyy ja  m uodostuu pääasiassa kapita 
listisen yhteiskuntajärjestyksen rau
hallisen, orgaanisen  kehityksen a ik a 
na ja  on  sillä siitä syystä  piirteitä, 
jotka  antavat porvaristolle  m ah dol
lisuuden käyttää niitä luokkaetuihin
sa, vallankin sodan aikana. '  Nämä 
korporatism in varsinaiset p iirteet: 
am m attiyhdistysten eristäytyneisyys, 
erään am m attiyhdistysten osan ta is 
telu naistyötä vastaan, kansallinen 
rajottuneisuus, syvä uskollisuus isän 
m aallensa, kansalliselle teollisuudelle, 
saivat voim akkaim m an ilm auksen 
sota-aikana, kun luokkaedut sulivat 
kansallisten etujen kanssa.

III. Ammattiyhdistykset sodan 
aikana.

13 §. M aailm ansota, jok a  o li y k s i
tyisten kapitalististen kansakuntien 
välisten  vastakohtien  seuraus, osotti 
porvarillisen  yhteiskunnan koko v a i
kutusvallan työväenluokkaan ja  sen 
järjestöih in . Sodan ju listam isen  jä l
keen lakkasivat E uropassa useim 



pien huom attavim pien va lto jen  a m 
m attiyhdistykset o lem asta  luokka- 
ta istelu järjestö jä  ja  m uuttuivat so ti-  
laa llis-im peria listisiksi järjestö ik si, 
jo id en  tehtävä oli avustaa hallituksia 
ja  porvaristoa  ylcsissävoim in tuhoa
m aan kilpailijat m aailm an m arkki
noilla. A m m attiyhdistysliikkeen  en 
tiset ryhm ittym iset katosivat. H u o li
m atta siitä, että am m attiyhdistykset 
ta istelivat rintam an vastakkaisilla  
puolilla , toim ivat ne, m uutam in p oik 
keuksin, kaik issa  m aissa yksissä  neu
voin  porvariston  kanssa ; kansallisen  
porvariston  edut asetettiin  luokka
etu jen  yläpuolelle.

14 §. M aailm ansodan aikana on 
am m attiyhdistysten  siveellisen  ha
jaantum isen aikaa kaik issa  -kapita
listisissa  m aissa.

A m m attiyhdistysjohta ja in  valtava  
osa  on hallituksen apureita ; he o tta 
vat huolekseen  joka isen  vallanku 
m ouksellisen  protestiyrityksen  tuka- 
huttam istoim innan, he hyväksyvät 
työehtojen  huonontam isen, työlä isten  
kahlitsem inen porvariston  hyväksi 
tehtaissa ja  h yväksyvät niiden  saa
vutusten  hävittäm isen, jo tk a  pitkän 
taistelun kuluessa saatiin —  -sanalla 
sanoen, h e täyttävät vastaansano
m atta kaiken m itä vallitsevat luokat 
m ääräävät.

15 §• Tyytym ättöm yyden  sotaan ja 
tällä poh ja lla  jo  -sodan kuluessa -kas
vavan työlä isten  toim innan tukahut- 
tivat etupäässä vanhojen  am m atti
yhdistysten  joh ta jat. V allankum ouk
sen pelko, jok a  m onien  vuosien  ku
luessa oli pidättänyt vallassaolevat 
luokat sotatoim innoista  ja  seikka i
luilta, katosi, koska ei ainoastaan 
porvaristo vaan m yösk in  am m atilli
sesti järjestyn eet työlä iset vastustivat 
vallankum ousta. T ätä  am m attiyh
d istysjoh ta ja in  m uuttum ista kapita 
lism in kahlekoiriksi on  pidettävä 
hallitsevien  luokkien suurim pana si
v eellisen ä  voitton a  ja  sam alla m yös 
työväenluokan  suurim pana tappiona 
m aailm ansodan aikana.

16 §. A m m attiyhdistysliikkeen  jo h -  
tajain  nationalistinen  ty ö  on synnyt
tänyt syvän erim ielisyyden  työ lä is
jou k k ojen  keskuudessa. U seitten  
vuosien  kuluessa kehottivat työväen 
luokan edustajat vain  kaikkien  v o i
m ien  ponnistukseen kansakunnan v i

hollista  vastaan, sen sijaan että se 
o lis i kehottanut levittäm ään luokka
vihan ja  -ta istelun  aatetta. Täm ä 
petollinen  työ, jo ta  porvarillisen  sa 
nom alehdistön  ja  hallituksen rahalli
sella  avustuksella suoritettiin , oli 
pääsyynä pitkittyvään sotaan ja  luke
m attom iin  uhreihin, jo ita  työväen 
luokka on kärsinyt kansainvälisen  
teurastuksen tuloksena. Sota ilm aisi 
kaikkien  kolm en  iamm attiyhdistysliik- 
keen  vah aisen  suunnattom an varari
kon. E nglannin ja  A m erikan trad e - 
unionien, Saksan ja  Itävallan am m at
tiyhdistysten  ja  Ranskan -»allanku- 
-mouksellisten syndikalistien  joh ta ja t 
liittyivät keskenään työväenluokan  
etu jen  petoksen  perustalla.

IV. Ammattiyhdistykset sodan 
jälkeen.

17 §. -Eri m aiden am m attiyhdistys
joh ta ja in  politiikka osottaa  sodan 
jä lkeenkin  sam oja kuvaavia -tunnus
m erkkejä  kuin heidän sodanaikainen 
politiikkansakin . N e ova t: sodan 
aikana alkanut luokkien  pyhän -sovit
tam isen  jatkam inen ja  työlä isetu jen  
alistam inen kapitalistisen talouden 
jä lleenrakentam isen  etu jen  alle.

18 §. R anskassa on  täm ä politiikka 
saanut ik i-ilettävän  luonteen, sillä  
tuon politiikan kannattajat ova t e ili
siä vallankum ouksellisia  syndikalis- 
teja , va ltiov ih öllis ia  ja  antim ilitaris
teja. Y leinen  T yön liitto  (R anskan 
am m attijärjestö. —  Suom. huom .), 
sen joh ta jien  persoonassa, kosiskelee 
kunniaa saada m yötävaikuttaa V er
sa ille s in  rauhansopim uksen laatim is- 
kom iteoissa, se ryhtyy  a lotteeseen  
pakottaakseen Saksan työlä iset -suo
rittam aan sodan aiheuttam at kus
tannukset, se estää vallankum ouk
sellista  liikettä, se ta istelee yhdessä 
-koko porvariston  kanssa yhteiskun 
nallisen  vallankum ouksen aatetta 
vastaan ; se edustaa kapitalism in  jä l-  
leenrakentam isperiaatetta  aikam m e 
yhteiskunnan  “ kaikkien toim ivien  
vo im ien ” , s. o. työnosta jien  ja  työ
läisten  ja  hallituksen edustajien  yh 
teistyön  pohjalla . Sellainen taktiikka 
jossak in  m aassa joh taa  porvariston  
uuteen rohkeuteen, köyhälistön  tie 
toisuuden turm eltum iseen, siihen, e t
teivät jou k ot tahdo uskoa enää v a l
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lankum ouksellisiin  tunnussanoihin ja  
-lauseihin. K uta enem m än Y leinen  
T yön liitto  on tosiasia llisesti riippu
vainen  porvaristosta, sitä äänekkääm 
m in se huutaa am m attiyhdistysliik 
keen  riippum attom uudesta ja  itsen ä i
syydestä  kom m unism ista, vetoam al
la A m iens ’in päätöslauselm aan.

19 §. Sellaisten  ennenkuulum at
tom ien  petosten  ja  alkeellisim pien  
vallankum ouksellisten  luokkaperiaat- 
te itten  häpeem ättöm än loukkauksen 
m aaperällä  on R anskassa  syntynyt 
huom attava vastustusliike, jok a  on 
saanut vallankum ouksellisen  ilm auk
sensa  vallankum ouksellisten  syndika- 
listien  keskuskom itean  perustam ises
sa. Täm ä vallankum ouksellinen  v a s 
tarinta käsittää jo  noin  puolet Y le i
sestä  T yönliitosta , imutta on kuiten
kin lukum äärän kasvusta huolim atta 
heikko riittäm ättöm än sisä isen  y k s i
m ielisyytensä  johdosta.

V aikka vastustus, oppositio , yh tyy  
ta istelussa  työväenluokan  etu jen  
avointa ja  peiteltyä  petosta  vastaan 
ja  käym ällä tä tä  ta istelua  ja  kiitos 
sen  yhtenäisen  rintam an, tässä ta is
telussa voittaakin , e i vastustuskaan 
o le  v ie lä  riittävän  se lvä sti m äärännyt 
k iin teitä  tehtäviään, oh jelm aansa ja  
taistelutunnussanoja. O ppositio, jo n 
ka anarkistit, va llankum oukselliset 
syndikalistit ja  kom m unistit m u odos
tavat, on antanut täm än tunnuslau
seen : “ Takaisin  A m iens ’in sopim uk
seen” . Tunnussana on  kuitenkin  te 
h oton  jo  s iksi, koska Y leisen  T y ön - 
liiton enem m istökin  vetoo  tähän s o 
pim ukseen.

20 §. A m iens ’in asiakirja , jok a  oli 
ty ölä isjouk k ojen  vastalauseen  tulos 
sosia listisen  puolueen opportunism ia 
vastaan, ei v o i o lla  toim innan  peru s
tana, ei yksin  sik si, k osk a  se 15 
vuotta  sitten, siis j o  ennen sotaa ja  
vallankum ousta, laadittiin , vaan k o s 
ka se aikoinaan ei voin ut vastata 
kaikkiin  työväenluokan  ratkaistavina 
olle is iin  kysym yksiin . M aailm ansota, 
kapitalism in  luhistum inen, vallanku
m ous —  kaikki näm ä säätävät Rans
kan  Y leisen  T yön liiton  vähem m istölle  
vä lttäm ättöm yyden  olla  sulkeutum at
ta  A m iens ’in vanhentuneen sop im uk
sen tiukkiin  puitteisiin , ja  luom aan 
uusi, aikaa vastaava ohjelm a.

21 §. Saksan am m attiyhd istysliit-

to je n  joh ta ja t ovat sodan jä lkeen  
o lee llisesti näytelleet Saksan p orva 
riston  pelastajan  ja  Saksan  sotila s- 
puolueen osaa. V uoden 1918 va llan 
kum ous oli Saksan p orvaristossa  h e 
rättänyt tuskaa ja  kauhua siinä m ää
rin , että  se kääntyi 'Saksan am m atti- 
yh d istysliitto jen  puoleen  saadakseen 
tukea n iistä  porvarillisen  vallanku 
m ouksen  m uuttam ista vastaan sos ia 
listiseksi. A m m attiyhdistysliittojen  
joh ta ja t solm ivat Saksan porvariston  
kanssa sopim uksen työyhteyksistä , 
jo tk a  m yösk in  olivat Saksan am m at
tiyhdistysten  sodan jä lkeen  a lotta - 
m an toim innan perustana. Sam an
lainen oikeus yhteiskunnallisia re fo r 
m eja  koskevaan  keskusteluun oli tä 
m än sopim uksen  perustana. P orv a 
riston  herruus politiikassa ja  ta lou 
dessa ovat täm än “ yhtäoikeutetun” -  
filoso fian  tuloksia. A m m attiyhdistys- 
liitto jen  aktiivinen apu jou k k ojen  v a l
lankum ouksellisen  liikkeen  tukahut- 
tam isessa  o li tämän sopim uksen  seu 
rauksena. Saksan am m attiyhdistys
liikkeen joh ta ja t itseuhrauksella  py 
syvät visusti kapitalism in u udelleen 
rakentam isessa, eivätkä kam m oksu 
viss ej ä väkivaltatoim enpiteitäkään 
työväenluokkaa vastaan.

22 §. A m m attiyhdistyshyrokratian  
vallankum ouksellinen osa, jo k a  b y 
rokratia  sotakurjuuden joh d osta  o li 
senlisäksi v ie lä  asettunut m iljoon issa  
laskettavan työlä isjoukon  etunenään, 
on  herättänyt esille  työlä is jouk k ojen  
syvim m än vastalauseen.

A m m attiyhdistysliikkeen  sisäpuoli
nen vastalause ilm eni vastarin tasolu - 
jen , kom m unististen  ryhm ien  perus
tam isessa, jo id en  kok o  verk k o  levisi 
yli Saksan ja  jo tk a  saivat jou k k o - 
luonteen. V anh oja  am m attiyhdistyk
siä koskeva  toivoton  käsitys sai 
ilm auksensa tunnuslauseessa: “ am 
m attiyhdistysten  h ävitys” , tunnuslau
seessa, jo k a  on  ristiriidassa työväen 
luokan etuihin ja  yhteiskunnalliseen  
vallankum oukseen  nähden. Paitsi 
vastarintaa van hojen  am m attiyhdis
tysten  sisäpuolella, on olem assa  vielä  
erikois jä r je stö jä  (m. m. y leinen  ty ö - 
läisunio ja  syn dika listit), jo tk a  kukin 
v iettävät itsenäistä  eläm ää eivätkä 
käy m inkäänlaista yhtenäistä, yh te is 
tä  taistelua kapita listeja  ja  heidän 
apulais-apureitaan vastaan  am m atti-



yhdistysliitoissa . N äitten jo  o lem as
saolevien  ryhm itysten  lisäksi tulevat 
v ie lä  poissu ljetut liitot, k osk a  ammat- 
■tiyhdistysbyrokratia kom m unistis ten 
solu jen  ja  vastarinnan kasvam isen  
joh dosta  am m attiyhdistysliikkeessä 
joutuu ahdistukseen, ryh tyy  erotta
m aan keskusliitoista  n iin  yksityisiä  
henkilöitä  kuin kokonaisia  paikka
kunta- ja  p iiriliittojakin .

23 §. Englannissa alottivat am m at
tiyhd istykset heti .sodan jä lkeen  sit
keän taistelun työehto jen  parantam i- 
iseksi ja  ta istelu lla  saavutetun a se 
m an säilyttäm iseksi. K ivih iili ty ö lä is 
ten  ja  eräitten m uitten työ lä isryh - 
m ien  valtavat lakot ovat todistuksena 
siitä, kuinka voim akkaasti ja  itse 
pintaisesti Englannin köyhälistö  vo i 
ta istella . Sodan jälkeinen  aika on 
osottanut kuinka k iin teästi osa E n g
lannin am m attiyhdistysliikkeen jo h 
ta jista  on liittoutunut porvariston  
kanssa. Jokainen lakko, jokainen  
huom attava selkkaus kohtaa ensiksi 
vastarinnan jä rjestön  sisäpuolella  ja  
m uitten am m attiyhdistysten  puolelta. 
N äm ä Englannin am m attiyhdistys
liikkeen  erikoisuudet ovat, josk in  
epäselvästi ym m ärrettyjen  m utta sit
tenkin Englannin  am m attiyhdistys
liikkeelle  tunnusm erkillisten va llan 
kum ouksellisten  aatteitten ilm eisessä 
kasvussa, jo tk a  ennen sotaa  va llin 
neeseen  aikaan verraten  o ttiva t e ittä 
m ättöm iä edistysaskeleita.

24 §. Sodan kuluessa syntyneet 
tuotantokom iteat, jo illa  vuosina  1917 
ja  1918 o li suhteellisen suuri va iku 
tusvalta, ova t m enettäneet sen, va ik 
ka vallankum oukselliset aatteet ja  
vallankum ouksellisen  taistelun kier- 
tämäJttömyys ovat E nglannin köy
hälistössä saaneet huom attavia  ed is
tysaskeleita. V astarin ta-a inesten  
heikkous Englannissa on selitettä 
vissä  siten, ettei se ole rinnastanut 
työtänsä  jou k k ojen  keskuudessa. 
K alkkien  näiden  va llankum ouksellis
ten  ainesten yhdistäm inen voidaan 
saavuttaa työlä iskom iteain  toim innan 
laajentam isella  ja  syventäm isellä. 
T ehtävä  ei ole siinä, että yksityisiä  
huom attavia työlä isjoukon  työläisiä 
■temmataan am m attiyhdistyksistä, jo t 
ta niistä sitten m uodostettaisiin  m ui
ta jä r je s tö jä  am m attiyhdistysten  u l

k o p u o le l le , vaan että tietoisim m at,

vallankum ouksellisesti toim ivat a i
nekset vaikuttavat jou k k ojen  keskuu
dessa tehtaissa ja  tuotannoissa, liit
to jen  alkusoluissa, m iehittäm ällä, a l
haalta alotettuna, väh itellen  edesvas- 
tuulliset, joh tavat paikat am m atti
yhdistysliikkeessä. V ain sellainen 
järjestelm ällinen , sitkeä työ vo i jo s 
sain m aassa, jo ssa  on  jättilä ism äisen  
suuri, vanhojen  perintätapain ja  van 
hoillisuuden kyllästäm ä am m attiyh
distysliike, jo lla inen  on englantila i
nen, tuottaa todellisen  ja  pysyväisen  
tuloksen.

25 §. Am erikassa, jos  m issään»
näyttelevät am m attiyhdistykset ja  
niiden joh tava  perusaines pääom an 
välittöm ien  apurien osaa. G om per- 
sille ja  hänen sakillensa, jo tk a  ovat 
Am erikan Työnliiton  johdossa , on 
A m sterdam inkin  Internationale liian 
vallankum ouksellinen; ja  tästä syystä 
e ivät he pidä m ahdollisena ottaa  osaa 
tähän internationaleen. Am erikan 
T yönliitto  luottaa kokonaan porvaris
ton  oikeudenm ukaisuuteen eikä  tah 
do kuulla mitään taistelusta uuden 
järjestyksen  puolesta. Täm ä on eräs 
klassillinen , sangen tyypillinen  es i
m erkki siitä, kuinka työväenluokan 
ylem m ät kerrok set ovat kasvaneet 
yhteen kapitalistisen  "valtion  kanssa. 
Vain  täm ä riippuvaisuus porvaristos
ta ja  am erikalaisista  m iljardöreistä  
on G om persin ja  hänen hengenheim o- 
la istensa taktiikan perussyynä, jotka  
niin äänekkäästi huutavat am m atti
yhdistysliikkeen  itsenäisyydestä ja  
riippum attom uudesta. A m e r i k a n  
T yönliitto  on porvariston  paras apuri 
va llankum ouksellisen  liikkeen tuka- 
huttam isessa. M utta sekin vedetään 
taisteluun, koska porvaristolle  ei riitä 
yksistään tämä uskollisuus, se tahtoo, 
saada siitä v ie lä  enem m än hyötyä  
kuin m itä se tähän saakka on voinut 
koota.

Joskaan A m erikan T yön liitto  ei v ie 
lä itse o ta  osaa" taisteluun, niin sat
tuu kuitenkin  jo  yhä runsaam m in yh 
teen otto ja  sen yksityisten  ryhm ien 
ja  paikallisten jä rjestö jen  välillä  to i
selta puolen ja  valtiokoneiston  ja  
pääom an välillä  to ise lta  puolen. V a ik 
kakaan ei organ isatoorisesti, niin 
jok a  tapauksessa luopuvat ne a a t- 
teittensa  suhteen Am erikan T y ön lii
ton  perusperiaatteista.
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26 §. A m erikassa oleva “ M aailm an 
T eollisuustyölä isten ”  itsenäinen jä r 
jestö  edustaa tähän asti liian väh ä 
pätöistä  voim aa korvatakseen  vanhat 
am m attiyhdistykset. “ M aailm an T eo l- 
lisuustyöläiset”  om aavat ' puhtaasti 
anarkistisia  ennakkoluuloja  p olitiikas
ta  ja  poliittisesta  taistelusta. S ella i
sessa  pääkysym yksessä kuin k öyh ä 
listön  diktatuurissa, jakaantuvat he 
vastu sta jiin  ja  kannattajiin . Näiden 
kahden jä r je stön  rinnalla  olevat r iip 
pum attom at am m attiyhdistykset ovat 
m on issa  suhteissa m uodollisesti r iip 
pum attom ia Am erikan T yönliitosta , 
tnutta ideo log isesti ov a t riippuvaisia 
sen vastavallankum ouksellisten  jo h 
ta jan i a jatuksista  ja  käytännöstä. 
V allankum ouksellisten  solu jen  ja  ry h 
m ien  m uodostam iskysym ys A m eri
kan T yön liiton  ja  riippum attom ien 
liitto jen  sisällä on siellä kaikessa 
jyrkkyydessänsä . Muuta keinoa  kuin 
käydä jä rjestelm ällistä  taistelua van 
h o jen  liitto jen  sisäpuolella  ei A m e
rikan  työlä isjoukkojen  valtaam iseksi 
ole.

27 §. Italiassa on  tilanne sangen 
om ituinen. Italian  köyhälistön  suuri 
en em m istö on vallankum ouksellisen  
taistelun ja  köyhälistön  diktatuurin 
kannalla. Italian T yön liiton  joh tava  
yd in  epäilee suuresti va llankum ouk
se llis ia  taistelum enetelm iä ja  on teo 
riassa  ja  käytännössä lähem pänä r e 
form istista  kuin vallankum ouksellista  
sosialism ia. Y leisen  T yönliiton  oh es
sa on  Italiassa eräs syndikalistinen 
un ion i ja  m uita riippum attom ia jä r 
jestö jä , jotk a  A m erikan riippum atto
m ista  - liitoista  eroavat siten, että ne 
ov a t syvän, vallankum ouksellisen , 
kom m unistisen  hengen läpitunkem ia. 
K äytänöllisessä  toim innassaan ovat 
ne III :n  K om m unistisen  Internationa
len ja  Punaisen Am m attiyhdistys-In- 
ternationalen  kannalla.

