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$ u n  meillä npt maltiopäimillä fuu= 
n  fofialibemofratinen rpbntä tulee a= 
lo ttam aan  toimintansa, tulemat sen 
maStuStajat työmaan „ntynttiä" jokai 
feSta {en tekemifeStä ja jättämisestä. 
Sftiten tulee foftälibemokratien jul)= 
ta ittua fellaifiin reformiefitykfim, jot= 
f a eimät ole n iin  pitkäEe menemiä 
tu in  fofiaiibernofratien toaatim at?  Sfte 
fokernuffet, jotyin ulkomailla on tul= 
tu, moimat meidänkin toaltiollifeen 
elämään to ttumattomalle  pu o lu e e t  
lemme olla ItyöbpEifiä. t u n n e t t u  fak= 
Salainen puolue toveri (£öuarö 33ern* 
fteiit kirjotta a miimeifeSfä nunteroSfa 
aikakauslehteä „©ogialiftifhe äRonatS* 
befte" (®ofiaIiStifia kuukauSlehtiä) a= 
Siasta h u o m a t ta v ia  mietteitä, jotka 
afian polttalöuuben runoksikin meillä 
kiit Suomennamme kokonaifuuöeSsaan. 
Stirjotukfen otfake on: 6ofialibemo* 
kratien ääneStykfiä.

,,3öielä enemmän kuin maremmiSfa 
V aali ta is te lu issa ,  on tällä kertaa (f.
o. äskettäin päättyneissä ®ak{an maa* 
IciSfa) maltiopäimämaaleiSfa laulu  
fofialiöemokratien ääneStyffiStä nät)* 
kellut h uom attavaa  ofaa. ätfunrahai* 
fen ahkentubeEa omat V astus ta j ien  
asiamiehet penkoneet läpi maltiopäimä 
keSkuSieiunibokfct, faabakfeeu kokoon 
maltyoliifimnmn pitkän luettelon ta* 
pankfista, joiSfa fofialibemokratia on 
ääneStänpt enemmän ta i  Vähemmän 
tärkeitä reformeja (uubiStukfia) VaS= 
taan. lukem attom issa ientokirjafiSfa
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on fitte tä tä  luetteloa lemitetty, foto 
maStuStajain fanomalehbiStii on ne 
p a in a t tan u t  ja täy ttänyt artikkeleihin 
Sofialibcmofratiaa maataan, kaikissa 
maStuStajicn maalikokoukfiSfa on fc 
a n ta n u t  aihetta puheisiin pal jaan  kiel= 
teifpyben (uegatfionin) puoliteitä 
maStaari, ja fittekun sen oli miimenern 
fin toaltakunnanliiton*) tufina=agi= 
ta tori  täyfin oppinut, on hymäkfi lo= 
pukfi maitaiStuinpuheeit laati ja**) 
katsonut olemansa oikeutettu hyökfäyk= 
seen fafialibeniokratiaa maataan, loka 
hyökkäys melkeinpä mi elä moittaa 
maltakunnanliiton ennätykset.

©ofialibemokratia ei ole kaikkeen 
tähän  jäänyt maStauSta maille. ©e on 
maSta=artikkeleiSfa ofottanut, mikki 
m ain itu issa  tapaukfiSsa sen ebuStaji- 
en kielteisellä kannalla on ollut oikeu
tensa, että se ei ole milloinkaan a jan u t  
polit ikaa: Kaikki taikka ei mitään, 
maan milloin cimät m äärä ty t  työmä- 
eStöEe mahingoEifet ykfityiSkohbat 
tehneet hylkäämistä tarpeettifeffi, on 
hylkääminen ollut maStalaufe f-en joh= 
boSta että reformi ei ole jaam uttanu t 
kysymykfeSfä olemaSfa tapaukfcSia 
mahboEifuuben ra jaa .  ©yyStä moi 
sofialibemokratia mebota fiihen ja efi= 
merkeiEä sen maihmiStaa, että porina- 
riEifet puolueet samaten useampia 
kertoja omat'hylänneet reformiefityffiä

*) sofialibemokratian maStuStami- 
fckfi peruste ttu  yleisfaksalainen liitto.