28 §. M uissa Europan ja  Am erikan 
m aissa  on am m attiyhdistysliike ed is
tynyt huom attavasti. U seim pien  
m aitten  vanhoissa  am m attiyhd istyk
sissä on m uodostunut vakava vastus- 
tusvähem m istö ( Tshekko -  Slovakiaa - 
sa, P uolassa  y. m .). T o is issa  m aissa 
(B ulgariassa; Jugo-Slaviassa, N or
jassa  j. n. e.) m uodostavat enem m is
tön  yhteiskunnallisen  vallankum ouk
sen ja  köyhälistön  diktatuurin kan 

nattajat. N äm ä om ituiset _ suhteet 
kaikkien m aitten am m attiyhdistysliik 
keissä osoittavat sen m ullistuksen k o 
ko syvyyttä, jok a  laa jo issa  ty ö lä is 
jou koissa  on tapahtunut. Sodan ja  
V enäjän vallankum ouksen opetukset 
e ivä t ole jääneet laa joille  jou k oille  
hyödyttöm iksi. A m m attiyhdistysten  
vallankum ouksellistum inen on asio it
ten  ob jektiiv isen  kulun tulos.

Punaisten am m attiyhdistysten  jo h -  
tajain  tehtävänä on täm än tietoisuu 
den m uodostusprosessin  h elpottam i
nen ja  yhä kasvavan itsestään syn 
tyvän  vallankum ouksellisen  liikkeen 
oh jaam inen  päättäväisen  taistelun 
ra iteille , porvaristoa  vastaan ja  k ö y - 
hälistön  diktatuurin puolesta.

V. Puolueettomuus, riippumattomuus 
ja  sosialismi.

29 §. Sosialism i on kasvanut esille  
abstraktisten  tutkistelu jen  tiukista  
puitteista ja  on  n yt työväenluokalle 
käytännöllisenä päiväntehtävänä, jo n 
ka  tähden joka isen  työväen järjestön  
täytyy  ottaa tähän kysym ykseen  m ää
rätty kanta. Y ritys olla  antam atta 
m inkäänlaista vastausta käskeviin  
luokkavaatim uksiin, m uuttaa ty öväen 
jä r jestö t paraim m assa tapauksessa 
ratkaisevan taistelun toim ettom aksi 
katselijaksi, s. o. v ihollisluokan  apu
laiseksi. Jokaisen  am m attiyhdistyk
sen tulee m äärätä m itä se seuraa: 
reform istista  sosialism ia, va iko v a l
lankum ouksellista  sosialism ia, s. o. 
kom m unism ia. T ästä seuraa puolueet
tom uuden ja  riippum attom uuden a ja 
tuksen valheellisuus.

30 §. V allankum ouksellisten  am 
m attiyhdistysten  itselleen  asettam a 
pääm äärä on  kapitalism in kukistam i
nen ja  sosia listisen  jä rjestyk sen  ra 
kentam inen. Saman pääm äärän aset
taa itselleen  köyhälistön  vallanku- 
m ouksellinen puolue, kom m unistinen 
puolue. K osk a  sen pääm äärä ja  ta is 
telun m enettelytavat ovat sam at eivät 
köyhälistön  poliittiset ja  ta lou delli
set jä rjestöt, jo tk a  eivät ta istelussa 
tule kohtaam aan toisiansa, v o i olla  
olem assa. N iiden taistelu  tapahtuu 
jokapäivä  rinnan ja  on toisiinsa  k iin 
teästi punottu. Ilm an pysyvää, a lati 
kasvavaa m olem m inpuolista  yhteyttä  
ja  tukem ista on  m ahdotonta edes y h 
täkään taistelua joh ta a  loppuun saak
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ka ; eristetyt toim innot ova t alunpe
rin  tuoinitut epäonnistum aan ja  tap 
pioon .

31 §, V allankum oukselliset am 
m attiyhdistykset ovat siksi a ina v a s 
tustaneet puolueettom uuden ja  riip 
pum attom uuden ajatusta, koska ne 
tiesivät, että  puolueettom uuden ja
■riippumattomuuden lipun alla va llan 
kum ouksellisen  sosia lism in  suhteen 
piilee puhtaasti porvarillinen, r e fo r 
m istinen köyhälistön  taloudellisen  ja  
poliittisen  taistelun  hajaantum isen 
ajatus ty ö lä is jou k k ojen  heikentäm i
sek si ja  dem oralisoim iseksi. A m 
m attiyhdistysten  puolueettom uus ja  
riippum attom uus vallankum oukselli
sesta sosia lism ista  kuuluvat edelleen 
kin kaikkien  m aitten am m attiyhdis
tysliikkeen  takapajulsim m an osan 
■tunnussanoihin. V iim eisten  vuosien  
kuluessa ovat am m attiyhdistysten 
joh ta jat puolustaneet riippum atto
m uutta K om m unistisesta  In ternatio- 
lia lesta  sitä jyrkem m in, m itä  tiukem 
m in he ovat sidotut kansain liittoon  
ja  m itä enem m än he ovat riippuvai
s ia  porvaristosta . Täm än seikan edes
sä on ajatus am m attiyhdistysliikkeen 
kom m unism ista riippum attom uudesta 
hylättävä jy rk ä sti ja  kategorisesti.

32 §. A m m attiyhdistysten  tehtä
vänä on  ta istella  puolueettom uuden 
aatesuuntaa vastaan, jok a  työläisten  
ja  työläisten  jä r je stö jen  riveih in  tuo 
tuhoa  ja  turm elusta. M ikäli jok u  
am m attiyhdistys puuttuu yhteiskun 
nallisen  taistelun  kulkuun, sikäli se 
ta istelee  kapitalism ia ja  sen herruut
ta vastaan, sikäli kadottaa se pu o
lueettom at riippum attom uusennakko - 
luulot kom m unism iin  nähden. V a l
lankum ouksellisten  am m attiyhdistys
ten  ja  kom m unistisen  puolueen to i
m intojen  yhtenäisyys yh teiskunnalli
sen  vallankum ouksen ja  köyhälistön  
diktatuurin puolesta, käytävän taiste
lun poh ja lla , on nykyhetken  im pera
tiivinen , käskevät tehtävä. M utta to i
m innan yhtenäisyys kum oaa käytän
nöllisesti vanhan puolueettom uus- ja  
riippum attom uusteorian, jo ta  teossa  
ei koskaan toteutettu.

33 §. 'Nykyään muuttuu jokainen  
taloudellinen  taistelu  poliittiseksi 
taisteluksi. N äissä ehdoissa vo i joku  
taistelu, kuinka la a jo ja  kysym yksessä  
olevan m aan työlä iskerroksia  se pa

nisikin  liikkeelle , vasta  silloin  olla 
todella  vallankum ouksellinen  ja  tuot
taa suurinta hyötyä  k ok o työväen lu o
kalle, kun vallankum oukselliset am 
m attiyhdistykset to im ivat käsikädessä 
ja  m itä läheisim m ässä yhteydessä  
m aansa kom m unistisen  puolueen 
kanssa. T yöväenluokan  taistelun kah
teen  itsenäiseen  puoliskoon  h ajoitta 
m isen teor ia  ja  käytäntö on tavat
tom an vah ingollinen , vallankin  nykyi
sellä  vallankum ouksellisella  h etk el
lä. Jokainen toim inta  vaatii suurin
ta voim ainkeskitystä , joka  on  a ja te l
tav issa  vain  työväenluokan koko v a l
lankum ouksellisen  energian, s. o. 
kaikkien  kom m unististen  ja  va llan 
kum ouksellisten  ainesten  suurim m al
la  ponnistuksella. K om m unistisen  
puolueen ja  punaisten vallankum ouk
sellisten  am m attiyhdistysten  eristet
ty  esiintym inen on alusta alkaen 
tuom ittu epäonnistum aan ja  tappioon. 
T ästä  syystä  ovat kom m unistisen 
puolueen ja  am m attiyhdistysten  v ä li
nen toim intayhtenäisyys ja  e lim elli
nen  yhteys m enestyksen  ensiehtona 
ta istelussa  kapitalism ia vastaan.

VI. Amsterdamin Internationale.
34 §. Sotaakäypien  m aiden am 

m attiyhdistysten  työväenluokan etu 
ja  vastaan suunnattua sotapolitiikkaa 
on  pidettävä kaikkien  tähän saakka 
olleitten  kansainvälisten  suhteitten 
särkym isen syynä. Luhistunut on 
kansainvälinen sihteeristö, jon ka  jo h 
dossa o li L eg ien ; sama. k oh ta lo  on 
kohdannut m yöskin  yksity isiä  kan 
sainvälisiä  yhdistyksiä  (esim . tek stii
l i -  ja  m etallityölä isten  liittoa  y . m .), 
jo tk a  m aansa m ukaan, jo issa  ne s i
ja itsivat, ju listautuivat jok o  ententen 
tai keskusvaltojen  kannattajiksi.

35 §. Sodan synnyttäm ä kurjuus, 
luokkavastakohtien  kärjistym inen, v a 
rattom uus, tulevan päivän epävar
m uus, työttöm yyden  kasvam inen ja  
syyä pettym ys sodan tu loksista  
aiheuttivat laa jo jen  jou k k ojen  tu lvaa- 
m isen  am m attiyhdistyksiin . S ota  on 
nostanut esille  uusia työläiskerroksia , 
herättänyt n iissä  rauhattom uutta ja  
epäilystä  om iin yk silö llis iin  vo im iin 
sa ja  on pakottanut takapajulle jä ä - 
neim m ät työlä iset ajattelem aan ih 
m iskunnan kokem an katastrofin  syitä 
ja  seurauksia. S odan  yksityisiin  kan-
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Sallisiin ryhm iin särkem issä ty ö lä is 
jou k oissa  kaikissa m aissa on herän
n yt uusin voim in  kansainvälisen  so - 
lidarisuuden tunne ja  se ilm enee 
vaistom aisena kansainvälisten  suh
teitten  ennalleenpalauttam isvaatim uk- 
sena. Täm än kiertäm ättöm än välttä 
m ättöm yyden  tuntevat v ie lä  työväen 
luokan kaikkein jä le lle jääneim m ät- 
kin kerrokset.

36 §. T ästä  syystä ova t am m atti
yhdistysliikkeen  joh ta ja t koettaneet 
tarttua internationalen  parantam is- 
a lotteeseen  ja  asettua sen joh toon . 
Sen jä lk een  kuin (L eedsissä  v . 1916) 
yritettiin  perustaa en tente-am m atti- 
yhdistysinternationale, ovat^ ententen 
am m attiyhdistysliikkeen  joh ta jat heti 
sodan päättym isen jä lkeen  pyrkineet 
kansainvälisten  suhteitten “ kuntoon- 
saattam iseen”  ottam alla  osaa  k om is- 
sionin töih in ; jok a  laati V ersaillesin  
sopim uksen Iisäkohtia. 'Siten ja tka 
vat he kansainvälisessä m ittakaa
vassa  sam aa petollista  työtä , jo ta  he 
harjoittivat porvarillisen  isänm aan si
säpuolella.

37 §. “ D em okratian”  voitto  kan
sainvälisessä  sodassa  on aiheuttanut 
kansainvälisen  työtoim iston  m uodos
tam isen kansainliiton  ohelle, tuon 
rauhallisen  kehityksen ja  luokkien  
työyhteisyyden  ajatuksen se lväpiirte i- 
sim m än ilm auksen. T uon  viraston, 
jon k a  m uodostavat 6 työläisjohtajaa, 
6 työnanta jaa  ja  12 porvarillisen  hal
lituksen edustajaa, tarkotuksena on, 
ei a inoastaan yhteiskunnallisten  ta is 
te lu jen  tutkim inen, vaan m yöskin  
niiden johtam inen  rauhallisen k eh i
tyksen  ja  sovinnon  väylään.

38 §. B ern issä (tam m ik. 1919) ja  
A m sterdam issa  (heinäk. 1919) on am - 
m attiyhdistysinternationale, jo ta  v o i
daan pitää kansallisen  politiikan  ja t 
kam isena kansainvälisessä m ittakaa
vassa, m uodollisesti korjattu  en ti
seen kuntoon. U usi internationale 
alotti työnsä  ilm aisem alla  kannatta
vansa  kansainvälistä  työtoim istoa  ja  
sitom alla  joh ta jansa  pysyväisesti 
m aailm anim perialism iin. Sen oh je l
m ana on ; rauhallinen kehitys, lu ok 
kien  työyhteisyys, vähittäinen ju ur
tum inen sosia lism iin  ja  kuolonpelko 
ja  viha  jou k k o jen  vallankum oukselli
suutta kohtaan.

39 §. Sellainen kansainvälinen p e 

tos niiden taholta, jotka  vuosikausia  
ovat “ en gros et en detail”  (tu 
kuttain ja  vähittäin) m yyneet 
m aansa työlä isiä, o li täysin luonnol
lista  ja  johdonm ukaista, m utta se 
on  ristiriidassa  vertavuotavan k ö y 
hälistön eläm änetujen  kanssa ja  me 
näem m e kuinka sam anaikaisesti tä
m än porvariston  kansainvälisen suo- 
jeluskaartin  m uodostam isen  kanssa 
kasvaa ja  leviää kaikissa m aissa 
vastalause sotilaa llis-im peria listista  
rintam aa vastaan. T ällä  vastustuk
sella, jo k a  kasvavan  sosialistisen  
taistelun  joh d osta  yhä kärjistyy, ei 
ollu t varhaisem pana aikana m itään 
järjestökeskusta . Sella iseksi kes
kukseksi m uodostettiin  y le isven ä lä is- 
■ten am m attiyhdistysten  keskusneu- 
voston  alotteesta, 1920, väliaikainen 
kansainvälinen  am m attiyhdistysneu- 
vosto. Täm än vallankum ouksellisen  
am m attiyhdistysliikkeen keskuksen 
synty  on katkeran taistelun alku
kohta  am m atillisen m aailm anliik- 
keen sisäpuolella  tunnuslauseen alla : 
“ M oskova va ik o  A m sterdam ” . V a n 
han. am m attiyhdistysliikkeen sisä i
nen hajaantum inen kahteen leiriin  
tapahtuu sitä  nopeam m in kuta r i
peäm m in taloudellinen  kriis i kasvaa, 
kuta vähäisem piä ova t rauhallisen  
kehityksen  to iveet proletariaatille.

40 §. Punaisen Am m attiyhdistys- 
Internationalen ilm estym inen antoi 
voim akkaan v irikkeen  am m attiyhdis
tysliikkeen  vallankum ouksellistum l- 
selle. Täm ä tosiasia  —  ryhm ittym i
nen  am m atillisessa m aailm anliikkees- 
sä to iselta  puolen, ja  Am sterdam in 
yhdistyksen  jatkuva hajaantum inen 
toiselta  puolen  —  asettaa kaikkien  
m aitten vallankum ouksellisille am 
m attiyhdistyksille  kysym yksen  laa 
jem m ista  ta istelum enetelm istä  ja  
niiden om ien  voim ien  jä r je stöm u o- 
doista, kysym yksen  m enettelym uo
doista kansainvälistä  pääom aa ja  
keltaisia  joh ta jia  vastaan, jo tk a  ovat 
A m sterdam in  am m attiyhdistysinter- 
nationalen  johdossa .

VII. Taisteluvälineet ja  m enet
telytavat.

41 §. A m m attiyhdistykset voivat 
tunkea vanhat joh ta ja t paikoltansa 
vain siinä tapauksessa, kun va llan 
kum oukselliset ainekset e ivät h et

—  102 —



keksikään erkane jou koista , niiden 
jokap äivä isestä  hädästä ja  niiden t o i 
vom uksista . T y ö  on  suoritettava 
niiden  ristiriitani poh ja lla , jo tk a  
joukkoih in  syvästi vaikuttavat. H al
v eksiva  ja  ylim ielinen  suhtautum inen 
jokapäiväiseen  taisteluun ja  am m at
tiyhdistysten  jäsenten  aineellisiin  eh 
toihin  v o i joh taa  eroittum iseen  jou 
koista , kuilun luom iseen  köyhälistön  
arm eijan  etu joukon  ja  ryn täyskolon - 
n ien  välille . S iksi on  am m attiyhd is- 
tystaktiikan tärkein  kysym ys täm än 
jokapäivä isen  taistelun  avustam inen, 
ta ito käyttää sitä hyväkseen lopu llis
ta  pääm äärää silm älläpitäen, yh d is
täm ällä se yleisam m atilliseen  ta iste
luun köyhälistön  diktatuurin kanssa.

42 §. T aloudellisen  taistelun tulee 
m uodostaa  m aaperä vaikutusvaltam 
m e leviäm iselle. K ysym ykset ty ö 
palkasta, tariffisopim uksista , sodan 
uhrien turvaam isesta, yhteiskunnal
linen  vakuutus, työttöm yys, n a is - ja  
lapsityö, terveyd elliset ehdot liik e
yrityksissä, kallis aika, asuntokysy
m ys j. n. e., veropolitiikka, jo u k k o 
jen  liikekannalle asettam inen, siir- 
tom aaseikkailut, finanssilaskelm at, 
tämän kaiken tu lee olla  jok a p ä ivä i
senä a ineh istona järjestäm ise lle  ja  
sosia listise lle  taistelukasvatukselle. 
Punaisen A m m attiyhdistys - Interna
tionalen  kannattajat eivät saa m iten
kään pysyä jä r jestön  u lkopuolella  ja  
työlä isiin  vaikuttaa u lkoakäsin. T eh 
tävänä on , sitkeästi ja  jä r jeste lm ä l
lisesti toim ia  am m attiyhdistyksissä 
sisältäpäin, selvittäm ällä  ty ö lä is jou 
koille  va llankum ouksellisen  ta is te 
lun, a lttiiksiantaum uksen ja  kom m u
n ism in  käytännöllisiä  opp eja . On 
välttäm ätöntä alottaa työlä isten  k es
kuudessa tehtaissa, -tuotannoissa ja  
liikeyrityksissä  sitkeä ja  jä r je s te l
m ällinen  propaganda, heidän v o itta 
m isek si Punaisen Am m attiyhdistys- 
Internationalen  puolelle. Täm ä k y 
sym ys —  M oskovan puolella  va iko 
vastaan —  on  asetettava  re form isti- 
sissak in  am m attiyhdistyksissä. Tässä 
tarkotuksessa  tulee kaikkien  Punai
sen Am m attiyhdistys-Internationalen  
kannattajien  hyväkseen  käyttää kaik 
kia liittoistuntoja, kon gresse ja  ja  
kon feren sseja , asettaakseen käytän
n öllisessä  työssä  ja  käytännöllisessä 
ta istelussa vallankum ouksellisen  a m 

m attiyhdistysliikkeen  reform ism ia  ja  
luokkien  työyhteisyyttä  vastaan.

43 §. Joukot ja  siis m yös am m at
tiyhd istykset voim m e vallottaa  vain 
sillä  ehdolla, että m e tulem m e o le 
m aan ta istelussa joh dossa , ty ö lä is 
jou k k ojen  ensim äisissä  riveissä. T ä 
m ä ei v o i m itenkään m erkitä  sitä, 
että aina tu lisi huutaa h yökkäyk
seen, lähtem ällä  siitä näkökannasta, 
että hyökkääm inen kaikissa eh d o is 
sa ja  o lo issa  on  oikeata. Punaisen 
A m m attiyhdistys-Internationalen  kan
nattajan  ei tule olla  vain vallan 
kum ouksellisen  m ielen  esikuva, vaan 
m yöskin  kestävyyden  ja  kylm äveri- 
syyden  esikuva.

M enestyksen salaisuus on  jokaisen  
teon  ja  esiin tym isen  jä r jeste lm ä lli
sessä, suunnitelm anm ukaisessa ja  s it -  
keässä valm istelem isessa ; toim innan 
ripeyden  ja  leppym ättöm yyden  tä y 
tyy soveltua  yhteen  iskujen  ja  o lo 
suhteitten  sekä m yöskin  jä r jestön  
voim ain  ja  vihollisvoim ain  tarkan 
tutkim uksen kautta.

Luokkataistelussa  kuten ta istelu - 
tantereella  ei o le  ainoastaan osattava 
hyökätä vaan m yöskin  perääntyä jä r 
jestyksessä . H yökätessä ja  puolus
tuksessa  täytyy a ina  pitää m ielessä 
seuraavat se ik a t: säilyttää laajan
p roletaarijou kon  m yötätuntoisuus, p i
tää silm ällä koko poliittista  asia in ti
laa, jo ssa  taistelu  kehittyy.

VIII Toimintaohjelma.
44 §. Lähtien  esitetty jen  p er i

aatteiden  pohdinnasta ja  ottaen h u o
m ioon  kansainvälisen  am m attiyhdis
tysliikkeen  tilan, taloudellisen  pulan, 
kärjistyneen  luokkataistelun, kasva
vat yhteiskunnalliset ristiriidat, ja  
käskevän välttäm ättöm yyden  va lm is
tella  am m attiyhdistyksiä  yh teisku n 
nalliseen  vallankum oukseen ja  k öy 
hälistön  diktatuuriin, hyväksyy en
sim äinen kansainvälinen am m attiyh
d istyskongressi seuraavan toim in ta 
oh jelm an :

45 §, A m m attiyhdistysten  m enet
telytavan  perustan  m uodostaa vallan
kum ouksellisten  jou k k o jen  ja  n iiden  
jä r je s tö jen  välitön  toim inta pääom aa 
vastaan. K aikki työlä isten  saavutuk
set ova t välittöm ässä  suhteessa val
lankum ouksellisen  painostuksen har
jo ittam iseen  jou k k o jen  puolelta. Suo
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ralla  toim innalla  on  ym m ärrettävä 
kaikkia  välittöm än painostuksen  la je 
ja , jo tk a  ovat om iaan johtam aan, työ
väen luokkaa kapitalism in  lannistam i- 
seen. V allankum ouksellisten  am m atti
yhdistysten  tehtävinä on senm ukai- 
sesti tehdä taistelutavat työlä is jouk 
k o jen  kasvatuksen ja  valm istam isen  
välineeksi ta istelussa  yhteiskunnalli
sen vallankum ouksen ja  köyhälistön  
diktatuurin puolesta.

46 §. V iim eiset ta isteluvuodet oso it
tavat erikoisella  havainnollisuudella  
k ok o am m atillisten  jä r je s tö jen  heik
kouden. Jonkun liikeyrityksen  työ
lä isten  kuulum inen useam piin  am 
m attiyhd istyksiin  heikontaa heitä  ta is
telussa. H eikentym ättöm än taistelun 
lähtökohdaksi täy tyy  tulla siirtym inen 
puhtaasti am m atillisesta työstä  am 
m attiyhdistysten  järjestäm iseen  tuo- 
tan tohaarojen  mukaan. Jonkun tuo
tannon kaikkien  työlä isten  tulee kuu
lua yhteen  am m attiyhdistykseen . N iin 
tulee kuulua tunnussanan jä r jes tö 
työn  alalla. Sam ankaltaisten  am 
m attiliitto jen  sulam isen  yhdeksi lii
toksi täy tyy  tapahtua vallankum ouk
sellista  tietä, asettam alla  täm ä k ysy 
m ys välittöm ästi liiton  jäsen ille  teh
taissa, tuotannoissa, tä s te d e s  piiri-, 
m aa- ja  kansalliskongresseissa .

47 §. Jokaisesta  tehtaasta ja  jokai 
sesta tuotannosta  täytyy  tulla vallan
kum ouksen linnoitus. Y ksinkertaisten  
liitto jäsen ten  ja  liiton  (rahastonhoita
jien , edustajien, luottam usm iesten  
j . n. e.) välisten  suhteitten  vanha 
m uoto on  riittäm ätön ; on  pyrittävä 
perustam aan am m attiyhd istykset tuo- 
ta n to jä rjestö jen  poh ja lle . K ysym yk
sessä  olevan yrityksen  kaikkien  ty ö
lä isten  täytyy  valita  tuotantokom iteat, 
riippum atta siitä  m itä poliittista  
m ielip idettä  työlä inen  on  ja  m ihin liit
toon  hän kuuluu. Punaisen  amm atti- 
yhdistys-in ternationalen  kannattajien  
tehtävänä on  vetää kaikki kysym yk- 
sessäolevan  yrityksen  työlä iset heitä  
edustavan elim en vaaleih in. K aikki 
y rityk set antaa tu otantoneuvostojen  
vaalit suorittaa yksinom aan  sam aa 
m ieltä olevien  tovereitten , on  aivan 
jy rk ästi tuom ittava, koska ne loiton 
ta isivat puolueesta puolueettom ien  
la a jo ja  jou k k oja . Se olisi solu, mut
ta ei tuotantoneuvosto. V allankum o
uksellisten  työlä isten  osan täytyy so 
luillaan, toim intavaliokunnillaan  ja  
vihdoin  joka ise lla  yk sity isellä  jä se 

nellään h arjoittaa  vaikutusvaltaansa 
yleiskokou kseen  ja  sen  valitsem aan 
tuotantoneuvostoon .

48 §. E nsim äinen vaatim us, jok a  
on  asetettava  tuotantoneuvostoille , on 
työttöm yyden  joh d osta  eroitettu jen  
työlä isten  turvaam inen liikeyrityksen  
kustannuksella. E i m illään ehdolla 
saa sallia, että työlä iset heitetään ka
dulle, ilm an että yritys huolehtii erol- 
tetuista. T älle perustalle ei ole jä r
jestettävä  vain  työttöm ät, vaan  pää
asiassa tuotannoissa  työskentelevät 
työläiset, selittäm ällä heille, että työt
töm ien  kysym ystä  ei voida  ratkaista 
kapita listisessa  jä rjestyk sessä  ja  että 
paras keino työttöm yyttä  vastaan on 
yhteiskunnallinen  vallankum ous ja  
köyhälistön  diktatuuri.

49 §. L iikeyritysten  sulkem iset ja  
työpäivien  luvun supistam iset m uo
dostavat nykyhetkellä  erään tärkeim 
m istä välikappaleista  porvariston  kä
sissä, jon k a  avulla se pakottaa ty ö
lä iset työpalkan vähentäm iseen, ty ö 
a jan  pidentäm iseen  ja  joukkosopi- 
m uksen poistam iseen . Sulku saa yhä 
selvem m ät “ suoran toim innan”  m uo
d ot yhdistyneitten  työnanta jien  puo
lelta  jä rjestyn eitä  työ lä is jouk k oja  vas
taan. Siitä syystä on  käytävä ta is
telua yritysten  sulkem ista vastaan ja  
työlä isten  taholta  vaadittava n iiden 
syitten  tutkim ista, jo tk a  aiheuttavat 
jonkun  tehtaan sulkem isen. Tätä tar
koitusta  varten  on m uodostettava eri
koisia  k on trollikom issioneja , jo illa  on 
lupa va lvoa  raaka-aineita, polttoa inei
ta ja  tarjouksia , jo tk a  lisäksi suorit
tavat tuotantoon  tarvittavien  tos i
asiallisten  raaka-ainevarastojen  tar
kistuksen, ja  jo tk a  k on trollo ivat pank
keih in  s ijo itetu t rahavarat. E rik o i
sesti valittu jen  kontrollikom ission ien  
tulee tutkia m itä suurim m alla h u olel
lisuudella kysym yksessä  olevien  yri
tysten  ja  m uiden yritysten  välisiä  fi- 
nanssisuhteita, jo llo in  liikesalaisuuk
sien hävittäm inen tu lee olla  k on tro l
lin käytännöllisenä päiväntehtävänä.

50 §. T ehtaitten  ja  tuotantojen  hal
tuunotto ja  tuotannon jatkam inen  vas
toin  työnantajain  tahtoa vo i esittää 
vakavaa taisteluvälinettä. V a llitse
van tavaranpuutteen aikana on  tuo
tannon jatkam inen  perin  tärkeätä ja  
s iitä  syystä eivät am m attiyhdistykset 
saa sallia tehtaitten  ja  tuotantojen  ta
hallista  sulkem ista. P aikallisten  o lo 
suhteitten  mukaan, tuotantoehtojen ,



poliittisen  tilanteen ja  yhteiskunnalli
sen  taistelun k ärjistym isen  mukaan 
voidaan  ja  täytyy  tukea haltuunottoa 
m uillakin pääom an painostam istavoil- 
la. Y ritysten  haltuunottam isessa täy
ty y  hallinnon olla  tuotantoneuvoston  
sekä erikoisesti siihen valitun  liiton  
edustajan  käsissä.

51 §. Taloudellista  taistelua k ä y 
dään työpalkan korottam isen , ty ö 
eh to jen  parantam isen  ja  työlä isten  
elinetu jen  puolustam isen  tunnuslau
setta noudattaen. K aikkien  yritysten, 
jo tk a  tarkoittavat ty öeh to jen  paina
m ista ennen sotaa vallinneelle tasol
le, täytyy  saada tuta päättäväinen ja  
va llankum ouksellinen torjum inen. 
T yöväenluokan  heikontum isen  sodan 
aikana tulee saada korvaus työpalkan 
k orottam isen  ja  ty öeh to jen  paranta
m isen  m uodossa. K apita listien  v iit
tausta u lkom aiden kilpailuun ei m is
sään tapauksessa saa ottaa huom ioon. 
V allankum ouksellisten  luokka-am m at
tiyhdistysten  täytyy katsella  työpal
kan ja  ty öeh to jen  parantam iskysy- 
m yksiä, ei eri kansakuntien  ryöstön- 
h im oisten  ainesten  vä lisen  kilpailun 
näkökannalta, vaan elävän työvoim an 
säilyttäm isen  ja  suojaam isen  näkö
kulm asta.

52 §. Sodan jä lkeisenä aikana tart
tuvat työnanta jat erila isiin  välineisiin  
aikaansaadakseen hajaannusta ty ö 
väenluokassa. H e ovat sodan aikana 
k äyttäneet h yväkseen  naisten  ty övo i
m aa täydessä  m itassa  ja  pyrk ivät 
edelleenkin  käyttäm ään tätä huokea
ta työvoim aa  a lentaakseen  m iehen 
keskim ääräistä  työpalkkaa. Taistelun  
sijasta  työnanta jia  vastaan pysyvät 
näitten  m aitten  ty ö lä iset lu jasti peri
aatteessa, että naiset olisi poistettava  
tuotannoista  ja  su lettava pois  am 
m attiyhdistyksistä . Sellaisen  taktil
lisen  suunnan täytyy  kohdata  k iiva in 
ta  vastarintaa  punaisten  am m attiyh
d istysten  puolelta. V allankum ouksel
listen  am m attiyhdistysten  tulee ta is
tella  m iehen ja  naisen  sam anlaisten  
työehto jen  puolesta ja  vaatia  sam an
la isesta  työstä  sam anlaista palkkaa.

53 §. Jos kapita listit a lentavat 
palkkoja  ja  m aassa on  taloudellinen  
pula, on vallankum ouksellisten  am
m attiyhdistysten  tehtävänä estää ty ö 
palkan alentam ista eri tuotantoaloilla  
to isen sa  jä lkeen , s. o. o lla  jakaantu
m atta useam piin  ryhm iin. Sam alla 
on vedettävä  taisteluun osaaottam aan

yleishyödyllisten  yritysten  työläiset 
(k iv ih iilityölä iset, rautatieläiset, säh
köteknikot, kaasutyölä iset y. m .), jo t 
ta taistelu  pääom an hyökkäystä  vas
taan käsittä isi ta loudellisen  elim istön  
tärkeim m ät herm okeskukset. T ässä  
on välttäm ätöntä ja  tarkoituksen
m ukaista käyttää kaikkia  vastarinnan 
la je ja , yksity isistä  osa lak oista  alka
en jonkun  huom attavan  tuotantohaa- 
ran yleislakkoon  saakka kansallises
sa laajuudessa, jok a  on  voim akas vä
line m aailm anporvariston  taantum uk
sellisia  a ikeita  vastaan.

A m m attiyhdistysten  täytyy  tarkkaa
va isesti seurata m aailm ankonjunktuu- 
ria  ja  va lita  sopiva hetk i hyökkäyk- 
sellensä  ja  sillo in  a lati m uistaa, että 
kansainvälinen  hyökkäys, m itä laatua 
se olleneekin , on m ahdollinen  vain  
silloin , kun todellisia  vallankum ouk
sellisia  kansainvälisiä  luokka-am m at
tiyhdistyksiä  m uodostetaan, jo illa  ei 
ole m itään tekem istä k elta isen  A m 
sterdam in Internationalen  kanssa.

54 §. K aikk ien  m aitten  opportunis
tien levittäm än uskon joukkosopim us- 
ten ehdottom aan  arvoon  tu lee saada 
k ok ea  vallankum ouksellisen  am m atti
yhdistysliikkeen  taholta  jy rk k ä  ja  rat
kaiseva  torjum inen. Joukkosopim us 
ei ole m uuta kuin aselepo. T yönanta
ja  alinom aa loukkaa joukkosopim usta , 
koh ta  kun siihen vain  on m ahdolli
suutta. Joukkosopim usten  kunnioitus 
osoittaa  että työväenluokan  joh ta ja t 
ovat syvästi porvariston  aatesuunnan 
kyllästäm iä. V allankum ouksellisten  
am m attiyhdistysten  el p idä  hylätä 
joukkosopim usta , mutta antaa sille re 
latiivinen , suhteellinen arvonsa  ja  ta 
riffin  rikkom iskysym ystä , jo s  siitä o li
si hyötyä  työväenluokalle , aina pitää 
selvänä silm ien  edessä.

55 §. T y ö lä is jä r jestö jen  taistelun 
h yväksi yksilö llistä  ja  k o llektiiv ista  
työnan ta jaa  vastaan on  kansalliset ja  
paikalliset o lot huom ioonottam alla  
käytettävä  k ok o  työväenluokan  va
paustaistelun kokem usta. S iksi täy
ty y  jok a isen  huom attavan  lakon  olla, 
ei ainoastaan työlä isten  hyvin  valm is
telem a, . vaan sam anaikuisesti lakon  
puhkeam isen  kanssa  tu lee olla  m uo
dostettuna m yöskin erikoisia  kan
ta jou k k oja  ta istelussa  lakonrikku- 
re ita  vastaan  ja  porvarihallitusten  
kannattam ien  va lkokaartila isjärjestö- 
je n  erilaisten provokation ien  vas
tustam iseksi. Italian fascistit, Sak
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san teknillinen  Vara-apu, R ans
kan ja  Englannin entisistä  up
seereista  ja  a liupseereista  kokoon 
pannut valkokaartila isjärjestöt, ovat 
ottaneet pääm ääräkseen h ajoittaa  ja  
tuhota joka isen  työlä isten  toim innon, 
ei ainoastaan lak ossaolevien  korvaa
m isella, vaan m yöskin  tuhoam alla ai
n eellisesti työväestön  jä r je s tö t ja  
m urhaam alla joh ta jat. N äiden ehto
je n  vallitessa  tu lee erikoisen  lakko
ja  itsepuolustusjoukon  järjestäm inen  
työväenluokan  erääksi elinkysym yk
seksi. -

56 §. N äiden ta iste lu järjestö jen  ei 
tule yksinom aan puolustautua työn 
anta jien  ja  lak onrik k urijärjestö jen  
hyökkäyksiä  vastaan, vaan m yöskin 
alkuunpanna kaikkien  om aisuuk
sien  ja  tavaroitten  pidättäm isiä, jo t 
ka kysym yksessäoleva lle  tehtaalle 
ovat m äärätyt, ja  estää tuotteitten  
v iennin  m uihin tehtaisiin  ja  y rityk 
siin. T ässä  suhteessa tu lee kuljetus- 
työlä isille  sangen tärkeä teh tävä: hei
dän tulee keskeyttää  tavarain  tuonti 
ja  vienti, jok a  voidaan  suorittaa kaik 
kien  paikallisten  työlä isten  yksim ieli
sellä  avustuksella.

57 §. K ok o  työväenluokan  taloudel
lisen  taistelun tulee lähitu levaisuudes
sa kesk ittyä  tuotannon k on trollin  tun
nussanan ym pärille, jo llo in  kontrolli 
on toteutettava ennenkuin hallitus ja  
va llassaolevat luokat ovat luoneet 
kontrollivastikkeita . On alotettava 
tuim a taistelu  jok a ista  yritystä  vas
taan perustaa re form istis ia  työyhtei- 
syyfksiä hallitsevien  luokkien  puolel
ta, jon ka  ohella  on toim eenpantava 
tiukka tuotantojen  kontrolli, jo tta  
saavutettaisiin  m äärättyjä  tuloksia. 
V allankum ouksellisten  am m attiyhdis
tysten  tu lee esiin tyä kaikella  päättä
vä isyyd ellä  tuota sosia listista  k iris
tys- ja  petospolitiikkaa vastaan, jo ta  
van hojen  am m attiyhdistysten  joh ta 
ja t va llassaolevien  luokkien  avustuk
sella  harjoittavat. K ok o  näiden her
ro jen  lörp öttely  rauhallisesta  yhteis- 
kunnallistuttam isesta tähtää vain 
työlä isten  vieroittam iseen  vallan 
kum ouksellisesta  toim innasta  ja  yh
teiskunnallisesta vallankum ouksesta.

58 §. S iirtääkseen työlä isten  huo
m ion  heidän välittöm istä  tehtävistään 
ja  herättääkseen heissä  p ikkuporva

rillisia  pyrkim yksiä , lev ittävät h e a ja 
tusta työlä isten  voitto-osallisuudesta, 
s. o. heidän luom an lisäarvon  vähä
pätöisen  osan  korvauksesta. T älla i
nen työlä isten  dem oralisoim ism enetel- 
m ä on a listettava  ankaran ja  leppy- 
m ättöm än arvostelun alaiseksi. Ei 
osallisuus voittoon , vaan “ kapitalisti- 
vo iton  tuhoam inen”  on vallankum ouk
sellisten  am m attiyhdistysten  tunnus
sana.

59 §. H alpaannuttaakseen ja  tuho
takseen  työväenluokan ta isteluvoi
man, m ilitarisoi porvariva ltio  kansa
kunnan elinehtojen  suojelem isen  teko
syyllä  yk sity iset liikeyritykset ja  v ie 
läpä kokonaisia  tuotantoalojakin . E s
tääkseen luultavasti, m ahdollisuuden 
mukaan, ta loudellisia  pulia, on  se pää
om an suojaksi saattanut voim aan  pai
kallisia  välitystuom ioistu im ia  tai 
sovintovaliokuntia . Pääom an hyväk
si otettiin  m onissa m aissa käytäntöön  
työpalkan  välitön  verottam inen, vie- 
rittääkseen  sodan rasitukset täydessä  
laajuudessaan työväenluokan  harteil
le, jo llo in  työnantajat itse näyttele
vät veron kokoojaa . N äitä hallituksen 
toim enpiteitä  vastaan, jo tk a  yksin 
om aan palvelevat kapitalistiluokan  
etuja, täytyy am m attiyhdistysten  alot- 
taa katkera taistelu.

60 §. T aistelussa  työehto jen  paran
tam iseksi, elin tason  kohottam iseksi ja  
tuotannon kontrollista , on aina m uis
tettava ettei näitä pulm akysym yksiä 
voida  ratkaista  kapita lististen  ehto
jen  p iirissä. S iksi täy tyy  vallan
kum ouksellisten  am m attiyhdistysten  
riistää  vallassaolevalta  luokalta  m yön
nytyksiä  askel askeleelta , pakottam al
la se sosia lipoliittiseen  lainsäädäntöön  
ja  osoittam aan  työlä isille  Täysin sel
västi, että yhteiskunnallinen kysym ys 
voidaan  ratkaista  vain kapitalism in  
tuhoam isella  ja  köyhälistön  diktatuu
rin perustam isella. T ä ltä  kannalta 
k atsoen  ei vo i m ennä ohi jä ljettöm äs- 
ti m ikään työlä isten  ositta inen  toim in
ta, m ikään osalakko, ei vähäpätöisin- 
kään selkkaus. V allankum ouksellisten  
am m attiyhdistysten  tulee yle istää  nä
mä selkkaukset ja  saattaa ty ö lä is jou 
k o t tietäm ään yhteiskunnallisen  va l
lankum ouksen ja  köyhälistön  dikta
tuurin välttäm ättöm yys ja  kiertäm ät- 
töm yys.



Punaisen Taloudellisen Internationalen teesit 
tuotannon kontrollista

1. N ykyisen  talouseläm än erittely 
osottaa  selvästi, että yhteiskunnan  ai
n eelliset tuotantovoim at ova t jy rk ä s
sä ratkaisem attom assa  ristiriidassa  
nykyisiin  tuotanto- ja  om istusoloih in . 
M aailm ansodan aikana selven i tämä 
r istiriita  kaikille edistyneim m ille pro- 
letaarijoukoille . H eti m aailm ansodan 
päättym isen  jä lkeen  syntynyt maail- 
m ankriisi, jok a  ulottui n iin  voitettu i
h in  kuin puolueettom iin  ja  voitta ja- 
valtioihinkin , joh ti laa ja t proletaari- 
jou k ot tähän tietoon . V ersa illesin  
rauhasta huolim atta lakkaam atta ja t
kuva sota, ja  huolim atta äärettöm istä 
tuotannon  uudestirakentam istarpeista  
kaikki käsittävä ja  kroon illisek si tul
lut kriisi asetti työtätekevät, asetti 
k ok o  m aailm an köyhälistön , nii
den  olem assaolon  ratkaisevan  kysy
m yksen eteen. Jo täm än kysym yksen  
ensim äiset ratkaisuyritykset oso itti
va t selvästi, että täm ä ristiriita  on 
saavuttanut sen  asteen , jo llo in  porva 
risto  luokkana, jok a  tähän saakka on 
joh tan ut tuotantoa, saattaa tuotannon 
epä järjestyk seen  eikä  pysty  edistä 
m ään sen keh itystä, vaan päinvastoin  
asettaa esteitänsä  tielle, jo tk a  m uut
tuvat kahleiksi tuotannolle.