**) maltiokanSlcri, ru h t inas  33ii
iom.

@uom, m u is tu tu s .
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koSka niit ten  ykfityiSkobbat ennät 
mustanneet beibän toitoomuffiaau. 
Sflutta tobiStuSkappalc: tu  qituque 
(finä myöskin) ci r i i tä .  Gn ole m id ä  
m itään  tob is tus  to im innan  oifeubeS- 
ta, että m u u t  omat tehneet Samaten, 
kuitenkin  näin  mebottaeSfa jamanta- 
paiseen menettelyyn Syntyy a ina  diS- 
telyä, kuten esim. että efitetyiSjä t a 
pauksissa afia tum m inkin  on oliut toi 
fin. 3 a  moiptban fofialiöemokratien- 
fin ääneStykfiSfä huom ata lähemmin 
tarkastaessa eroamaijuukfia {uhkan 
tnniifeSfa ofittaifiin reformeihin. 
8am alIa iS ten  af ianbaara in  malliteSia 
ei puolue muofien kulueSfa ole läpeen» 
sä tarkoin a je ttunut Samalle kannat» 
le. Koska Se ei ote löytänyt paria» 
moukarista taktikaanfa malmiina, 
maan on ]'en täytynyt Je askel askeleel
ta  mnoboStaa —  proSeSfi, johon halli
tukien po lii ifan  maihkclemat Suunnat 
its'eStään ynunärrettämäSti eimät moi- 
neet olla m aifu ttarna tta  — niin  omat 
nämä eroamaiiuuöet kylläkin kafitettä» 
misfä. R i i t t a  joS kohta ne ymmär» 
rämme, niin  täytyy meibän kummin
kin myös Sanoa, että niiben täytyy 
jääbä menneifyyben ilmiökfi.

S i l lä  afiat omat n i in  kehittyneet, et
tä lujien toimintaobjeitten la a t im i
nen ja asettaminen puolueen ebuSta- 
Sille äänestyksiä marten on käynyt t a r 
peeksi puolueelle. £o ife l ta  puolen on 
SoSialibemokratian kasmaman lemene» 
niifen ja moimau mukana {en rnaltiol» 
liuon rnaStunnalaiiuitS Suuresti kaS- 
rnannt, ja toi(elta puolen pitämät puo
luetta Sen maStnStajat täSfä fubteeSfa
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ppmin paljoa ankaram m in filmäHä. 
(£i karminne tobiStaakaan ettei ebclli* 
ncn joptitu jälkimäifeStä, ppteenknu 
lumaifituS oit täSfä fouraan tuntum a. 
©ikä kukaan fofialibemokrati moi toi 
moakaan että täm ä puolueen menet* 
teipn fiimälläpito mäpenifi. Sfteibän 
on fiipLn mukaantumincn. ®illä *n* 
fin simnincnnen se tetmeellinen mai 
fittuS, että puolue pääfee ppä moimak* 
kaampaan ppbenmufaifuuteen käptän 
nöllifeSfä to im inna§[aan ja sen me- 
nettelpSfä ilmen-emät toimintaopjeet 
käpmät mäpemmänkin koulaantuneelle 
tomerille p-Pä ta jn ttam am m iffn  kun 
n iitä  npt,  kuten kpfelleSfään ¡pelpoSti 
puomaa, useat tomerit m aassa eimät 
mielä oikein pm m ärrä .  tietämät 
esim. fpllä puolueen jntkaifuiSta, että 
jossain määrätpSsä tapankfeSfu miS- 
fien tpömäenofien puomiotta jättämi 
nen, toisessa tapauksessa rasitusten 
foptnuton jakautuminen on ollut fpp 
nä mikfi fofialibemokratifet ebuStajat 
omat pplänneet reform ilafe ja ; m utta  
kun kpspp peiliä mikfi toisissa tapauk
sissa toimenpiteen puolinaifuuS ei ole 
mielä a ipeu ttanut sitä maStaan ääneS- 
tämciän, fiIloin loppuu päncn tietonsa, 
poikkeamisen m äärääm ää spptä eim it 
pe Senkään muokfi moi ilm ais ta ,  koSfa 
puoluekinallifuubeSfa ei ole pn te ttp  
kään muoboStaa peruSprinfipcjä (pe
r iaa tte i ta )  fofialibemokratian parta 
mentansVlic toiminnalle. ^Intiparln 
m entarincn (par lam en ta rism ia  ma- 
tuStama) fraafi, ioka n iin  kanan on 
kummitellut puolueen sanakirjasia, on 
täSfäkin koPbaSfa ePkäiSipt lanSnmaS
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ta ilmi fitä m itä  on. SBieläpä fittefin 
f uit puolue fäptännöllifeSfä toimin * 
liassaan oli eronnut fiitä, on se teure» 
tifeSti mielii ppmäu a i ta a  IsaEinnut 
puoluetta. Ctt fäptettp enemmän ä- 
IpIliStä terämppttä pprfimpfseen 
jota jo cbcltäfäfiu oli m äärättp  me
neillään ta til le  —  faaba pipä moititat 
faampi osanotto parlam cnttitö ib iu  
sopusointuun p a r la m en ta r ism in  pii*t- 
tpneitten maStuStajain kanSfa, tu in  
ilmaisemaan tcoriaSfafin puolueen 
fäptänmöSsä nonbattantan  toim innan 
iopbonmufaisitntta ja oikeutta. 0a=  
mallaiSteit taantumuksellisten maiku* 
tnSten aitfioffi oit iuettama, että ien 
sijaan koetettiin fitoa puoluetta fiinä, 
niisiä ei ollut m itään  fpptä kaiman 
uiääritteip-pit.