T yöväenluokka  ennen kaikkea  tun
tee k ipeim m in  täm än ristiriidan  sietä- 
m ättöm yyden, koska  se enem m än 
kuin m uut yh teiskuntakerrokset on 
sidottu  tuotantoprosessiin  suurissa te
ollisuuskeskuksissa, teh taissa  ja  tuo
tannoissa, koska  juuri täm ä ristiriita  
on  joh tan ut työlä isten  joukkotuhoa- 
m iseen  sodassa  ja  joukkokuolem iseen  
sitä seuranneen työttöm yyden  aikana.

Siitä syystä  syntyy tällöin  ensi s i
ja ssa  proletariaatin  riveissä  tarve pal
jastaa  porvariston  osa  olevassa  tuo- 
tannonorgan isatiossa  ja  todeta  m issä 
m äärin se on tehtävänsä tasalla ; jo s 
ta jä lleen  seuraa pyrk im ys jä rjestää  
käytännössä uudelleen k ok o  tuotanto
jä r jeste lm ä  työtätekev ien  hyväksi. T ä 
m ä pyrkim ys, jok a  todellisuudessa  on 
p ro log i ( joh d a n to ) periaatteelliseen  
ristiriidan  ratkaisuun kapitalistisen  
jä rjestyk sen  sisäpuolella  yhteiskun
n allisen  vallankum ouksen tietä, saa

käytännössä työlä isten  tuotannonkon
trollin  m uodon.

2. T äm ä tuotannonkontrollin  al
keellinen  m uoto ilm enee työlä isten  
yk sity isissä  yrityksissä  työn  sekä tuo- 
tannonvälineiden  tilan ja  varustam i
sen valvonnassa  liikeyrityksissä , pyr
k im yksissä  todeta, m issä m äärin jo n 
kun yrityksen  lopettam inen  tai työn  
ra joitus olosuhteiden  kautta ovat oi’- 
keutettu ja  tai joh tu vatko ne tarkoi
tuksellisesti työnantajan  puolelta  jne. 
M utta käytännössä  tu levat työlä iset 
pian vakuutetuiksi, ette ivät kontrolli 
ja  va lvonta  riitä  yksistään  estäm ään 
kapitalistien  heille  itselleen  edullista 
tuotannon epä järjestystä  kysym yksis
sä o lev issa  yrityksissä, kapitalistien  
nykyisin  käyttäm iä tuotannon rajoit- 
tam ism uotoja  työpäivän  ja  työajan  
lyhentäm isellä  tai kokonaan  lopetta 
m isella. Y ritykset likvidation , sulke
m isen  y. m. m uodossa  tod istavat sel
västi täm än tuotannonkontrollin  puut
teellisuuden, sam oin  ovat riittäm ättö
m iä erila isten  työlä isten  yk sity iset ot
teet pyrk iä  jatkam aan tuotantoa jo 
ka tapauksessa, vastoin  työnanta jan
kin tahtoa  ja  sillä  tavalla  tukea tuo
tantoa. Joka tapauksessa on  näissä 
yrityksissä , jo ih in  aikoinansa puutut
tiin V en äjä llä  helm ikuun vallankum o
uksen jä lk een  ja  äskettäin  Italiassa, 
Saksassa, E nglannissa ja  m uissa 
m aissa, ollu t kuvaavaa työväestön  uu
si asem a tuotannossa. P assiiv ises
ta, riistetystä  työvoim asta  jok a  arvos
teltiin  kon eeksi ja  jop a  vain  sen  apu- 
työkaluksi, m uuttuu työväenluokka 
tuotannonorgan isoim isen  a jatuksen  
a ja jak si ja  siten  p orvariston  suora
naiseksi perilliseksi, jok a  nyttem m in 
esiin tyy  luoklcaetuje'nsa m ukaisesti 
tuotannon  epä järjestä jänä  (desorgani- 
satorin a ).

3. Se am m attiyhdistysliikkeen  van 
ha perintötapa, jok a  tyyty i pikkutais- 
teluun työlä isten  tilan parantam isek
si kapita listisen  jä rjestyk sen  pu itteis
sa, tu lee tällä äkkinäisellä  m uutoksel
la antam aan työlä is jouk k ojen  m ieli
p ite isiin  ja  pyrkim yksiin  tehoisan  sy
säyksen. S idottuna byrokratiallaan



k apita listiseen  k on eistoon  ja  ollen  sii
tä kokonaan  riippuvainen  havaitsevat 
am m attiyhdistykset itsensä  k erras
saan voim attom iksi tarttum aan työ
väenluokan uusiin tuotantotehtäviin , 
puhum attakaan, että ne käytännölli
sesti vo is iva t ratkaista  ne. K as sii
nä syy  m iksi nykyään syn tyy  erik o i
sella  voim alla  ja  nopeudella  uusia jä r 
je s tö jä , jo tk a  tosin  käyttävät hyväk
seen  am m attiyhdistysten  vanhaa vä
linettä  —  lakkoa —  m utta sam alla 
pyrk ivät tuotannon om istam iseen . 
T ehdas- ja  teollisuusneuvostojen  ak
tiiv inen  toim inta ei ole  huom attava 
vain luokkataistelussa, vaan se ilm e
nee m yöskin  työnantajan  yksityisten  
tehtävien  ottam isessa, pääasiassa lii
k eyrityksen  varaam isessa  raaka- 
aineilla, lisäksi niiden  yritysten  lial- 
tuunottam isessa, jo tk a  ovat jou tu neet 
sabotaasin  tai työsulun alaisiksi tai on 
työnantaja  jä ttänyt ne om an onnensa 
nojaan. Tällä tuotannon kontrollin  
asteella  tehdään niin porvariston  kuin 
vanhan am m attiyhdistysliikkeen  Joh
ta jienkin  puolesta  epätoivoisia  yrityk 
siä  asettua vallankum ouksellista  tuo
tannon kontrollia  vastaan. N. s. “ ta
loudellinen  dem okratia” , s. o. tasa
puolisesti kokoonpannut kontrolliko- 
m ission it, työlä isten  osanotto  vo ittoon  
ja  m uita sellaisia  “ dem okratisia ”  “ tai- 
deotte ita ” , jo id en  perustana on porva 
rillinen  “ tasa-arvoisuuden”  teoria  ka
pitaalin  ja  pääom an välillä  kaikkien  
tuotannonvälineitten  yk sity isom istuk 
sen  oikeuden  säilyttäm isellä , täm ä 
tasa-arvoisuuden ajatus, jo ta  trade- 
union istit E nglannissa ovat huolelli
sesti v ilje lleet ja  lopu llisen  m ääritte
lynsä sai X :s s ä  am m attiyhd istyskon 
gressissa  Saksassa 1919 ja  jok a  tä
hän saakka on vielä  vallitsevana 
R anskan  y leisessä  työväenliitossa, on 
todellisuudessa  yritys joh ta a  harhaan 
työväen jouk k oja  vallankum ouksellisen  
k on trollin  olem uksen väärällä tu lkin
nalla : siten  johdetaan  työväestö  välit
töm ästä  vallankum ouksellisesta tehtä
västä  po is  ja  johdetaan  takaisin  k el
ta isen  am m attiyhdistysinternationalen  
vanhan hylätyn  porvarillisen  ajatuk
sen  suuntaan.

4. Sam a m erkitys on  m yöskin  
van hojen  am m attiyhdistysjohta ja in  
yrityksellä , jotka  vallankum oukselli
sen  tuotannon kontrollin  sijasta  ta- 
vo itte lev at periaatetta  sen  luovutta
m isesta  valtiolle, jo ta  porvaristo , jok a

luokkaeduissansa on  sangen hyvin  
ym m ärtänyt valesosia lisoim isen  peri
aatteen, innolla  käyttää hyväksensä. 
T ällö in  jä tetään  huom ioonottam atta 
(ja  tarkoituksellisesti vaietaan) se 
seikka, ettei tuotantovälineitten  yk si
ty isom istuksen  luovuttam inen va ltio l
le  ensinkään m erkitse sam aa kuin n ii
den luovuttam inen väestölle , vaan 
m erkitsee vain  tuotannon siirtym istä 
vallassaolevan  luokan yksity isten  
edusta jaryhm ien  kontrollista  ja  hal
linnosta  —  täm än luokan kontrollin  
ala iseksi kokonaisuudessaan. V altio- 
kontrollin  teoriahan  edellyttää, että 
hallinnolliset h o itoelim et tuotannossa 
ovat kokoonpantu ja  työlä isten  ja  va l
tion  tai työläisten , työnantajien  ja  
va ltion  valituista  edustajista. Sen li
säksi tulee, että valtion  edusta jia  pi
detään kok o  kansan nim essä toim ivi
na, kun sitä vastoin  työlä isten  edus
ta jia  pidetään vain  erään ryhm än tai 
luokan nim essä esiintyvinä. Tästä 
ilm enee selvästi dem okraattisen  edus
tuksen väärä  periaate n. s. periaatteel
lisella , tasa-arvoisella  perustalla, jo ta  
vallankum ouksellinen tuotannonkon- 
trolli ei vo i m itenkään hyväksyä, k os 
ka se perustuu aikalaisten  valtion  
kieltäm iseen  porvariston  välineenä ja  
tätä luokkavaltiota  vastaan  asettaa 
proletaarisen  valtion, jok a  edustaa 
kaikkien  työlä isten  etuja.

V allankum ouksellista  tuotannon 
kontrollia  ei vo id a  yhdistää tuotannon 
porvarilliseen  valtiollistuttam iseen. 
K aikki sovittelu yritykset tällä alalla 
joh tavat kiertäm ättä siihen, että p or
varistolla  siitä huolim atta on  tos iasi
allinen valta käsissänsä tuotannon 
hallinnassa ja  panee työväenluokan 
harteille  kaiken  edesvastuun tuotan
non  tilasta. T oise lta  puolen sisä ltä 
vät sella iset yritykset, —  sovittaa  so
vittam atonta —  itsessänsä vaaran ha
jo ittaa  am m attiyhdistysliikkeen  uudet 
vallankum oukselliset solut tehtaissa 
ja  tuotannossa. Täm ä seikka on  sitä
kin vaarallisem pi kun am m attiyhdis- 
tysbyrokratia  pyrkii käyttäm ään h y 
väkseen  näiden solu jen  työn  nykyistä  
hajottam ista  ja  rinnastam attom uutta 
yk sity is issä  m aissa, a listam alla nämä 
hajoitta  van vaikutusvaltansa alle.

5. Yhtä vaarallinen on  k öyh ä listö l
le  tuo eri m aitten  työlä isten  keskuu
teen  laa ja lle  lev innyt vallankum ouk
sellinen  ajatus, että  työväenluokka v o i
si tähdätä kontrollillaan  tyydyttävään
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menestykseen, Ilman, että kapitalis
m in m ahti on m urrettu. Italian tuo
tannon kontrollin  surullinen kokem us, 
jon k a  kom prom iseeraavat köyhälistö- 
joh ta ja t pilasivat, on antava vakuutta- 
vim m an tod istuksen, että eri m aitten 
työväen liikkeen  on varottava  m oisten  
virheitten  toistam ista. E rik oisen  tär
keätä on, ettei jä tetä  h uom ioonotta 
m atta sitä  seikkaa, että työlä isten  
kontrollin  toteuttam inen täydessä  laa
juudessansa  on  vain silloin  a ja telta 
vissa, kun se ei u lotu  vain tuotannon 
tekn illiseen  puoleen, vaan käsittää 
m yöskin  finanssipuolen . V asta  fi- 
nanssikontrollin  täydellisessä  toteut
tam isessa selviää työlä isille  kok o  ka
pita listisen  jä rjestyk sen  perusvaiku
tin. V asta  finan ssikon trollissa  selviää 
työlä isille  heidän liikeyritystensä  riip 
puvaisuus ei ainoastaan kansallisista, 
vaan m yöskin  kansainvälisistä  finans- 
siyhtym istä  ja  pankeista. K ansallis
ten, teollisten  ja  vallankin  finanssi- 
salaisuuksien  paljastam inen  antaa 
köyhälistölle  selvän  kuvan alkuperäs
tä porvariston  puolelta, ilm aisee sille 
työisulkusysteem in, tuotannon aika- 
ra jotuksen  y. m . vipusim et ja  oso it
taa lisäksi köyhälistölle  ne taideot- 
teet, yritykset, jo illa  keinotekoinen  
työttöm yys synnytetään  työpalkan 
pienentäm isen , työpäivän  pidentäm i
sen, työvä en jä rjestö jen  hajoittam isen  
jne. pakottam iseksi.

6 . S iksi joh ta a  taistelu  finanssi- 
kontrollista  työväenluokan  välittö
m ään ja  ratkaisevaan  yhteentörm äyk
seen  porvariston  kanssa, jon ka  po liit
tinen valta  suuressa m äärin on  r iip 
puvainen sen  finanssivallan  säilym i
sestä. T ällä  keh itysasteella  saa ty ö
läisten  kontrolli selvän  poliittisen  
luonteen  ja  vaatii poliittisen  johdon. 
Y hä lisääntyvät liikeyritysten  valtaus- 
tapaukset työlä isten  puolelta  toiselta  
puolen  ja  toiselta  puolen m ahdotto
muus pitää käynnissä näitä yrityksiä  
ilm an finan ssik on eiston  om istam ista, 
asettaa työväenluokan  m äärätyn ja  
läheisim m än tehtävän  eteen, jok a  k o 
ko finanssisysteem in  valtaam isessa  ja  
sen  kautta kok o  teollisuudessa  on 
työväenkontrollin  m äärätyllä asteella, 
saa  l : s s ä  kohdassa m ainittu ristiriita  
ratkaisunsa taistelussa vallasta, Jbta 
p orvariston  ja  köyhälistön  välillä  
käydään, s. o . yhteiskunnallisessa  val
lankum ouksessa.

Tässä ratkaisevassa taistelussa, jo 

ka on sitä  sitkeäm pi ja  vaikeam pi ku
ta jä rjestyn eem p i ja  kulttuurisesti ke
h ittyneem pi asianom aisen  maan p or
varisto  on, e i o le  kysym ys vain pel
kästä työnantajain  kontrollista , hänen 
“ pahan tahtonsa”  lannistam isesta, 
taistelusta sabotaasia  vastaan tai tuo
tannon väkivalta isesta  jatkam isesta  
liikeyrityksissä , vaan kysym ys on 
työnantajan  asem an valtaam isesta, 
kapitalistien  syrjäyttäm isestä  tuotan
n osta  luokkana ja  kok o  m aan tuo
tantovoim ien  hallinnan huostaan ot
tam isesta, siihen  yhdistyneine edes- 
vastuuksineen.

T ällä  asteella  m uuttuu työlä isten  
kontrolli työväenluokan  ta istelutoi
m innaksi tuotannon  järjestä jän ä , ei 
vain  työväenluokan  yk sity isten  ryhm i
en edun hyväksi tehtaissa ja  tuotan
n oissa  tai ka ivoksissa  ja  vuorila itok- 
sissa, erity isillä  rautatielin joilla , vaan 
tuon m aan k ok o  proletariaatin  etu jen  
hyväksi.

7. Proletariaatin  vo itto  p orvaristos
ta on juuri siksi kiertäm ätön, koska 
porvaristo  e i la inkaan kykene pitä
mään tuotantoa käsissänsä ja  siksi 
näkee itsensä  pakoitetuksi vetäm ään 
köyhälistön  va ltio lliseen  rakentam i
seen  kaikkein  tukalim m issa olosuh 
teissa, m utta pääasiassa siksi, koska 
vo itto  on  välttäm ättöm ästi tiukasti 
s idottu  tuotannon  entisen  kapita listi
sen hallin tokoneiston  hajoam iseen  ja  
rappioon. V allan  säilyttäm inen tuo
tannon y li on  näissä o lo issa  yh 
teiskunnallisen  vallankum ouksen jä l
keisinä lähipäivinä  erik o isen  vaikea
ta. E i a inoastaan  kapita listien  tahol
ta vaan m yöskin  n iiden  k errosten  puo
lelta, jo tk a  välittöm ästi ym päröivät 
kapita listeja  ja  elävät jä lk im äisten  a l
m uista, havaitaan selvästi sabotaasia  
ja  jok a  m uuttuu eräänlaiseksi jä r je s 
telm äksi. T ehtaat ja  tuotannot, va l
tion  la itokset, koulut, y liop istot y. m. 
jäävät vaille  joh tavaa  henkilökuntaa. 
T yöväenluokka on  pahoitettu  anta
m aan paraim m at voim ansa ei vain  
fyysilliseen  puolustukseen, vaan m yös
kin  luovuttam aan n iitä  valtion  hallin 
taan. Tähän aikaan jou k k ojärjestö - 
jen  tehtävä, jo tk a  eivät käsitä  vain  
k öyhälistön  joh ta va t k errokset (kom 
m unistisen  p u olu een ), vaan jo tk a  
m yösKin u lottuvat puolueettom ien  
laa jo ih in  jou kkoih in , on  erikoisen  tär
keä. M utta työväenluokan  laa jem 
piin  jou kkoih in  v o iv a t köyhälistön  ta
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lou delliset jä r je s tö t tunkeutua vain 
solu jen  luom isella  yk sity isiin  tehtai
siin  ja  tuotantoihin.

M utta juuri siksi saa kysym ys to i
selta  puolen tehdas- ja  työpaikkakom i- 
teain  ja  to iselta  puolen  am m attiyhdis
tysten  välisistä  kesk inäisistä  suhteis
ta juuri n yt niin  suuren m erkityksen. 
K okem us opettaa, että vallankum ouk
sellisten  tu otantosolu jen  olem assaolo  
tehdas- ja  työpaikkakom iteain  m uo
dossa  on  välttäm ätöntä, vallankin 
siellä, m issä am m attiyhdistysliike on 
jo k o  heikosti keh ittynyt tai opportu 
n ististen  ainesten  kahlitsem a. E llei 
tehdas- ja  työpaikkakom iteain  haja 
naista työtä  oikealla  a ja lla  y le istytetä  
ja  joh deta  y leisen  valtionm ittapuun 
puitteissa, vo i porvaristo  selittää sitä 
väärin  ja  halpaannuttaa sen. Tästä 
seuraa välttäm ättöm yys käyttää hy
väkseen  am m attiyhd istyskoneistoa  yh- 
distystensä  ohella  uuden pääm äärän 
saavuttam iseksi ja  tehdas- ja  tuotanto- 
kontrollin  alistam isella  am m attiyhdis
tysten  alle, jo llo in  siitä  tulee joukko- 
kontrollin  ja  tuotannon valtäam isen 
voim akas väline.

8. Sellainen  am m attiyhdistysten  
uudistus yhteiskunnallisen  vallan
kum ouksen eduksi voidaan  saavuttaa 
vain  huom ioonottam alla  kaksi seik
kaa :

1) Jos am m attiyhdistyksiä  ei jä r 
jeste tä  vanhan' periaatteen  amm atti- 
tunnusm erkin m ukaan, vaan peruste
taan ne tuotannon tunnusm erkille, jo 
ka tekee niille m ahdolliseksi yhdistää 
yk sity isten  yritysten  ja  tuotanto- 
haarojen  työlä iset ja  v irk a ilija t m ää
rättyih in  tuotantotehtäviin .

2) Jos keltaisen, vastavallan 
kum ouksellisen  am m attiyhdistysbyro- 
kratian vastakohdaksi luodaan jok a i
sessa  tuotannossa vahva ja  vastustus
kykyinen  vallankum ouksellinen ydin, 
jok a  on  vastarintana täm än byrokrati
an h ajottavalle  politiikalle  tehtaissa 
ja  tuotannoissa ja  vo i turvata jou k 
k o ja  vallankum oustaistelu jen  tiellä 
tuotannon kontrollista  ja  turvata tä
m än taistelun pysyväisen  johdon .

K un punaiset am m attiyhdistykset 
ta istelevat ratkaisevasti Am sterdam in 
yrityksiä  vastaan, sen  yrittäessä  tun
kea köyhälistön  vallankum oukselli
sen  liikkeen  hedelm ättöm än valtion- 
kontrollin  uom aan kapita listisen  jä r 

jestyk sen  pu itteissa  ja  eduksi, täy tyy  
niiden antaa erikoinen  huom io tuotan
non kontrollin  käytännölle, jok a  on  
vallan valtaam iseen  pyrk ivälle  p ro le 
tariaatille m ain io valm istuskoulu. 
M utta siitä seuraa, että yhteiskunnal
liseen  vallankum oukseen saakka, sen 
valm istelun prosessissa , on  työlä isten  
k on trolli kaikkialla  otettava päiväjär
jestyk seen  ei vain ratkaisuna vaan 
m yöskin sen  taloudellisen  ja  p o liitti
sen kasvatuksen välineenä, lähim m än 
tu levaisuuden eduksi. P oliittisen  va l
lan säilyttäm inen yhteiskunnallisen  
vallankum ouksen jä lkeen  on  m onin 
kerroin  riippuvainen siitä  huolellisuu
desta ja  m onipuolisuudesta, jo lla  tä
mä valm istelu  suoritetaan. Y hte is 
kunnallisen vallankum ouksen lu jitta 
m isen  olem us on  siitä riippuvainen, 
pystyykö köyhälistö hallitsem aan tuo
tannon kon eistoa  ja  panem aan sen 
täyteen käyntiin , s. o. pystyykö k öy 
hälistö ratkaisem aan ei yksistään  p o
liittisesti vaan ta loudellisestik in  l :s s ä  
pykälässä m ainitun pääristiriidan.

V astaavassa  valm istelussa voidaan 
täm ä tehtävä ennen kaikkea ratkaista  
siten, että  työläinen tottuu kontrol- 
lörin  ja  isännän tehtäviin. L isäksi 
selviää  hänelle yksity isten  tuotannon 
haarojen  välinen  yhteys ja  siten 
m yöskin  tuotannon katsaus va ltio lli
sessa  m ittakaavassa. Kun yhteiskun
nallisen  kum ouksen jä lk een  k iertä 
m ättä siirrytään  kok o  finan ssijärjes- 
telm än tärkeim pien  raaka-ainelähtei- 
den, kuljetuksen, suurten tuotantoyri- 
tysten  y. m. valtiollistuttam iseen , voi 
köyhälistön  hallitus vain m enestyk 
sellä suoritetun työlä isten  kontrollin  
joh d osta  käyttää riittävää lukua työ
läisiä jo tk a  kykenevät taistelem aan ei 
vain  yhteiskunnallisen  vallankum ouk
sen puolesta, vaan m yöskin  pystyvät 
rakentam aan uutta sosia listista  ta
loutta, uusia tuotannon ja  ja on  hal
lin to-orgaaneja  vallitsevalle  tuotanto
perustalle.

T ällä  asteella  saa työlä isten  kon 
trolli uuden m uodon am m attiyhdistys
ten  osan otossa  talouselim ien  raken 
tam isessa  ja  tuotannon hallinnassa 
näitten  talouselim ien  kautta, s. o. se 
pukeutuu talouden rakentam isen  m uo
toon  työväenluokan  kon trollo id essa  
tuotantoa n eu vosto jen  ja  talouselim i- 
ensä kautta.



Yleiset loppupäätelmät.

1. T yölä isten  liarjottam a tuotannon 
k on trolli on  välttäm ätön  ja  tuiki tär
keä  koulu  laa jo ille  proletaari jou k oille  
niiden  valm istellessa  yhteiskunnallis
ta vallankum ousta.

2. T yölä isten  harjoittam a tuotan
non  kontrolli on  kaik issa  m aissa pan
tava pä ivä järjestykseen  eräänä am 
m attiyhdistysliikkeen  taistelun v ir
tauksena ja  erikoisella  tarm olla  hy
väksikäytettävä  kauppa- ja  finanssi- 
salaisuuksien  paljastam iseksi.

3. T yölä isten  kontrollia  on  m itä
laajim m assa m itassa käytettävä  van
h o jen  am m attiyhdistysten  m uuttam i
seksi työväenluokan  taistelu järjes- 
töiksi.

4. T yölä isten  k on trollia  on käytet
tävä välineenä am m attiyhdistysten
u udestim uodostukseen  tuotannon tun
nusm erkin  m ukaan am m attitunnus- 
m erkin  sijasta, jok a  jo  on  vanhentu
nut ja  on  vah ingollinen  vallankum ouk
selliselle  työväenliikkeelle .

5. T y ölä isten  kontrolli ei ole yhdis
tettäv issä  porvariston  kanssa m äärää
m isen, sosia lisoim isen  y. m. ehdotuk
siin, vaan edellyttää, että porvariston  
diktatuuria vastaan asetetaan köyhä
listön  diktatuuri.

6. Sekä teknillisen , finanssillisen  
tai. yhdistetyn  kontrollin  toteuttam i
sessa  sam oin  kuin liikeyritysten  hal
tuunotossa  on välttäm ätöntä k iinnit
tää suurinta huom iota laa jo jen  prole
taari jou kkojen , takapajuisim pienkin  
vetäm iseen  keskusteluun kaik ista  sii
hen liittyv istä  kysym yksistä . Sam al
la  on  välttäm ätöntä reg isterö id ä  k on 
trollin  toteuttam isprosessin  aikana

aktiivisim m at ja  pystyvim m ät työlä i
set va lm istaakseen  heitä  vastaavaan 
johtavaan  tehtävään tuotannon jä r je s 
täm isessä.

7. Jotta  paikalliset tuotannon k on 
trollin  elim et to im isivat oikein , on 
välttäm ätöntä, että  am m attiyhdistyk
set ottavat paikallisten  teollisuusneu- 
vosto jen  joh don , jo llo in  am m attiyhdis
tysten  tulee liittää  ja  yhdistää niiden 
työ k ysym yksessä  olevassa  teollisuu 
dessa ja  tällä tavalla  estää tuo n. s. 
“ teollisuuspatriotism in” kiertäm ätön 
yritys, jok a  kasvaa hajanaisen  kon 
trollin  perusteella.

8 . A m m attiyhdistysten  tulee alus
ta alkaen auttaa teollisuusneuvostoja . 
Tätä tarkoitusta  varten  antavat ne 
erikoisia  oh je ita  ja  keskustelevat sa
nom alehdistössä  kaikista  kontrollia  
koskevista  kysym yksistä . N e eivät 
käy a id a s ta a n  laajaa joukkoagitatio- 
ta kon trollikysym yksestä  tehtaissa  ja  
teollisuuksissa, selittäm ällä ei a ino
astaan kontrollin  tehtäviä  yleensä, 
vaan m yöskin  valistam alla  työlä isiä  
tehdaskokouksissa, p iirikonferensseis- 
sa j. n. e. yk sity isistä  liikeyrityksistä  
ja  n iiden  ryhm istä  saatujen  tulosten 
selostusten  perustalla.

9. N äiden tehtävien  toteuttam isek
si n iissä  am m attiyhdistyksissä, jo tk a  
ovat punaisen am m attiyhdistysinter- 
nationalen  poh ja lla , on ehdottom an 
välttäm ätöntä jä rjestää  luja, k iinteä 
vallankum ouksellinen  ydin, jok a  eri
koisen  huom ionsa kiinnittää am m atti
yhdistysten  uudestim uodostam lseen 
tuotannon tunnusm erkkien mukaan, 
sam oin kuin tuotantokontrollitaiste- 
J,un ja  vallankum ouksellisen  luonteen 
ylläpitäm iseen.

Pääsyehdot Punaiseen Taloudelliseen 
Internationaleen

Punaisen  T aloudellisen  Internatio
nalen jäsenenä voi olla  joka in en  va l
lankum ouksellinen  ta loudellinen  luok- 
ka järjestö , jok a  hyväksyy seuraavat 
ehdot:

1 ) tunnustaa ja  om aksuu vallan
kum ouksellisen  luokkataistelun  peri
aatteet;

2 ) toteuttaa näm ä periaatteet jo k a 
päiväisessä  taistelussa pääom aa ja  
porvariva ltiota  va sta a n ;

3) tunnustaa yhteiskunnalliselle 
vallankum oukselle välttäm ättöm äksi 
kapitalism in  kukistam isen  ja  proleta 
riaatin  diktatuurin voim aan saattam i
sen ylim enokaudeksi;

4) tunnustaa proletariaatin  kan
sainvälisen  kurin ja  alistuu sitä nou
dattam aan;

5 h yväk syy  ja  toteuttaa Punaisen 
T aloudellisen  Internationalen  perus
tavan k on gressin  päätökset;
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6) katkaisee kaikki suhteensa kel- kum ouksellisten  jä r je s tö jen  ja  K om - 
tä iseen  A m sterdam in Internationa- nm nististen  puolueiden kanssa  kai-
le “ : .. , , k issa puolustus- ja  hyökkäystoiaiin -7) toim ii yhtenäisesti kysym ykses- 1
sä olevan  maan kaikkien  vallan- noissa  porvaristoa  vastaan.

Punaisen Taloudellisen Internationalen 
perussäännöt

L uokkataistelu  on keh ittynyt niin  nationale voidaan m uodostaa _ vain 
pitkälle, tullut niin  k ärjistyn eeksi ja  va llankum ouksellisista  ta loudellisista  
porvarit m aailm an m arkkinoilla  kärsi- jä rjestö istä , jo illa  on selvät käsitteet 
m ästään vararikosta  huolim atta ovat pääm äärästä ja  m enettelytavoista  
vihassaan köyhälistön  vallankum ousta puolustus- ja  hyökkäyssodassa  vihol- 
kohtaan  niin  yksim ielisiä , n iin  kiin- lista  vastaan. H istorian  taloudellisil- 
teästi yhteen  liittyneet taistelussaan le jä r jestö ille  asettam at tehtävät vaa- 
j okaista  köyhälistön  yritystä  vastaan tivat voim ien  keskittäm istä, ääretön- 
vapautua riistosta , jo tta  työväenluok- fä voim ien  ponnistusta ja  suurinta it- 
ka. on pakotettu  esiintym ään vallan- sensä k ieltäym ystä  työväenluokan  va- 
kum ouksellisena luokkam ahtina voi- kaum uksellisim m ilta ja  kaukonäköi- 
dakseen  m enestyksellä  käydä taiste- sim m iltä aineksilta.
lua porvarillista  yhteiskuntaa vastaan . , ' ...........................
ja  voittaakseen  vapaustaistelunsa, ei ’ ■ Internationalen nimi.
vain kansallisesti, vaan kansainväli- V allankum ouksellisten  taloudellis- 
sesti. R iisto  on kansainvälistä , siksi ten jä r je s tö jen  kongressi, jok a  yhdis- 
tulee taistelun sitä vastaankin  olla tää kaikkien  m aiden vallankum ouksel- 
kansainvälinen  luonteeltaan. K aikki liset ta loudelliset jä rjestö t, päättää 
en tiset ta loudelliset kansainväliset oli- perustaa tod ellisen  kansainvälisen  ta
vat vain  tila stoto im isto ja  kesk inäisiä  loudellisten  jä r je s tö jen  yhtym än Pu- 
tiedonan toja  varten. K ansainvälinen  naisen T aloudellisen  Internationalen  
ta loudellinen  sihteeristö ennen sotaa nim ellä, 
oli pelkkä, tiedonantotoim isto, jon k a  ..
vu oksi se ei ottanut itselleen  enem - Toiminnan muodot,
pää taistelu- kuin luokkatehtäviä- Punaisen  T aloudellisen  K ansainväli
kään. A m sterdam in Internationale sen tarkotus on :
vastaa  v ie lä  edeltäjiänsäkin  huonom - 1) Järjestää  laa jat työ lä isjouk ot 
min ajan  vaatim uksia. Ensim äinen koko m aailm assa syöstäkseen  vallas- 
Internationale työskenteli vain tiedon- ta kapitalism in , vapauttaakseen köy- 
antotoim issa, kun taas A m sterdam  hälistön  riistosta  ja  saattaakseen voi- 
työskentelee  politiikassakin, v ieläpä m aan sosia listisen  järjestyksen , 
työväelle  v iham ielistä  ja  porvarillista  2) H arjottaa  laajaa propagandaa 
politiikkaa edustaen levittäm ällä  aa- ja  k iih otu styötä  luokkataistelun, yh- 
ietta  luokkien  yhteistyöstä , yhteis- teiskunnallisen  vallankum ouksen, koy- 
kunnallisesta rauhasta ja  rauhallises- hälistön  diktatuurin ja  vallankum ouk- 
ta siirtym isestä  kapita lism ista  sosia- sellisen  jou kkotoim in nan  aatteiden  le- 
lism iin. Sen olem ukseen kuuluu työ- vittäm iseksi, jo tta  kumottaisiin^ kapi- 
Iäisten vapaustaistelun vastustam inen, talistinen  jä rjeste lm ä  ja  porvarillinen  
Täm än voim attom uuden ja  sekam els- v a ltio ;
kan Internationalen  tila lle täytyy pe- 3) K äydä taistelua aatteita vastaan 
rustaa toim innan Internationale, jok a  yhteisym m ärryksestä  porvariston  
yh dessä  K om m unistisen  Internationa- kanssa, sam oin  yhteiskunnallisen  rall
ien  kanssa  jä rjestää  työväenluokan  hän, luokkien  yh teisetu jen  aatteita 
porvarillisen  valtion  hävittäm iseksi, vastaan ja  osottaa  perusteettom iksi 
porvarillisen  valtion  tuhoam iseksi, to iv e e t_ rauhallisesta  siirtym isestä  so- 
kövhälistön  diktatuurin toteuttam isek- s ialism iin ;
si sekä tuotteiden  jaon .va ltaam isek si. 4) Y hdistää  kaikki vallankum ouk-
Sellainen ta loudellinen  ta istelun  Inter- s e iliset luokka-ainekset kansainvali-
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seen ta loudelliseen  jä r je stöön  ja  ryh
tyä ratkaisevaan  taisteluun K ansojen  
L iiton  kansainvälistä  työtoim istoa  vas
taan, jok a  oh jelm ansa  ja  m enettely- 
tapojensa  takia on kansainvälisen  por
variston  tukipylväs;

5) Luoda yhtenäisyyttä  ja  suun
nitelm allisuutta työväenluokan ta iste
luun kaikissa m aissa ja  jä rjestää  kan
sainvälisiä toim enpiteitä , m illoin  o lo 
suhteet niin  vaativat;

6 ) Ottaa a lote  kansainvälisesti asi
oih in  tarttum iseksi luokkataistelu lle 
erikoisen  tärkeissä tapauksissa, alot- 
taa varo jen  keräys avunantam iseksi 
lakkola isille  suurten yhteiskunnallis
ten ristiriito jen  aikana.

III. Jäsenyys.
Punaisen T aloudellisen  K ansainväli

sen jäsen eksi pääsee joka inen  vallan
kum ouksellinen  taloudellinen luokka- 
jä r jestö , jok a  hyväksyy seuraavat eh
d ot:

1) Tunnustaa vallankum ouksellisen  
luokkataistelun  periaatteet;

2) T oteuttaa  näitä periaatteita  jo 
kapäiväisessä  taistelussa kapitalism ia 
ja  porvarillista  valtiota  vastaan ;

3) Tunnustaa välttäm ättöm yydeksi 
kapitalism in  hävittäm isen  yhteiskun
nallisen  vallankum ouksen kautta ja  
köyhälistön  diktatuurin voim aan saat
tam isen siirtym iskautena;

4) Tunnustaa köyhälistön  kansain
välisen  kurin alle a listum isen ;

5) Tunnustaa ja  toteuttaa Punaisen 
T a loudellisen  K ansainvälisen  perus
tavan k on gressin  päätökset;

G) K atkaisee yhteytensä  keltaisen  
Am sterdam in kansainvälisen  kanssa;

7) T yösk en te lee  yhdessä kaikkjen 
vallankum ouksellisten  jä r jestö jen  ja  
K om m unistisen  puolueen kanssa asi
anom aisissa m aissa kaikessa puolus
tus- ja  hyökkäystoim innassa  p orvaris 
toa vastaan.

IV. Kongressi.
P unaisen T a loudellisen  K ansainvä

lisen korkein  päätösvalta  on vallan 
kum ouksellisten  jä r je stö jen  kansain
välisellä  kongressilla . K ongressi pi
detään, m ikäli m ahdollista, jok a  vuo
si. K ongressi vahvistaa oh jelm an, 
m enettelytavat ja  lait, va litsee jo h 
don ja  päättää kaikista  Punaisen T a 
loudellisen  K ansainvälisen  orientee- 
rausta (suuntakysym yksien  ratkai

sua) kosk ev ista  asioista. Y lim ääräi
nen kokous voidaan  kutsua jok o  toi
m eenpanevan neuvoston  päätöksen 
tai K ansainvälisen  jäsen istön  kolm an
nen osan vaatim usten  perusteella. 
Edustusoikeus k ogressissa  on  kaikilla 
taloudellisilla  am m atti- ja  tuotantojär- 
jestöillä , jo tk a  hyväksyvät Punaisen 
T a loudellisen  K ansainvälisen  oh je l
m an ja  seuraavat sen päätöksiä. 
E dustusoikeuden  säännöt ovat seuraa
va t:

Jokainen kansallinen  jä rjestö , jossa  
on vähem m än kuin  10,000 jäsentä, saa 
k on gressissa  neuvottelevan  äänen. 
K ansalliset yhtym ät, jo issa  on
10.000— 25,000 jäsentä, lähettävät edus
tajan, jo lla  on päätösvaltainen ääni,
25.000— 100,000 jäsen inen  yhtym ä lä 
hettää 2 edustajaa, 100,000— 250,000 
lähettää 4 edusta jaa  ja  250,000—  
500,000 lähettää 6 edustajaa. Jokaiselle 
seuraavalle 500,000 jäsenelle  tu lee yk 
si jä sen  lisää päätösvalta isella  äänel
lä. K ullakin am m atittain  tai tuotan
nottan i jä r jestyn ee llä  kansainvälisellä  
luokkayhtym ällä  on  oikeus lähettää 2 
edustajaa k on gressiin  päätösvalta isel
la äänellä.

J ärjestyneellä  vähem m istöllä  kus
sakin m aassa on  m yöskin  vastaava 
edustusoikeus, jon k a  ohessa kaikki 
maan jä rjestöt, jo tk a  liittyvät Punai
seen  T a lou delliseen  K ansainväliseen, 
m uodostavat edusta jiston  (delega- 
tion ), jossa  äänet jaetaan suhteelli
sesti asianom aisten  jä r jestö jen  kes
ken. Järjestyneillä  vähem m istöillä  
eli erottuneilla  ryhm illä  (fra ction ) 
on edustusoikeus kongressissa  vain 
siinä tapauksessa, että yle iset talou
delliset jä r je s tö t kyseessäolevista  
m aista eivät kuulu  Punaiseen  T a lou 
delliseen  K ansainväliseen.

V. Kansainvälisen toimeenpaneva 
elin.

P unaisella  T aloudellisella  K ansain 
välisellä  on kaksi toim eenpanevaa 
elin tä: K eskusn envosto  ja  toim eenpa
neva toim isto.

N euvoston  k okoonpano on  seuraa- 
v a : A m erika, E nglanti, Saksa, Italia, 
E spanja, Tshekko-Slovakia, Puola ja  
Ranska lähettää 2 edustajaa kukin 
ja  V enäjä  4. M uilla m ailla, jo issa  
jäsenluku ei o le  25,000 pienem pi, on 
1 edustaja  päätösvalta isella  äänellä. 
M ailla, jo issa  jäsen luku  on 25,000
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pienem pi, on  1 edustaja  neuvotteleval- 
la vallalla. Jokainen am m atittain  tai 
tuotannottain  kansainvälisesti jä r je s 
tynyt yhtym ä lähettää 1 edusta jan  ku
kin n euvottelevalla  äänellä.

K eskusneuvosto  joh taa  työtä  kon 
gressien  välia joilla , tekee kaikki tar
peelliset päätökset ja  kaikessa  edus
taa taloudellista  kansainvälistä . N eu
v osto  k ok oo  m yös kaikki a inehiston  
ja  asiakirjat, jo tk a  k osk evat kansain 
vä listä  työväenliikettä , m äärää raha- 
a sio ita  ja  lak k ok asso ja  ja  ju lkaisee 
a ikakausk irjo ja  kaik illa  kielillä . N eu
vosto  kokoontuu  kahdesti vuodessa  ja  
sen päätehtävänä on  ratkaista  ja  vah
vistaa  periaatteelliset kysym ykset. 
Juoksevat asiat hoitaa  toim eenpaneva 
toim isto.

T oim eenpanevan  toim iston  m uodos
taa 7 keskusneuvoston  valitsem aa jä 
sentä, jo is ta  kaksi on  s iitä  maasta, 
jo ssa  kansainvälisellä  on  asuinpaik
kansa.

T oim isto  suorittaa  taloudellisen  
kansainvälisen  kok o  työn. Se osot- 
taa osastoille  ja  ja osto ille  n iiden  teh
tävät, ju lkaisee P. T. I :le n  virallista  
lehteä, edustaa kansainvälistä  ja  neu
v ostoa , m issä ja  m illo in  .se on tar
peellista , va lvoo n euvoston  ja  valtuu
tettu jen  edustajain  toim intaa, asettuu 
P unaisen  T a lou dellisen  K ansainväli
sen  jäsen ten  kanssa yh teyteen  ja  val
m istelee kaikki neuvoston  kok ouk ses
sa esiin tu levat asiat. T oim isto  k o 
koontuu  vähintäin kerran  viikossa.

VI. Yhteinen esiintyminen toimin
nassa.

N e vähem m istöt y le is issä  kansalli
s issa pääjärjestöissä , jo tk a  kuuluvat 
P. T. I :leen , sam oinkuin  liittyneet 
jä rjestötk in , ovat ve lvo llise t saatta
m aan kaikki päätöksensä  kaikessa 
toim innassaan yhdenm ukaisiksi to is 
tensa  kanssa. Jos m aan taloudellinen  
p ää järjestö  kuuluu P. T. I :leen , eivät 
erilliset jä r jestö t vo i siihen kuulua. 
Ne vallankum oukselliset erilliset jä r 
jestö t, jo tk a  ovat P. T. I : lie  suosio l
lisia, liittyköön  m aansa taloudellisiin  
pääjärjestöih in .

VII. Raha-asiat.

P. T . I. hankkii ra h av aran sa . siihen 
liittyneiden  jä r je s tö jen  säännöllisellä 
avustuksella  ja  erikoism aksuilla , jo l 

la  perusteella  verotus siten  vahviste
taan.