©räS fanomalebtintieS, jota erääs 
tä teStuStelnSta, joka pättellä oli m i
nun kansiani, on jälkeenpäin laa t inu t  
utkcrujjumt (kumaukfen keskustelut
ta), joSfa bäit on m in u n  fuupuni soii 
a l ibem ofratiaait itäpbeit pannu t  iän 
reen, että puoluekokoukset omat burn 
hitain, i t s e s tä ä n  puunärrettämaSti 
ci ole mieleenikään joptunut laufua 
itiin palmekSimaSti neumottelu.Sta. 
joista fofialiöemofratian maStuStajnt- 
fin omat tunnustaneet ,  että ne nnKä 
ilmenemään älppit ja amoitaifeett mie 
lipiteitten maiptoon ttäpben moimni 
olla tois ten puolueitten puoluopäi* 
mille mallina. Dl m Inufunui epäi- 
IpkSeiti ja epkä, keSfnS.viu kun oli mel 
toi ien milkaS, käpttänpt tärkeätä t a 
itaa SeUaifiSta kokousten päätöksistä, 
joilla koetetaan annisekSi m äärä tä  ie-



6 —

finltbemofrattart uoiiiikaa. (Tim mi* 
nä en fcilatfiHe päätöksille anna  ml* 
taan merkitystä, maari painmaSioin 
bplfään no törkeänä itsepeti ifena, olen 
minä usein f  pila .in a r t i f f e l c : ¿ n ; 
■^ogialiftisdje ;3Wonat3i)cfV§fä ja ai* 
kaiscmmiu imette S n tA S jäV  selantta* 
npt ja  m m m  im taS h  lausunut mieli» 
pikeeni ®reSö»nin puoluepäimiua, 
meboten n iih in  moniin tapauksiin, jo l
loin puolue itfe asiassa on ntäärätyS* 
sä sihtatsioniSsa (asemassa) polfeitui 
omia kokousten näätÖii: iva. S i  siis 
moi olla fpspmmS laa tia  moiiriiuffici, 
jotka -rajoittaiSimat pitoiuceii ta i m rt 
ebuStajain päättämiSmapautta ,  fu* 
ten ei tähänkään aSti ole oI= 
lu t laita, maan phbiStää plei* 
siksi ohjeiksi ne näköiohbat, joitten 
mukaan puolue tekee paätöfjcnfc ncr* 
lamenteiSsa, t ie tysti ppspe.i a t itten 
raju in  sisällä, jotka f u f t a l i b e i u o f r a i t a t t  
periaatteellinen luonne m äärää .  @il= 
lä luonnollisesti ei päättämiSmapanS 
saa olla samaa kuin periaatteettomuuS 
päätöksiä tehtäessä. Söailla lu j ia  pe= 
r iaa tte i ta  toimintaohjeinamme jou* 
bumme hpljä ttäm ään opportun ism iin  
(tuuliajopolitikaan), jota maan ei ole 
a inoas taan  siellä, missä ammatti* 
ilmentäjät istumat, maan rimöS siellä, 
missä pelkästä ajatuSlaiSkunbeSta tai 
orjallisesta a l is tum ises ta  perit ty ih in  
fäfittetyin pibetään kiinni kielteisestä 
kannasta,* johon ebeEptpksef omat 
poistuneet, puolueena ,  joka elää ja