Järjestöille , jo iden  keskusrahastoon  
tu lee  puoli tai enem m än k a ik esta  jä- 
senverotuksesta , on vero  vähintäin  1 
prosentti kaik ista  tu loista . Järjes
töille , jo id en  keskusrahastoon  tulee 
n eljäsosasta  puoleen, on  vero  vähin
täin 2 pros. kaikista tu loista  ja  jä r
jestö ille , jo id en  keskuskassaan tulee 
yhdestä  kym m enesosasta neljäsosaan  
kaikesta  verotuksesta, on vero  3 pros. 
kaikista  tuloista. Järjestöt, jo iden  
keskusrahasto saa vain vähem m än 
kuin kym m enennen osan, tu lee suo
rittaa 5 pros. kaikista  tu loistaan P. T. 
X: lie.

VIII. Kansainvälinen taistelu- 
rahasto.

T ukeakseen  työläisten  vallanku
m ouksellista  taistelutoim intaa, päät
tää kon gressi m uodostaa kansainväli
sen taistelurahaston . V arat tähän ra
h astoon  kerätään  verotuksilla , erikoi
silla  rahankeräyksillä  ja  avustuksella. 
50 pros. P. T. I :n  kassasta  luovute
taan välittöm ästi kansainväliselle  tais- 
telurahastolle. T oim eenpaneva toim is
to hallitsee tätä rahaerää ja  on se tili
velvollinen  keskusneuvostolle .

IX. Y hteys  kansainvälisten ammatil
listen ja  tuotannoll isten 

yhtymien välillä.

P. T . I. ei käsitä a inoastaan  y le i
siä ta loudellisia  jä r je stö jä  vaan m yös 
tuotantoryhm iä ja  pitää k iin teää yh
teyttä  näiden  kanssa. K ansainväliset 
ta loudelliset jä r jestö t ja  tuotanto- 
yhtym ät ylläp itävät yh teyttä  P. T. I :n  
kanssa  erikoisen  edustuksen kautta 
K ansainvälisen  kongresseissa.

X. Y hteys  Kommunistisen Interna
tionalen kanssa.

Y lläpitääkseen  tyydyttävää ja  kes
keytym ätöntä yhteyttä  P. T. I :n  ja  
K olm annen Internationalen  välillä  lä 
hettää  keskusneuvosto

1 ) kolm e edustajaa päätösvalta i
sella äänellä K om m unistisen  Inter
nationalen  toim eenpanevaan kom ite
aan;

2) pitää yhteisiä  kokouksia  K om . 
Internationalen  toim eenpanevan  k o 
m itean  kanssa  neuvotellakseen  tär
keim m istä kansainvälistä  työväen lii
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kettä  k oskevista  asio ista  ja  jä r je s 
tääkseen yhteisiä  to im enpiteitä ;

3) laatiakseen  yhdessä  K om m unis
tisen  K ansainvälisen  kanssa vetoo 
m uksen, m illoin  o losuh teet sitä vaati
vat. *

XI. Y hteys  vallankumouksellisten 
kulutusjärjestöjen kansainväli

sen kanssa.
Saadakseen aikaan keskinäisen  tu

kem isen, ja  keskinäisen  tiedonannon 
vuoksi, lähettää P. T. I :le n  keskus- 
neuvosto  1 edustajan  neuvottelevalla  
äänellä vallankum ouksellisten  kulu
tu sjärjestö jen  toim eenpanevaan ko
m iteaan, sitten kun se järjestetään .

XII, Poikkeus.
Järjestöt, jo tk a  kuuluvat P. T. 

I :leen , m utta todellisuudessa  työsken 
televät P. T . I :le n  päätöksiä  vastaan, 
tai e ivät alistu  toim eenpanevan  to i
m iston  m ääräyksiin, voidaan  keskus- 
neuvoston. päätöksellä  erottaa edellyt
täen, että päätös on teh ty  kahden k ol
m asosan enem m istöllä. Jos jonkun 
liittyneen  jä r jestön  joh ta va  elin  esiin 
tyy tai toim ii P. T . I :n  päätöksiä 
vastaan, vo i keskusneuvosto  kääntyä 
asianom aisen  jä r jestön  puoleen  ja  
kutsua sen erikoiseen  kongressiin , jo t 
ta sella iset riitaisuudet saataisiin  tu
kahdutetuiksi. Päätös asiasta  tulee 
ensim äisenä keskusneuyoston  päivä
jä r jestyk seen  senjälkeen , kun asian
om aisen  jä r jestön  kansallinen k on fe 
renssi ta i k on gressi on  lausunut m ie
lip iteensä  riita-asiasta. E rotetu lla  jä r
jestö llä  on vetoom usoikeus ensim äi- 
sessä  P. T . I :n  kongressissa , jok a  jo 
ko vahvistaa, tai kum oaa keskusneu- 
voston  päätöksen.

XIII. Sisäinen rakenne.
P. T . I., jon k a  tehtävänä on  jo h 

taa köyhälistön  taistelua ja  pitää jä 

senistöään m uiden m aiden tapahtum i
en tasolla, jä r jestä y ty y  näiden tehtä
v iensä  toteuttam iseksi. Siinä tarko- 
tuksessa jä rjestää  keskusneuvosto ja 
o sto ja  ja  osasto ja  tarpeen mukaan.

Jotta  työ sujuisi norm aalisesti ja  
jo t ta  aikaansaataisiin  tyydyttävä  yh 
teys ta loudellisten  yhtym ien kanssa 
jok a  m aassa, on  välttäm ätöntä ju l
kaista  kuukausittain  se lon tek oja  P. 
T. I :e e n  kuuluvista jä r jestö is tä  ja  jä r
jestää  keskusneuvoston  jäsen ten  ai- 
ka-ajottaisia  käyntejä  tärkeim m issä 
m aissa, varsinkin  suurten taloudellis
ten ristir iito jen  yhteydessä.

XIV. Aikakauskirjallisuus, bulletilnlt 
ja  valistustyö.

P. T. I. ju lka isee sanom alehtensä 
ranskan-, venäjän-, englannin- ja  sak
sankielillä. Bulletiinit ju lkaistaan 
m yöskin  sam oilla  k ielillä . P aitsi näi
tä kahta orgaania, tulee keskusneu
voston  kiinnittää huom iotaan k ierto
k irje iden  ja  käyntien  m erkitykseen  
järjestöissä .

X V. Tarkastus.
P. T. I. va litsee kolm ihenkisen  tar

kastuskom itean, jon k a  tehtävänä on 
tarkastaa tilit ja  jättää kongressille  
tästä kertom us.

XVI. P. T . I : n olinpaikka.
K ongressi m äärää P. T . I :n  olin 

paikan. K ongressinpitoa jan  ja  paikan 
m äärää keskusneuvosto.

* * *

K ongressin  loputtua päätti keskus- 
neuvosto, että asianom aisten taloudel
listen  jä r je stö jen  on  kolm en  kuukau
den kuluessa käsiteltävä K ongressin  
päätökset ja  m ääriteltävä kantansa 
niihin nähden.



Naisten asema tuotannossa. —  Sodan uhrit. —  
Proletaarinen maailmanvallankumous

P unaisen  T aloudellisen  Internatio
nalen perustava kon gressi selittää, 
yh täpitävästi toveri H ertha Sturm in 
esityk sen  kanssa, naisten  asem asta 
tuotannossa  ja  am m atillisessa liik 
keessä, että kaikkialla, m issä kapita
lism i vallitsee taikka on saanut lu jat 
juuret, pakotetaan uusia naistyöläis- 
ten jou k k o ja  ansiotyöhön , pakotetaan 
a loille, m itkä tähän asti ovat olleet 
su ljettu ina heille. Sodan aikana sai 
naistyö täten  tavattom an laajuuden. 
H uolim atta pienem m ästä taaksepäin 
m enosta välittöm ästi heti sodan jä l
keen  ja  sen vaikutuksesta, lisääntyy 
kuitenkin  pyrkim ys naistyövoim an 
käyttäm iseksi ansiotyöhön .

V aikka naisten  lukum äärä m onessa 
am m atissa on  suurem pi kuin m iesten 
tai a inakin m uodostaa huom attavan 
osan  siitä, ja  vaikka naiset m uodosta
vatkin  enem m istön  m onessa am m atti
liitossa , niin  ottavat naiset kuitenkin 
varsin  vähän osaa am m attijärjestöjen  
työhön, ja  m onien  m aiden ammatti- 
liik k eessä  on heidän osuutensa tus
kin huom attavissa.

T yötätekeväin  naisten  m äärätietoi
nen ja  voim akas osanotto  am m atti
jä r je s tö je n  (E uropala isessa  tekstissä 
käytetään sanaa “ am m attijärjestö” 
m erkitsem ään taloudellista  jä rjestöä  
yleensä  eikä se niinollen  tarkoita  yk
sin sella ista  am m attiuniota kuin A. F. 
o f L. V enäjä llä  käytetään taloudel
lis ista  jä r jestö istä  puhuttaessa am- 
m attiyhdistyssanaa vaikka V enäjän  
uniot itse asiassa ova t teollisuusuni- 
oita. —  T oim .) vallankum oukselliseen  
taisteluun kapita lism ia  vastaan on 
kuitenkin  m itä suurim m asta m erki
tyksestä , niin, 'onpa jop a  pakottavan 
välttäm ätön. M iesten  ja  naisten  yh
teinen työskentely  am m atillisissa jä r 
jestö issä  on  m itä vaikuttavin  keino 
työtätekeväin  naisten  luokkatietoi
suuden kartuttam iseksi ja  heidän 
saattam isekseen  k elvollisiksi otta
m aan osaa  luokkataisteluun.

K ongressi lausuu täm än vuoksi o le 
van välttäm ätöntä:

1. E ttä  naisia  on  koottava  ja  kou- 
luutettava Punaisen T aloudellisen  In

ternationalen  lippujen  alla ja  että tä
hän tarkotukseen  on käytettävä kaik
kia agita tooris ia  ja  organ isatoorisia  
k e in o ja ;

2. E ttä  naistyöläisiin  ja  -virkaili
joih in  y. m. kohdistutettava työ on 
suoritettava  siten, että he tu levat ot
tam aan osaa am m atillisen  toim innan 
kaikkiin  m uotoihin  ja  asetetaan kaik 
kiin  luottam ustoim iin  (työn eu v osto i
hin, agitatsioni- ja  tariffikom iteoih in , 
j. n. e .) .

3. Punaisten  am m attiyhdistysten  
jäsen ten  on m itä tarm okkalm m in 
ta isteltava työnosta ja in  hallitustensa 
tukem ina tekem iä yrityksiä  vastaan 
käyttää halvem paa, järjestym ätöntä  
naistyövoim aa lisätäkseen tuotanto- 
voittoaan. H e ovat siitä syystä  vel
vo lliset tariffisopim uksissa , palkka- 
m ääräysteii laadinnassa, työttöm yys- 
avustusten  jakam isen  suhteen jne. 
esiintym ään nais- ja  m iestyöläisten  
yhdenvertaistuttam isen  hyväksi sa
m assa luokassa ja  lisäksi on heidän 
päättäväisesti ja  tarm okkaasti vas
tustettava jok a ista  naisia koskevan 
suoj eluslainlaadinnan väheksym isyri- 
tystä. P äinvastoin  on ryh dyttyvä  tais
teluun täm än lainlaadinnan edelleen 
kehittäm iseksi.

4. Punaisten am m attiyhdistysten  
jäsen ten  on ponnella  taisteltava 
A m sterdam in Internationalen jä r je s 
tö jen  yrityksiä  vastaan, jo iden  tarko- 
tuksena on naisten  tunkem inen työ
m arkkinoilta  m iesten eduksi. K aikki 
tähän suuntaan käyvät yritykset, jo i
hin m ainitut jä r je stö t yhdessä työn 
osta ja in  kanssa ryhtyvät, on m erkit
tävä ansionsam ukaisella  häpeän lei
malla.

Punaisen  Taloudellfsen  Internatio
nalen ensim äinen kon gressi painos
taa, että naisten suuret jou k ot saatai
siin ottam aan osaa vallankum ouksel
liseen  taisteluun kapitalism in  voitta 
m iseksi.

Sodan uhrien pulma
on osa  siitä  aikam m e yhteiskunnalli
sesta kysym yksestä , jok a  lopu llisesti 
voidaan  ratkaista vain yhteiskunnalli-
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Sen vallankum ouksen ja  proletariaatin  
diktatuurin kautta. Jos sodan uhrit 
e ivät halua tyytyä yksistään  herro- 
jen sa  alm uihin vaan pyrk ivät a rvotto 
m asta asem astaan täydelliseen  va
pautukseen, niin  ovat he ve lvo lliset 
ottam aan osaa vallankum ouksellisen  
proletariaatin  luokkataisteluun.

Täm än käsityksen  levittäm inen 
m iljoon ain  sodan uhrien keskuudes
sa ja  heidän vetäm isensä pois re fo r 
m ististen  sodan uh rijärjestö jen  ja  kan
sainvälisen  T yötoim iston  G eneven 
osaston  vaikutuspiiristä  on tärkeä val
lankum ouksellisten  am m attiyhdistys
ten tehtävä. K ongressi päättää sen 
vuoksi seuraavaa:

1. R yhtyä  suhteisiin sotauhrien  in
ternationalen  kanssa, jok a  nojautuu 
näihin pääedellytyksiin  ja  jok a  on 
asettanut tehtäväkseen jäsentensä 
kouluuttam isen • osanotta jiksi luokka
taisteluun ja  täten kapitalistista  ros- 
vousta  vastaan ;

2. M uodostaa Punaisen T aloudelli
sen  Internationalen  keskusneuvostos- 
sa ja  am m atillisissa keskuksissa jo 
ka m aassa osaston  sodan uhreja  k os
kevan  kysym yksen  varalta.

Punaiseen T a loudelliseen  Internatio- 
naleen  lukeutuvat am m attiyhdistykset 
selittävät olevansa  valm iit tukem aan 
sodan uhreja  heidän taistelussaan 
elin ehtojen sa  parantam iseksi kapita
listisen  järjestelm än  vallitessa , ja  
odottavat n iiltä  sodan uhreilta, jo tk a  
työsken televät olem atta täysin  ty ö
kykyisiä , täyttä solidarisuutta  tu levis
sa ta istelu issa työn  osta jien  kanssa.

Proletariaatin diktatuuri kautta 
maailman.

L opettaessaan  työnsä lausuu Punai
sen Taloudellisen  Internationalen  kon
gressi, joh on  on ottanut osaa  useita

satoja  vallankum ouksellisen  proleta 
riaatin  edusta jia  42 maasta, syvim 
män kunnioituksensa V enäjän  kansal
le, jok a  nyt on  4 vuotta vertaam atto- 
m alla urheudella, kestävyydellä  ja  uh
rautuvaisuudella käynyt sotaa m aa
ilm anvallankum ouksen vo itto jen  hy
väksi.

K ongressi lausuu vastalauseensa 
kauhistuttavaa saartoa  vastaan, jok a  
osaltaan saattaa m uutenkin kyllin  va 
kavan ta loudellisen  asem an sitäkin  
arveluttavam m aksi. Täm ä arvelutta
va asem a joh tuu  osaltaan y le isestä  
kadosta, jok a  on  kohdannut huom at
tavia V enäjän  osia , synnyttänyt nä
länhätää ja  vaarantanut m iljoon ia  ih 
m ishenkiä.

K ongressin  jä sen et sitoutuvat käy
mään taistelua im perialism ia ja  m ai
densa taantum uksellisia hallituksia 
vastaan kaikki voim ansa jännittäen . 
H e tunnustavat m yös velvollisuudek
seen vaikuttaa, että suuret proletaari- 
jou k ot liitty isivät Punaiseen Taloudel
liseen Internationaleen, ja  järjestää  
n iiden  to im inta porvariston  diktatuu
ria  vastaan proletariaatin  diktatuurin 
pystyttäm iseksi koko m aailm assa.

Punaisen Taloudellisen  Internatio
nalen kongressi, jok a  puhuu vallan
kum ouksellisen  kansainvälisen  prole
tariaatin  nim essä, lähettää sydäm elli- 
sim m än tervehdyksensä  V enäjän  kan
salle, ihm eteltävälle  punaiselle ar
m eija lle , vallankum ouksellisille  ta lon 
po jille  ja  työlä isille  sekä n iille joh ta 
jille , jo tk a  ovat sä lyttäneet harteilleen  
vallankum ouksen puolustam isen ja  
vallankum ouksen järjestäm isen  koko 
kuorm an.

E läköön  vallankum ouksellisten  vo i
m ain yhteys ja  yhtenäisyys Punaises
sa T aloudellisessa  Internationalessa!

E läköön  proletaarinen m aailm an
vallankum ous!
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Punaisen Taloudellisen Internationalen julistus 
Amerikan työläisille

K ohta  sisällissodan  jä lk een  v. 1861 
— 65, jo llo in  kah leorjia  om istava 
m aanviljelyskapita listiluokka sai luo
vuttaa valtansa teollisuuskapitalisteil- 
le  Y hdysvallo issa , a lkoi työväenliike 
Y h d ysva llo issa  suurem m assa m itta
kaavassa. L iike kehitti alkuaikoina 
kahdenlaisia  unioita. T oin en  oli am- 
m attiuniom uoto, jo ssa  jok a in en  unio 
ra jo ittu i taitaviin  am m attilaisiin. T o i
nen oli yleinen  uniom uoto, jo k a  hy
väksyi jäsen yyteen  kaikkia  työläisiä, 
sekä am m attitaitoisia  että  am m atti
ta idottom ia  —  nykyaikaisen  teolli- 
suusunionism in  edelläkävijä .

E nsim äinen suuri y leisunio, Työn  
ritarit, m ikä perustettiin  1869, kasvoi 
sovussa  rinnakkain  am m attiunioliik- 
keen  kanssa aina vuoteen  1886. Sil
lo in  yrittivät T yön  ritarit laajentaa 
jä rjestöään  am m attitaitoisten  unioi- 
hin, jo s ta  o li seurauksena kilpailu  
am m attiunioitten  kanssa. T ästä  al
kaen  ou  A m erikan  työväen liike ollut 
jakautuneena kahteen  toisilleen  viha
m ieliseen  leiriin.

Y . 1886 m uodostivat am m attiuniot 
k iinteäm m än liittoutum an "A m erican  
F ederation  o f  L aborin ”  nim ellä v. 
1881 perustetun hajanaisem m an jä r 
jestön  tilalle. Jäseniä o li sillo in  noin 
kolm esataa  tuhatta ollen  vastustaval
la  kannalla T y ön  ritareih in  nähden. 
V aikka T yön  ritarien  jä r je stö  silloin  
o li enem m än kuin kaksi kertaa niin 
suuri kuin A m erican  F ederation  of 
L abor, heikkeni se ja  hajosi, jättäen  
jä lkeen sä  pienen teollisuusunionisti- 
sen  liikkeen. A m m attiuniot kasvoi- 
vat ja  tu livat enem m än ja  enem m än 
k on servatiiv iseksi ja  teollisuusuniot 
yh d isty ivät ja  perustivat Industrial 
W ork ers  o f  T he W orld  (I. W . W .) lii
ton, jo k a  sittem m in on  ollut huom at
tavin  teollisuusunio, jo lla  on ollut 
va llankum ouksellinen  pääm äärä. One 
B ig  U nion  ja  useita m uita työväen 
jä r je s tö jä  p ienellä  jäsenm äärällä  ja  
va llankum ouksellisella  oh jelm alla  on 
syntynyt I. W . W . liiton  elinaikana. 
Ryhm ällä , jok a  erosi I. W . W . liitosta  
ottaen  n im ekseen W ork ers  Internatio
nal Industrial U nion, on  oh jelm a, m i

kä yrittää  toteuttaa vallankum ouksen 
äänestyslipu lla  sekä m uuten kapitalis
tisten  lakien  kanssa sopusoinnussa.

Luonnollinen  jä rjestyn eitten  työlä is
ten lisääntym inen A m erikan kapita 
lism in  kypsym iskaudella  on h yödyt
tänyt, ei va llankum ouksellisia  teolli- 
suusunioita, vaan taantum uksellista 
A m erican  F ederation  o f  L aboria  ja 
rautatieläisten  veljeskuntia , joih in  
yhdessä  A m erikan  o ikeistola isen  työ
väen liikkeen  kanssa kuuluu enem m än 
kuin kahdeksankym m entä v iisi pros. 
kaikista järjestyn eistä  työläisistä . 
V allankum ouksellisilla  teollisuusuni- 
o illa  on  pienem pi jäsenm äärä, ollen 
n iitten  rive issä  yh teensä  vähem m än 
kuin kaksi prosenttia  jä rjestyn eistä  
työläisistä.

L y h yesti; Järjestyneitten  työläisten  
suuret jou k ot ovat taantum uksellisten 
virkavaltia itten  kontrolleeraam issa  
unioissa.