*) M olem m at tieteellisiä sofialisti* 
siä aikakauslehtiä maksassa
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kehittyy, joka työväenluokan juurten  
tuIeVaifuubeuintreSfien ebuStukjeen 
pyrkii elimellisesti yhdistäm ään  f en 
uyfyi jyybenintreSfien fä ily t täm ijen ; 
puolueena, joka tietää, että yhteiskun
nan  taloudellinen itjekehitys kyliä luo- 
pi edellytykset fofialiSmin to teu tum i
seksi, m utta  ei Vielä tä tä  itfeään, Sen 
to teutuminen kun juur i  v a a t i i  jat- 
k uvaa  t ie to is ta  ja juunn ite lm all is ta  
ta r t tu m is ta  afroin johtoon, täytyy fo- 
fialibcmokratian p ibä ttää  itfeHeen oi
keus a in a  ta rk is taa  käytännöllistä toi- 
mintaanfa . äBilbelrn Siehknedjt tapafi 
janoa, että joS 24 tu n n in  knlueSfa o- 
iofuhteet m uuttu ij iV a t 24 kertaa, hän  
m uutta if i  taktikaanja Samaten 24 ket- 
taa, ja 83edeI on £>reSbeniSfä to is ta 
nu t jam an laufeen. @e kuulostaa hy
v i n  räikeältä ja fitä Voitaifiin, Sa
nanmukaisesti käfitettynä. Vetää jo- 
kaifen myöntyväifyyben puolustuksek
si ja kaunisteluksi. Suutta m itä  hän 
tobeUa tahtoo janoa, on kumminkin 
Vain  je, ettei meiöän tule tarpeetto
m as t i  ra jo i t taa  päättämiSVapauS- 
oikemttamme.

t e h t ä v ä n ä  on jiiS löytää m it ta 
puu ta i  m it tapu i ta  ääneStykfiltemme, 
jotka Suurimman mahboHifen v a p a u -  
ben ohe§5a taktikon Suhteen takaava t  
periaatteellisen y-htenäijyyben. SDkoni 
pitää tä tä  mahdottomana, m oni taa- 
jcn arvelee, että täm än yhtenäisyyden 
ta k aa v a t  jo puolueen ohielmuSfa luns 
ju tu t  periaatteet. T ln tta  kokemus on 
ojottanut,  ettei niin  ote Suinkaan l a i 
ta. Ohjelma ei ole mikään taktikon 
johtonuora ,je jä t tä ä  njeita kyjymyk-



ftä selmittelcmättä, jotka siipen ttäp- 
bett tulemat fpspmpfseen. 9Winä en 
ticbä, katsooko © rfu r t in  opjelman en- 
sipuoliStfoit tekijä *) sen periaat- 
teellisen puolen kanssa oleman sopu- 
soinnussa taktikan, jota SftämaEan so= 
sialibeniofratia on parlam entissa  ja 
sanomalepbiStöSsään noubat tanu t 
meneStpkseEiseSsä ta is te lussaan plei 
sen äänioikeuben puolesta. S i i t ä  m i
nä olen kumminkin marnta, että joka 
Saksassa uskaltaisi suositella sellaista 
taktifaa, se saisi obottaa m äpin tä in  
p ientä kirkkopannaa. kuitenkaan 
aatteeEiseSsa osassa ole m itään  m u u 
ta kuin m itä on Saksankin puolue- 
opjekmaSsa. A inoas taan  teoretiseSsa 
osassaan poikkeaa SkämaEan sosialibe» 
mokratian ttpkpinen opjelrna —  suu
resti ebukseen —  © rfur t in  opjcimaSta.

Sritpksiä ratkaista  äaneStpSproble- 
nti (kpfprnpS) järkiperäisesti ei ote 
muuten Saksankaan fosialibemofrati- 
aSsa p u u t tu n u t ;  m u tta  ne koSkimat 
main erikoiSkpjpmpksiä. 92iiit on puo
lue Öubeckin puoiuepäimiEä 1901 tep- 
itpt päätöksen, joEa tapbottiin kpspmpS 
tuko- ja menoarmioääneStpkfiStä j ä r 
jestää pptenäifeksi. .Qoptaa tnSkin 
maStamäitteitä, joS mäittää, että tä 
mä päätös ei oEenkaan maStaa tarkoi
tu s taan ,  maan moi korkeintaan käpbä 
pätämaraSta. S e  on tilapäälaki, joi 
laisia puolue mitrne mitosina on use
am pia  kertoja luonut: spntpnpt tila- 
päiseStä m ie lia lasta  ja suunnattu  mää 
rä ttp jä  ilm iöitä ja tapap tum ia  maS-

*) St. ikautsfp.
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taan , m utta  et suinkaan lu o te t ta v a  o- 
paS n i i tä  btyVinkin ertlaifia asianhaa
roja Varten, joitten v a l l i t e t a  puolu- 
een cbuStajain tulee m ä ä rä tä  kar- 
tanfa, äänes tävä tkö  tulo- ja  menoar
v io n  puolesta Vai V astaan .  ‘¡Puin- 
mastoin, se on m u u t tu n u t  a i v a n  epä
määräiseksi erään l ie v e n tä v ä n  sana- 
lisötyksen ja  santallaisen jälkilauseen 
kautta. Kuultakoon:

,,0iik)ert katsoen, että erikoiSValtiot 
kuten (©aksan) Valtakuntakin kanta
mat luokkaValtion luonnetta eikä suo 
työväenluokalle tybtäläisiä oikeuksia, 
maan olemukseltaan on p ib e t tä v r  
hallitsemien- luokkien järjestönä her
ruutensa ptySttySsäpitämiscksi, lausu
mat puo luepäivä t  toivomuksenaan, 
e t te ivä t  sosialibcmokmtiset ebuStajat 
O a k sa n )  erikoiSValtioitteu lakialaa- 
timiSsa ebuSkuitniSsa äänestyksissä a- 
setu r i s t i r i i t a a n  puolueohjelman ja 
proletarisen (käpbäliStön) luokkatais
telun kera ja erityisesti hylkäävät ko
kon aiSbitbgetin (tulo- ja m enoarv ion) 
säännöllisesti. £ulo= ja m enoarv ion  
hty Väistyminen Voi tapahtua  Vain 
poikkeustapauksissa, pako ttav is ta ,  e= 
rittyifistä olosuhteista jo h tu v is ta  
styiStä."