A m erican  F ederation  o f L abor ja  
rautatieläisten  veljeskunnat m u odos
tuvat pääasia llisesti jou k osta  amm at- 
tijaosto ja , jo tk a  ovat asettautuneet 
ahtaitten  am m attietu jen  kannalle. 
“ T yöväen  aristokratian”  o llessa  val
la lla  ova t m uutam at eteväm m ät am 
m attilaiset asettaneet tavattom an va i
keita  ra jo itu k sia  oppilasjärjestelm älle  
ja  m ääritelleet korkeat sisäänkirjoi- 
tusm aksut ja  vaativatpa A m erikan  
kansalaisuuttakin  u lkom aalla synty
neiltä. M uutam at rodut ovat k ok o 
naan su ljetu t ulos jäsenyydestä . P alk 
kasopim ukset laaditaan eri a jo illa  
päättyviksi, niin  että jo s  työlä iset 
lakkoutuvat, saattavat työ lä iset to i
sella työm aalla  tai to isessa  am m atis
sa  sam assa teollisuudessa tulla houku
telluksi jatkam aan työtä om ien päätty
m ättöm ien  sopim uksiensa  m ukaisesti. 
Johta jat tekevät kaikkensa saadak- 
sen työ lä iset pysym ään pois  luokka
taistelusta. M onet union  v irk a ilija t 
ryh tyvät yksity isesti, jop a  ju lk isesti
kin  rikkom aan  lakkoja . T yöväen  v ir
kavaltiaitten  tapana on  avoim esti taa
ta  kapitalistiluokalle ja  hallitukselle 
täydellinen  varm uus radikaalista  k e 
h itystä  vastaan työväen liikkeessä . So
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dan aikana ja  sen  jä lkeisen  teollisuus- 
k riis in  aikana m entiin  tässä niin pit
källe, että hallitus käytti poliisi- ja  
sotilasvoim aa pakottaakseen  työlä iset 
tottelem aan  niitä, jo ita  he kutsuivat 
“ la illis iksi”  union v irk a ilijo ik si rauta
teillä ja  h iilikaivosteollisuudessa. 
Sam aan aikaan vangittiin  I. W . W . lii
ton joh ta jia  ja  tuhansia sen jäseniä, 
m uutam at ollen tuom ittu  vankilaan 
n iinkin  pitkäksi a jaksi kuin kahdeksi- 
kym m eneksi vuodeksi.

Mutta v irkavalta  ei ole täydellisesti 
onnistunut saamaan am m attiunionis- 
tista  liikettä  hallintonsa alle, varsin 
kaan suuria unioita. K onetyöläisten  
jä r jestö , International A ssocia tion  of 
M achinists, joh on  kuuluu kaksi sataa 
seitsem änkym m entä kolm e tuhatta jä 
sentä, kannattaa suurem m asa tai p ie 
nem m ässä m äärässä m uutosta teolli- 
suusunionistiseen  järjestym ism uotoon . 
Sodan päätyttyä olivat “ la ittom at”  
rautatieläisten  ja  h iilenkaivaja in  la 
k ot kohdistettu  yhtä  p a ljon  union vir
ka ilijo ita  kuin työnantajiakin  vas
taan.

H iilikaivosteollisuuden  luonne on 
pakottanut kaivosm iehet ottam aan te
ollisen  järjestym ism uodon . U nited 
l\Une W ork ers  jä r jestö  on  ollu t m o
nessa  suuressa lakossa  olem assaolon 
sa aikana. W e st V irg in iassa  ovat uni
on  kaivosm iehet o lleet sitten  vuo
den 1912 sodankäynnissä työnantaji- 
aan ja  va ltiota  vastaan, ollen  heillä 
kerran  ollu t tuhansia työlä isiä  aseis
sa. K uitenkin  m uodostaa täm ä jä r 
jestö  puolim iljoonaisen  ryhm än, kah
deksannen osan A m erican  F ederation  
o f  L aborista  ja  se on kym m enen  k er
taa niin  suuri kuin suurin vallan 
kum ouksellinen teollisuusunio u lko
puolella  A m erican  F ederation  o f La- 
borin. U seissa piireissä  se on, ja  on 
ollut kahden vuoden ajan , kapinassa 
taantum uksellisia joh ta jiaan  vastaan. 
M onessa tapauksessa ovat äkkinäiset 
purkaukset joh ta jien  v irkaval tai suutta 
vastaan  kuolleet kykenevien  joh ta ja in  
ja  toim eenpanevain  toim itsija in  puut
teessa. M uutam issa tapauksissa taas 
on  rehellis iä  ja  kyvykkäitä  joh ta jia  
k eh ittynyt ka ivoksissa  työsken n elles
sään ja  ovat joh tan eet työlä iset pa
rem paan asem aan.

V allankum oukselliset union istit ei
vät suinkaan ole kaikki vallankum o
uksellisissa  teollisuusunioissa. Päin
vastoin  ovat m onet tuhannet vallan 

kum oukselliset ja  puolivallankum ouk- 
se llise t keh ittäneet tietoisuutta  taan
tum uksellisten  unioitteh  sisällä. M yös
kin  ovat m onet työlä iset, saatuaan 
vallankum ouksellisen  opetuksen  I. W . 
W . liitossa, s iirtyneet takaisin  ammat- 
tiun ioih in  ja  saavuttaneet vaikutus
valtaa  takapajulla o levien  jäsenten  
keskuudessa.

H uom attavan  u seissa  tapauksissa 
ova t suurem m at tai p ienem m ät osat 
A m erikan  työväen liikkeen  kon serva 
tiiv isessa  siivessä  tu lleet levottom iksi 
ja  o lleet tottelem atta  virkavaltaisten  
virkam iesten  m ääräyksiä. V. 1914 
k iellettiin  U nited G arm ent W ork ers 
jä r jestön  enem m istöltä, jok a  osoitti 
kapinallisuuta, tunnustus A m erican  
F ed eration  o f  L aborissa . Sen jo h 
dosta  perusti jä r je stö  suuren, itse 
näisen  union, A m algam ated C lothing 
W ork ers  järjestön , puoli vallankum o
uksellisella  oh jelm alla. Siinä on  nyt 
sata seitsem änkym m entä viisi tuhat
ta jäsentä, ollen  suurin riippum atto
m ista unioista. U seissa  m uissa ta
pauksissa on  union  osa sto ja  eroitettu  
ja  täten eroitetu t ovat m uodostaneet 
pieniä unioita enem m än tai vähem 
m än I. W . W . liiton  tapaisella  oh 
jelm alla .

Taantum uksellisen  virkavaltaisuu- 
den  peruspolitiikkana voidaan  pitää 
kaikkien  sella isten  jä r jeste tty jen  ty ö
lä isten  eroittam ista, jo tk a  ovat tul
leet vallankum oukselliseksi a jattelu 
tavaltaan.

Sam aan aikaan on vallankum ouk
sellisten  työläisten  tavaksi tullut o t
taa  vastaan eroittam inen  m elkein  it
sestään selvänä asiana, jop a  erota
kin  vapaaehtoisesti taantum ukselli
sista  unioista  perustaakseen  uusia 
unioita  vallankum ouksellisella  oh je l
m alla ja  kehoittaa  to isia  työlä isiä  sa
m assa teollisuudessa liittym ään hei
hin. Täm ä on om itu isessa  sopusoin 
nussa, taantum uksellisten  toivom usten  
kanssa, jo tk a  haluavat päästä eroon  
vallankum ouksellisista  työlä isistä  suu
rissa  unioissa. L uonnollisesti liittyvät 
näihin unioih in  ainoastaan vallan 
kum ouksellisuuteen taipuvat työläiset. 
Joukot jäävät jä le lle  toivottom am m in  
kuin m illoinkaan ennen A m erican  
F ederation  o f  L aborin  taantum uksel
listen  virkavaltia itten  ja  rautatieläis
ten  veljeskuntien  käsiin, jotavastoin  
kapinalliset jou tu vat pien iin  unioihin. 
joilla  on sangen vähän taloudellista
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voim aa ja  jo tk a  sen vuoksi ovat alt
tiina tukahduttam iselle kapitalistien  
taholta.

Punaisen T a loudellisen  Internatio
nalen politiikka  haluaa pitää vallan
kum oukselliset työlä iset suurten jä r 
je s tö jen  ja  taantum uksellisten  jä r je s 
tö jen  jäsenyydessä , sella isten  jä r je s 
töjen , jotk a  kuuluvat A m erican  F ede
ration  o f L aboriin  tai rautatieläisten  
veljeskuntiin . K ahdenlaiset uniot täy
tyy poistaa. Punainen Taloudellinen  
Internationale pitää kiinni siitä peri
aatteesta, että m issä suinkin on m ah
dollista, pitäisi olla olem assa ainoas
taan yksi unio alallaan.

Täm ä politiikka m erkitsee sitä, että 
taantum uksellisten  virkavaltiaitten  
yrityksiä  eroittaa ryhm iä tai yksity i
siä, tullaan vastustam aan kaikilla  kei
noilla. V allankum ouksellisten  työläis 
ten erottelem inen  suurista unioista 
perustaakseen uusia pienem piä unioi- 
ta taantum uksellisen  union alueelle 
täytyy  loppua. P unaisen  T aloudelli
sen Internationalen  politiikka  on k oo 
ta eikä hajoittaa. Tunnussanana tu 
lee olem aan : “ E i hajaannuksia ty ö 
väen liikkeessä .”

Punaisen T aloudellisen  Internatio
nalen toim eenpaneva kom itea  sov it
taa seuraavan politiikan  Am erikan 
työväen liik k eeseen :

I.
Punaisen  T a lou dellisen  Internatio

nalen toim eenpaneva kom itea tulee 
nim ittäm ään ja  pitäm ään erikoisen  
edustajan , jok a  on käytännöllinen, 
vallankum ouksellinen  unionisti.' T ä 
m än edustajan  erikoisena tehtävänä 
on oh jata  käyttäm ään sella isia  m e
nettelytapoja , m itkä ovat osoittautu 
neet tehokkaiksi am m attiunioitten 
saam isessa vallankum ouksellisten  kon 
trollin  alaiseksi. E sim erkiksi jä r je s 
tyneet vähem m istökom iteat, toim inta- 
kom iteat, työpajakom iteat, opetuksel
liset liitot, erikoisesti työväenunioita  
käsittelevien  lehtien  ju lkaisem inen, 
lentoleh tien  ju lkaisem inen, m itkä kä
sitte levät työväenuniokysym ystä, ovat 
sellaisia  keinoja . E rikoisen  edusta
jan  työ tulee rajoittum aan  yksin 
om aan uniotyöhön. H änen täytyy  kä
sittää, että hänen tehtävänään ei ole 
yleinen  kom m unistinen propaganda, 
vaan Punaisen T aloudellisen  Interna
tionalen  A m erikan  osaston  oh jaam i
nen työväenunioitten  keh ityksessä.

H änen toim intansa ei saa kuitenkaan 
olla  m illään tavalla ristiriidassa  tai 
vah ingoittaa y leistä  työtä  ja  olem assa 
olevan  vallankum ouksellisen  työväen 
luokan poliittisen  puolueen propagan
daa. H änen työnsä päinvastoin  tulee 
olla  täydessä sopusoinnussa kaikkien 
vallankum ouksellisten  voim ien  työn 
kanssa ja  näitten voim ien  joh tava  
ruum is.

II.
Punainen T aloudellinen  Internatio

nale kutsuu kaikkia  olem assaolevia  
teollisuusunioita  yh teistoim intaan  yh 
denm ukaisen ja  täysin  aikaa vastaa
vaksi tehdyn suunnitelm an mukaan 
tarkotuksella  vallankum ouksellistut- 
taa neljä  tai v iisi m iljoonaa  jä r jesty 
nyttä  työläistä  Y hdysvaltain  taantu
m uksellisissa unioissa., m issä kaikki 
suunnitelm at ovat tähän asti epäon 
nistuneet. V allankum ouksellisen  teol- 
lisuusunion työlä isten  kokem uksen  
odotetaan  vastaavan heti tähän yh 
teisen  työn  kutsuun tarkoituksella : 
1 ) m uuttaa taantum uksellisten  jouk- 
kounioitten  rakenne teolliseen  järjes- 
töm uotoon  ja  2 ) syrjäyttää  näitten 
unioitten  kon trollista  taantum ukselli
set joh ta jat. Punainen T aloudellinen  
Internationale, ollen  rakennettu  kaik 
kien  m aitten vallankum ouksellisten  
unioitten  yhteisten  kokem uksien  pe
rusteella, on väline, jo lla  saadaan jo 
ka isen  m aan taktiikka sopusointuun 
vallankum ouksen tieteellisen  tieto i
suuden kanssa, varsinkin  sen tieto i
suuden, m ikä on saavutettu sodan 
jä lkeisenä  ja  vallankum ouksen aika
kautena. K aikki m ukana olevat va l
lankum oukselliset teollisuusuniot tut
k ivat huolellisesti uudelleen  ja  sov it
tavat taktiikkansa sen  tieteellisen  tie 
täm yksen mukaan, m ikä on  saavutet
tu  viim eisen  kolm en  vuoden  aikana, 
käyttäen tässä h yväkseen  yhteyttään 
m aailm an kaikkien  vallankum ouksel
listen  unioitten  kanssa Punaisen  T a
loudellisen  Internationalen  kautta.

III.
T eollisuuksissa , m itkä ovat am m at

tiunioitten  vallinnan alla ja  m issä val
lankum ouksellisia  teollisuusunioita  ei 
o le  lainkaan olem assa  tai ovat ne vä
hem m än m erkitseviä  tek ijö itä , tulee 
vallankum ouksellisten  teollisuusunio- 
n istien  h yljä tä  kaksoisun ionism i ja  
keskittää toim intansa am m attiunioi-



hin. Sellaisia teollisuuksia  pääasias
sa ova t h iilikaivos teollisuus, raken
nusteollisuus, k irjapainoteollisuus, me- 
talliam m atit, vaateteollisuus, rautatie
läiset, yleinen  ku ljetusla itos, teatteri
alaan kuuluvat am m atit, teurastam o- 
teollisuus ja  sähköalaan kuuluvat am 
m atit. K aik issa  näissä teollisuuksis
sa ova t am m attiuniot voim akkaat, 
kuuluen n iihin  suuri enem m istö niistä  

i työlä isistä , jo tk a  ova t järjestyn eet. 
V allankum ouksellisilla  teollisuusuni- 
° illa  ei ole näissä jä r je s tö jä  ensin
kään, tai ovat sängen  pieniä ja  huo
m attavaa vaikutusvaltaa vailla. E ikä 
ole  m itään toivoa  asem an muuttum i
sesta tähänastista taktiikkaa käyttä
en. V allankum ouksellisten  teolllsuus- 
unioitten  tähänastinen  m enettely, m in
kä mukaan pidetään kaksoisjärjestö- 
jä  yllä näissä teollisuuksissa  ja  vaa
ditaan kaikkien  vallankum ouksellisten  
tukea tällä poh ja lla , tu lisi olem aan to 
dellisen  työn  jarruttam ista  ja  estä
mistä. Vallankum ouksellisten  teolli- 
suusunioitten  täytyy  lopettaa  'y r ity k 
set perustaa m ielivalta isesti useita 
jä r je s tö jä  sella isissa  teollisuuksissa. 
N iitten  m uutam ien jäsen ien , jo ita  
heillä  n yt näissä teollisuuksissa  on, 
on  astuttava am m attiunioihin  ja  jä r 
jestettävä  näissä itsen sä  vähem m istö
ryhm äksi. V allankum oukselllisen  am- 
m attiuniotyön  joh to  ja  kontrolli näis
sä  teollisuudenhaaroissa  tulee k ierty 
m ään P unaiselle T a lou dellise lle  Inter- 
nationalelle.

IV.
M uutam issa teollisuuksissa ovat äm- 

m attiuniot h eikkojä  ja  teollisuusuniot 
ovat saaneet aikaan jonkun  määrän 
rekentavaa järjestyn eisyyttä . Nämä 
teollisuudet ovat pääasiassa metalli- 
kaivosteollisuus, kutom oteollisuus, 
puuta varateollisuus, kenkäteollisuus, 
leipä- ja  m akeisteollisuus, autoteolli
suus, hotelli- ja  rav in tola työt ja  maan- 
v ilje lystyöt. K un jok u  vallankum ouk
sellinen  teollisuusunio on sellaisissa 
teollisuuksissa  saavuttanut suurem 
m an jäsenm äärän tai suunnilleen yhtä 
suuren kuin taantum ukselliset am 
m attiuniot, tulee Punainen T aloudel
linen Internationale tukem aan sella is
ta teollisuusuniota tarkotuksella  su
lattaa siihen k ok o teollisuus. M issä 
useam m illa vallankum ouksellisilla  te- 
ollisuusunioilla  on  ja lan sijaa  ja  näit

ten yhteinen  jäsenm äärä on  suurem 
pi tai suunnilleen yhtä suuri kuin 
taantum uksellisten  am m attiunioiden, 
tulee politiikka  olem aan seuraa va : 
Punaisen  T a loudellisen  Internationa
len edustaja  tulee kutsum aan sella is
ten teollisuusunioitten  edustajain  
kon ferenssin , jo tta  voita isiin  päättää 
yh teisestä  taktiikasta. E llei sopim uk
seen päästä, tulee Punainen T alou 
dellinen  Internationale tukem aan sitä 
uniota, jo lla  näyttää olevan suurin 
vaikutusvalta  teollisuudessa.

V.
Punaisen  T a loudellisen  In ternatio

nalen edustaja  tulee toim eenpanevan  
kom itean  hänelle antam ien oh jeitten  
m ukaan laatim aan oh jelm ia  yk sity i
sille sekä ryhm ille, jo tk a  saattavat 
tulla erotetuksi taantum uksellisista 
unioista. M issä suinkin on  m ahdol
lista, koetetaan  löytää  ratkaisu, m ikä 
on  vapaa vanhoista  kaksoisunionis- 
min erehdyksistä.

K aikkien  teollisuusunioitten  ja  am- 
m attiunioitten  sisällä tulee Punaisen  
T aloudellisen  Internationalen  A m eri
kan edusta ja  tekem ään laa jaa  järjes- 
täm istyötä  ja  edistäm ään vallanku
m ouksellisten  ryhm ien  toim intaa, se
kä auttam aan sellaisten  ryhm ien  ym 
pärille kokoontum aan la a jo ja  ryhm iä 
m yötätuntoisia  työläisiä. Am erikan 
edusta ja  tulee hankkim aan vallanku
m ouksellisille  ryhm ille kirjallisuutta, 
tietoja , oh jeita  m enettelytavoista  se
kä edistäm ään yhteyttä  ja  vu orova i
kutusta unioitten  välillä , jo tta  koko 
vasem m istoliike toim ii sopusoinnussa 
kansallisessa  m ittakaavassa erottu 
m atta vanhasta am m attiunionistises- 
ta liikkeestä.

VI.
A m m attiunioitten  vähem m istöt, jo t 

ka työskentelevät Punaisen  T aloudel
lisen  Internationalen  joh d on  alaisena, 
tukevat tarm okkaasti kaikkia taipu
m uksia, m itkä pyrk ivät hävittäm ään 
am m attiylpeyttä  ja  pyrk ivät lähen- 
telem ään teollista  järjestym ism uotoa . 
K onetyölä isten  jä r jestön  liikettä  esit
täessään teollis ia  järjestym ism u oto ja  
A m erican  Federation  o f  L ahoriln  sa
m oin kuin liikettä  läheisem m än yh tey 
den ja  liittoutum isen  aikaansaam isek
si rautatieläisten  veljeskuntien  välil
lä, tullaan tukem aan antam atta kan
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natusta taantum uksellisille joh ta jille , 
jo tk a  ovat jou tu neet vastenm ielisesti 
näihin liikkeisiin . T arkotuksena ei 
ole hävittää am m attiunioita, vaan 
edistää tarm okkaasti jä r je s tö je n  luon
nollista  keh itystä  ja  liittoutum ista, 
m inkä kautta ne m uovautuvat käytän
nöllisiin  teollisuusunion  m uotoihin.

VII.

V allankum ouksellisten  ryhm ien ty ö
tä am m attiunioitten  sisällä  ei tulla 
oh jaam aan näitten  unioitten  m urskaa
m iseen  eikä hajaantum iseen , vaan 
pysyttäytym ään jou k k o jen  ja  jäsen is
tön  kanssa niin  läheisessä  kosketuk
sessa  kuin suinkin, sam alla kun py
ritään eroon  virkavalta isesta  ylira- 
kenteesta. K ysym ys vallankum ouk
sellisten  ryhm ien  agitatsioon ista  taan
tum uksellisissa unioissa  tulee ole
maan jokap äivä inen  ta istelukysym ys 
ja  va llankum ouksellisia  ratkaisutapo
ja  sovitetaan  kaikkiin  kysym yksiin  
käytännöllisellä  tavalla —  ei m illoin 
kaan epäkäytännöllisesti ja  abstrakti
sesta V allankum ouksellisten  täytyy 
olla käytännöllisem piä kuin heidän 
vastustajansa, tarm okkaam pia ja  to i
m eliaam pia union jokap äivä isten  asi
ain käsittelyssä. Sam aan aikaan täy
tyy heidän työskennellä  niin nopeasti 
kuin m ahdollista  saadakseen unlonsa 
edistyneitten  unioitten  rintam aan 
köyhälistön  vallankum ousta varten.

VIII.

V allankum ouksellisten  täytyy ja t
kaa vallankum ouksellista  propagan
daansa h innalla m illä tahansa. M utta 
m issä suinkin on  in h im illisesti mah
dollista, täy tyy  heidän välttää jou tu 
m asta eroon  yksity isinä  tai ryhm inä 
am m attiunioista. H eidän  täytyy  p i
tää m ielessään, että jo s  he aikovat 
tehdä m inkäänlaista propagandaa, on 
heidän pysyteltävä  yhteydessä  jou k 
k o jen  kanssa unioissa. S iinä tapauk
sessa  että ryhm iä erotetaan  unioista, 
täytyy  näitten  ryhm ien k ieltäytyä  tun
nustam asta erottam ista  ja  ja tk aa  edel
leen  taistelua union  osana. Siinä ta
pauksessa, että kokonaisia  unioita 
erotetaan  A m erican  Federation  o f  La- 
horista, täytyy  sellaista  erottam ista 
vastustaa niin  kaun kuin suinkin 
m ahdollista  tarkotuksella  paljastaa 
v irkavaltia itten  tarkotukset. Sama 
oh je  pitää paikkansa rautatieläisten

veljeskuntiinkin  ja  riippum attom iin  
unioihin nähden yleensä.

IX .
Vallankum ouksellisten  ryhm ien  kai

kenkalta isissa  unioissa  A m erikassa  
tu lee työskennellä  yh täm ittaisesti 
saadakseen unionsa hyväksym ään Pu
naisen T aloudellisen  Internationalen  
oh jelm an ja  saadakseen sen  liitty 
m ään siihen. K uitenkaan ei yleis- 
jä r je stö jen  paikallisia  osa sto ja  ole ke
hotettava  vira llisesti liittym ään  Pu
naiseen  T aloudelliseen  Internationa- 
leen  ennenkuin vasta sitten, jo llo in  
he vo iva t saada koko y le is jär jestön  
liittym ään siihen. Siihen m ennessä 
tu lee heidän vuorovaikutuksensa ja  
yhteytensä  Punaisen  T aloudellisen  
Internationalen  kanssa ja  edustus sen 
k ongresseissa  olem aan ainoastaan 
y leis jär jestön  vähem m istön  edustusta 
ja  yhteyttä.

X .
A m erikan työväenliikkeellä  ei ole 

tällä hetkellä vastassaan m inkään
laisia  vallassaolevien  virkavaltia itten  
yrityksiä  yhdistää liikettä  uudelleen 
A m sterdam in keltaisten  sosia listien  
Internationaleen. Am erikan työväen- 
unioitten  v irka ilija t ovat tuom inneet 
jop a  täm änkin H enderson ien , Jou- 
hauxien, G udegeestien  ja  T hom asien  
re form istisen  koplakunnan. M utta 
kun näm ä virkavaltiaat tulevaisuu
dessa uudelleen yrittävät liittää A m e
rikan työväenliikettä  A m sterdam in 
Internationaleen, täytyy vallankum o
uksellisten  työlä isten  varustautua 
vastustam aan sella ista  yritystä  kai
kella voim allaan. Siihen m ennessä 
on h arjotettava  voim akasta kasvatus
työtä ja  osotettava  eroavaisuudet 
Punaisen T aloudellisen  Internationa
len  ja  Am sterdam in Internationalen  
välillä, jo t ta  m uutam ien työväenuni- 
oitten  reform istien  yrityk set A m ster
dam iin uudelleen liittym iseksi saatai
siin ehkäistyksi.

X I.
Punaiseen  T aloudelliseen  Interna

tionaleen  liittyvät uniot tu levat har- 
jottam aan  propagandaa parlam enttaa- 
risia  re form eja  vastaan, sella ista  po
liittista  toim intaa vastaan kuin  So- 
sialistipuolueen ja  Sosia listisen  T y ö 
väenpuolueen Y hdysvalloissa . Mutta



tä llaiset va llankum oukselliset uniot 
ottavat kokonaan  erila isen  kannan sil
lo in  kun työlä isten  poliittinen  puolue 
käyttää vaalitaistelulta  ja  edustuslai
tosten  edusta japaikkoja  agiteeratak- 
seen  kapitalism in  kukistam ista ja  työ
lä isten  tasavallan  perustam ista. Sii
hen  liittyn eet vallankum oukselliset 
un iot eivät salli sellaisen  poliittisen  
toim innan vastustam ista unioitten  
avulla. S iilon  kun vallankum ouksel
liset teollisuusuniot ova t pieniä ja  
vähem m än vaikutusvaltaisia  vähem 

m istöryhm iä, selitetään kapitalism in  
kukistam ista ja  työlä isten  tasavallan 
perustam ista sanom alehdissä ja  oh
je lm issa  tavalla, m ikä jättää  työlä i
siin m yötäm ielisen  vaikutelm an näis
tä vallankum ouksellisista  m enettely
tavoista . Tultuaan taloudellisesti r iit
tävän voim akkaiksi, jo tta  vo iva t suo
je lla  olem assaoloaan, täytyy heidän 
avoim esti a jaa  n iitä  koeteltu ja  m enet
telytapoja , m itkä joh tavat työväen 
luokan o lo jen  pysyvä iseen  parantum i
seen.

Kaikkien maiden maa- ja metsätyöläisille
Punaisen Taloudellisen Internationa

len propagandakomitean julistus.
H istorian  tähän asti h irvein  kriisi, 

asem a, m issä  kaikkien  m aiden kansat 
k apita listien  rikollisen  politiikan  ta
kia ovat, pakottaa m eitä  etsim ään 
u lospääsytietä  tästä jatkuvan  rom ah
duksen  tilasta, jossa  koko ihm iskunta, 
m utta ennen kaikkea työväenluokka 
on  työttöm yyden  kautta tuom ittu  kur
juuteen, nälkään ja  m enehdykseen.

T ov er it ! K aikkien  m aiden maa- ja  
m etsätyölä iset.

T e  o lette  aina olleet proletariaatin  
eniten  sorrettuna, en iten  riistettynä 
osana. E nnen sotaa pakottivat maa- 
kapita listit ikeensä alla teidät p it
kään, raskaaseen  työhön  m itä alhai- 
sim m illa  palkoilla. Sodan aikana taas 
p akottivat kaikkien  m aiden kapita lis
tit  teidän taistelem aan veljiänn e vas
taan m uissa m aissa. T eille  va leh del
tiin, että täm ä kapitalistien  ilm iloih- 
tim a ääretön  ihm isteurastus tapahtui 
oikeuden ja  sivistyksen  tähden ja  e t
tä täm ä sota  olisi ehdottom asti v ii
m einen !

Ja kun yhä useam m at teidän vel- 
jistänne m enettivät henkensä ju oksu 
haudoissa, kun tuhannet palasivat 
raa jarikkoina  taikka sairaina takaisin  
kotiin , n im ittivät kapita listit heitä 
sankareiksi, ja  lupasivat, etteivät 
unohtaisi näiden  kärsim yksiä  ja  uh
rauksia, vaan että ne tu lisivat run
saasti palkituiksi.

Missä on nyt palkkanne?
Sodan  jä lk eisa jan jak so paljasti ku i

tenkin luokkatietoisem m alle pro letari

aatin osalle  kapita lististen  valtioiden  
tosi olem uksen  ka ikessa  räikeydes- 
sään. T ä llä  hetkellä  on  proletariaatti 
om an kokem uksensa  kautta, m iljoo 
n iin  nousevain  proletaaristen  ihm is
henkien  tuhon ja  äärettöm ien  hedel
m ällisten  m aa-alojen  hävityksen  edes
sä, vakuutettu siitä, että tätä sotaa ei 
käyty  oikeuden  ja  siv istyksen  vaan 
kaikkien  m aiden teollisuus- ja  maa- 
kapitalistien  r iis tov o itto jen  vuoksi.

L uvattu jen  palk in tojen  s ijasta  v iit
too  työlä isille  työttöm yys ja  kurjuus.

K aikkialla  nähdään tuotannon suur
ta ra jotusta , ei ainoastaan teollisuu
dessa vaan m yös m aanviljelyksessä , 
m inkä seurauksena on  ankara ty öt
töm yyden  kasvam inen  kaik issa  kan
sankerroksissa , n iinpä m aa- ja  metsä- 
työlä istenkin  keskuudessa.

Sam aan aikaan h arjottavat kaikki
en m aiden kapita listit ra ja tonta  k e i
n ottelua maa- ja  m etsätalouden tuot
teilla  korottaak seen  h intoja  ja  siten  
lisäten  proletariaatin  nälkää ja  kur
juutta  äärettöm iin .

T o isten  m aiden jou tuessa  m aa
taloustuotteiden  puutteen takia yhä 
suurem paan nälkään ja  kurjuuteen, 
tuhotaan tai tehdään k äyttök elvotto 
m iksi elin tarpeita  “ m enekin  puutteen”  
vuoksi to isissa  m aissa.

N iinpä on  A m erikassa  lämmitetty 
uuneja jyvillä ja  syötetty  karja lle  lei
päviljaa  ja  siten  estetty  m uiden m ai
den nälkäiset v e lje t , sitä saam asta.

T y ölä iset näkevät, että rinnan m aa
ta loustuotteiden  kasvavan  kysynnän 
kanssa  vähennetään v ilje lystä  ja  että 
käsilläolevia  varasto ja  ei jaeta oikeu 
dellisesti.
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Mutta miten menettelevät liittojenne 
johtajat,

jo tk a  on kutsuttu johtam aan  tais
telua ja  suojelem aan  teidän luokka- 
etu jan ne? E nnen sotaa näm ä joh ta 
jat, jo tk a  lukeutuvat A m sterdam in 
am m atilliseen  in ternationaleen, k er
jä s ivä t työnriistä jiltä  pikkuetuja, jo il
la  parannuksilla työlä isten  asem a ei 
o leellisesti vähim m älläkään tavalla 
keventynyt. M utta sodan aikana val
vo iva t he kapitalistien  etu ja  ja  aut
to ivat heitä  taistelussa om ia veljiään  
vastaan m uissa m aissa.

Nämä “ joh ta ja t”  kehottavat teitä 
tekem ään työnanta jien  kanssa linna- 
rauhan. H e ovat estäneet lakot ja  
suosittelevat

luokkataistelun ihanteen sijasta 
luokkain yhteistoimintaa,

yhteiskunnallisen  vallankum ouksen 
aatteen  s ijasta  yhteiskunnallista  so 
pusointua työnantajain  ja  riistetty jen  
välillä.

T ällä  hetkellä  v iettelevät he teitä 
pikkuparannusten konikauppoihin , jo t 
ka parannukset todellisuudessa m er
k itsevät vain pahennusta.

Sillä nähkää: tänään alkavat kaik
kien  m aiden riistäjät, vanhojen  joh ta 
jien  petollisen  m enettelyn  tukem ina, 
hyökkäyksen  palkkojen  polkem iseksi, 
työa jan  pidentäm iseksi ja  kaikkien  
niiden pikkuparannusten peruuttam i
seksi, jo tk a  työlä iset ovat tähänasti
sella taistelullaan saavuttaneet.

Saksassa, R anskassa, Italiassa, 
T shekkoslovakiassa , Am erikassa, 
kaikkialla nähdään kapita listit hyök 
kääm ässä. Ja sam aan aikaan näh
dään kaikkialla  maa- ja  m etsätyöläis- 
liikkeen  leim ahtavan uuteen liekkiin , 
nähdään työlä isten  petollisten  johta- 
ja insa  uhallakin taistelevan  kapita lis
tien karttuvaa riistäntää vastaan.

M aailm ansota ja  sen jä lkeinen  a jan 
jak so  n iitä seuranneiden nälän, asun
topulan, köyh yyden  ja  työttöm yyden, 
kapitalism in  yleisen  luhistum isen ke
ra, jok a  jo  on heittänyt m iljoon ia  pro
letaare ja  syrjään  tu otan top rosessis
ta, ovat täysin  selvästi osottaneet, e t
tä niin h yvin  maa- kuin teollisuus- 
kapitalistit, sam oin kuin vanhat am 
m atillisen  liikkeen  joh ta jat, jo tk a  jä r 
jestelm ällisesti kavaltavat työläisten  
edut, ova t kykenem ättöm iä hankki
m aan proletariaatille  inhim illisiä  elin

eh toja , kykenem ättöm iä pelastam aan 
ihm iskuntaa täydellisestä  perikados
ta, m ihin sen  .ova t kapita listit ja  so- 
sia lipatriootit, jo ih in  m yös vanhat 
am m attiyhd istysjohta jat lukeutuva:, 
jouduttaneet.

Miten selvitä tästä tilanteesta?
A inoa  pääsytie tästä tilanteesta on 

luopum inen m yönnytysten  kerjääm i
sestä  teollis ilta  ja  m aataloudellisilta  
riistä jiltä , luopum inen uskosta, että  
luokkain  välinen  yhteistoim inta  olisi 
m ahdollista.

T ov er it ! A stukaa vallankum ouksel
lisen  proletariaatin  etu joukon  rive i
hin,

liittykää Punaiseen Ammatilliseen 
Internationaleen!

K irjottakaa  lippuihinne tunnuslau
see t: takavarikkoon  suurtilallisten
m aat, m etsät ja  tuotantovälineet! 
A jak aa  liitoistanne k elta iset johtajat, 
jo tk a  pettävät teitä ja  v iskaavat te i
dät riistä jä in  anturain a lle!

Maa- ja  m etsätyölä iset!
Me, Punaisen  T aloudellisen  Inter

nationalen  ensim äiseen  kongressiin  
k okoontun eet V enäjän, Saksan, T sh ek 
koslovakian , Ruotsin , B ulgarian maa- 
ja  m etsätyölä isten  liitto jen  taikka 
n iiden  vallankum ouksellisten  vähem 
m istö jen  edustajat olem m e päättäneet 
perustaa Kansainvälisen Komitean 
propagandan ja  agitatsionin harjoitta
miseksi maa- ja  metsätyöläisten kes
kuudessa ja  on sillä seuraavat tehtä
vät :

1. A nkaran taistelun  käym inen 
luokkainvälisen  yhteistoim innan  vara- 
rikkoisia  a jatuksia  vastaan.

2. _ Propagandan  liarjottam inen 
m aa- ja  m etsätyöläisten  keskuudessa 
vallankum ouksellisen  luokkataistelun  
ja  proletariaatin  diktatuurin jm o le s ta , 
sam oin  kuin m aatyöläisten  taistelun 
hyväksi ta loudellisella  alalla.

3. T aistelun  käym inen  nykyisten  
am m attiliittojen  sisäpuolella  vanhoja  
p eto llis ia  joh ta jia  vastaan, sam oin 
kuin m yös A m sterdam in  Internatio- 
nalea  vastaan, jo tk a  vain  neuvottele- 
vat riistä jien  kanssa, m inkä taistelun 
tarkotuksena on  suurten kansan jouk
k o jen  voittam inen  Punaisen  T aloudel
lisen  Internationalen  puolelle, jon ka  
tunnus ei ole neuvottelu  vaan ta iste
lu.
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T ov erit ja  ve lje t, metsä- ja  m aa
työlä iset!

Työväenluokan  suurin onnettom uus 
on sen erim ielisyydessä  ja  siinä sei
kassa, ettei suuri jou k k o jä r jestyn e i
tä työlä isiä  v ie lä  ole  pannut m erkille 
vanhain jok ta ja in sa  politiikan  koko 
turm iollisuutta. V asta  sillä  hetkellä, 
jo llo in  kaikkien  m aiden työläiset, tie
toisina  elineduistaan, liittyvät yhden 
ainoan, Punaisen  T aloudellisen  Inter
nationalen  vallankum ouksellisen  kes
kuksen ym pärille, vasta  silloin  taa
taan voitto  vanhasta riistom aailm as- 
ta ja  orjuudesta.

K apitalism i pysyttää  itsensä  vallas
sa vain  työväenluokan  erim ielisyyden  
ja  petoksen  avulla, m itä am m attiyh- 
d istyshyrokratian  A m sterdam in suun
ta harjottaa.

K ehottam alla  yhtym ään Punaisen 
Taloudellisen  Internationalen  lippujen  
alle lähettää te ille  palavan proletaari- 
ve lje llisen  tervehdyksen  maailm an 
vallankum ouksen sydäm estä Punai
sesta M oskovasta  —  ja  kääntyy puo
leenne työn  kapitaalista  saavan maa- 
ilm anvoiton  u skossa  K ansainvälinen 
kom itea propagandan  harjottam iseksi 
maa- ja  m etsätyölä isten , m etsä- ja  
m aaproletaarien  keskuudessa kaikissa 
m aissa.

Eteenpäin, toverit, roh keasti va l
lankum oukselliseen  taisteluun!

Taisteluriennoin  vallankum oukselli
seen vo ittoon !

E läköön  m etsä- ja  m aatyöläisten 
punainen yh teys!

E läköön Punainen T aloudellinen  In
ternationale !

Manifesti maailman taloudellliille 
järjestöille .

Punainen Taloudellinen  In ternatio
nale on perustettu . N yt kaikki ne 
ta loudelliset jä r jestö t, jo tk a  haluavat 
kapitalism in  kukistam ista, yhdistyvät 
tässä järjestössä . M e vallankum ouk
selliset syndikalistit saavuim m e M os
kovaan  puolustaaksem m e periaattei
namme Punaisen  T a loudellisen  Inter- 
lationalen  kon gressissa . Kuitenkaan 
neidän  pyrkim yssuuntam m e ei siellä 
osottautunut voim akkaam m aksi. K es- 
ki-Europan ta lou delliset jä r je stö t ei
vä t täydellisesti h yväksy m eidän syn- 
dikalism iam m e, m utta siitä huolim at
ta. he kuitenkin  osottavat suurta val
lankum ouksellista  voim aa. V enäjän,

Saksan, U nkarin, J u g o s la v ia n  ja  
Tshekko-S lovakian  proletariaatti voi 
osottaa  laa jan  vallankum ouksellisen  
toim innan historian . M e eroittau- 
dum m e toisistam m e jo issa k in  k ysy 
m yksissä kosk ien  taistelun  perusteita, 
m utta m eitä yhdistää sam a usko pro
letariaatin  asian  voittoon . V allan 
kum ouksellisten  taloudellisten  jä r je s 
tö jen  jakautum inen kahteen  Interna- 
tionaleen  olisi rikos proletariaattia  
kohtaan ja  saattaisi m eidät voim atto
m iksi yhdistynyttä  porvaristoa  ja  
A m sterdam in  keltaista  Internationa- 
lea  vastaan. Y hdistym inen  yhteiseen  
rintam aan on  velvollisuutem m e nyt 
kun kapita listinen  maailm a vapisee 
perustuksissaan. Punaisen T aloudel
lisen  Internationalen  luom inen on nyt 
suurin ja  tärkein  tehtäväm m e kiin 
teän kokoom uksen  luom iseksi niiden 
työlä isten  välille, jo tk a  k äyvät tais
telua lopu llisen  vapautensa saavutta
m iseksi. V iis ito ista  m iljoon aa  työ
lä istä  seisoo  tänään vallankum ouksel
lisen  kansainvälisen  lipun juurella.

M aailm a näkee proletaarisen  arm ei
jan  lukum äärän kasvavan, jon k a  täy
ty y  valm istaa pata ljoon at ratkaiseviin  
taisteluihin. Punainen T aloudellinen  
Internationale, jok a  on  m uodostettu  
K om m unistisen  Internationalen  vallan
kum ouksellisessa  tulessa, asettaa it
selleen  läheisim m äksi tehtäväkseen 
todellisten  vallankum ouksellisten  tais
te lijo id en  yhdistäm isen  ja  vallan
kum ouksen p oh ja jou k k ojen  jä r je s tä 
m isen. Teidän  autonom ianne vo i säi
lyä  ja  teidän riippum attom uutenne voi 
tulla taatuksi kaikkien  vallankum ouk
sellisten  syndikalististen  unioiden 
kautta. Itsestään  on selvää, että m e 
em m e ole tyytyvä isiä  kaikkiin  kon
gressin  päätöksiin  ja  että uudet k es
kinäiset m yönnytykset tässä suhtees
sa ovat tarpeellisia . T ästä  huolim at
ta m e näem m e välttäm ättöm äksi jää
dä P unaiseen T alou delliseen lntern atio- 
naleen  ja  lu jittaa  sitä jo s  m ielim m e 
todellisen  vallankum ouksellisen  teh
täväm m e suorittaa. T ästä  syystä  m e 
osotam m e täm än m anifestim m e kaik
kien  m aiden vallankum ouksellisille 
syndikalisteille , jo tk a  eivät ole yhdis
tyneet, että heidän tu lisi jäädä Inter- 
n ationaleen  puolustam aan periaattei
tam m e ja  toim iaksem m e yhdessä yh 
teiskunnallisen  vallankum ouksen to 
teuttam iseksi kaik issa  m aissa.

K auan eläköön  Punainen Taloudf



linen Internationale. Kauan eläköön 
vallankum ouksellinen syndikalism i. 
Kauan eläköön  yhteiskunnallinen  va l
lankumous.

A llek ir jotu kset:

R am irez (M exicon  Y leinen  Työväen- 
liitto ).

A ndres N in (E spanjan  Y leinen  Työ- 
väen liitto).

Julio M arino (Italian  Syndikalisti- 
nen  U n io).

S irolle  (Ranskan Syndikalistien 
edu sta ja ).

L orch  (H ollannin  K uljetustyöläisten  
liitto ).

Potshum er (H ollannin  Työväen- 
sih teerlstö ).

G eorge A ndreitshin  (A m erikan  
edu sta jisto ).

T om  M ann (Englannin edu sta jisto ).