Kokonaan buomioonottam atta  kau
neusv irhe itä  päätöksen (saksalaisessa) 
rakenteessa, jotka saamat selityksensä 
ja puolustuksensa siitä seikasta että se 
on silmänräpätykscn lapsi, jolla oli nton 
ta isää, asettaa päätös puolueen ebuS- 
tajille ratkaisevaksi uuben riitaktysty- 
rntykfen: ,,9Witkä omat ne pakottava t  
sytyt, ne eritpifet olosuhteet, jotka



rooimat oikeuttaa n o rm is ta  (toiminta* 
objeeSta) poikkeamisen. ® un täm ä 
jää m ääritte lem ättä ,  käp kuin mpört* 
nettäeSsä oikeus pätämalpeeseen: kellä 
on am ara  omatunto, fiHe on jokseenkin 
jokainen malpe pätämalpe, rigoriSti 
(tuskallisen tarkka simepSopin noubat* 
ta ja )  tuo ttaa  m ie luum m in  läpimmäi* 
f-cttcen m itä  suurim m an sielullisen 
tuskan, ennenkuin pän rupeaa lausu* 
maan selluistakaan pätämalpetta, joS* 
ta ei kellekään moi koitua pienintä* 
kään mapinkoa. siiS tapbotaan
saaba normeja (opjeita) parlamentari*  
siä ääneStpksiä marten, jä t tä m ä t tä  pk* 
sinkertaiseSti puolueen parlamenttei* 
pin läpettämien ebuSmieSten maltiol* 
lisen armoStelukpmpn ratkaiStamaksi 
mikä kussakin tapauksessa on tarkoituk 
senmukaisiuta, n i in  täptpp ne pukea 
oleellisesti tarkempiin määräpksiin 
kuin oli la i ta  Spbekin päätöksen.

(£i kokonaiSbubgettikpspmpksen 
Untoksi ,joSsa supteeSsa useimmissa 
Saksan kansanebuSkunniSsa asiat o* 
mat n iin  pksinfertaiset ja selmät että 
ta  taktifaa, laatia  sosialibemokratien 
krateille tobeHaka.ut m itään  päänmau 
maa, maan unbijhxsiakesa .ja ¡cilaiS* 
ta koskemiin ään'¿niksiin näpöen clen 
m inä  aluSsa m a in i t tuun  maStUsftm- 
jäin peliin näpben, d e n a m t t  mastot* 
kamakseni kpspntpksM, onko manbal* 
l is ta ,  tarpeettom asti  vajoitta mäti g
puolueen ebuSmieSten ParlamentariS* 
ta taktifaa, laa tia  sosi alibemokratien 
ääneStpSpragmattka (opjesääntö), joka 
iiUoin, milloin ebuSmieSten itsiensä 
keSkuitbeSsa spntpp mielipiteitten eroa
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maifuukfia, kuten ufeinkin on laita, 
pelpottäifi pkfimielifpDteen pääferniS* 
tä. Somereille koko ntaaSfa tarjoifi 
Sellainen ppmän oppaan, jonka amuEa 
pe moimat peti ta rjo ta  palmeluStaan 
maStnStajillc, maikkapa peiliä ci ote* 
kaan pkiitpiStapaukfiSta tarkempia tic= 
toja. '^oS Sellaiien pragmatikan moifi 
la ittaa, olifi f iita marmaSti useita etu» 
ja. ©ptona on maan että mältetään 
kaikkea apbaSrnieliStä kafuiStikaa 
(faimartelemaa pk(itpiSkoptaiiuutta). 
Sofialibemokratia ci läpetä m itään 
maltiollifia aapiSkirjalaifia ebuSfun» 
taan, maan puolueena koeteltuja, ko= 
keneita ta iste lijo i ta .  S e n  täptpp fiiS 
tnpöSkin Inotkaa peiliä oleman kpmpn 
nutoboStaa taktikanfa fitnatfionin 
(petkellifen afernan) maatintukficn 
nutkaifeffi. EftiSfä täm ä kpkp puut» 
tnn , fiinä ei pienimpiinkään pkfitpiS» 
koptiin ntenemä opjefääntö marjelifi 
erepbpffiStä. S i l lä  kaiuiStikaa (oppia 
kaikista mapbollifista om antunnonko  
SpntpkfiStä),. joka fiiältäifi luettelon 
kaikista mapbollifista tapauksista, 
ei ole olemaSfa. @i moiba r i i s tä ä  e» 
buSmiepiltä maltaa punnita ,  äänestä» 
mätkö puolesta ta i  maStaan, moibaan 
maau m äärite llä  Säännöt, joita puu» 
nitSemifeSia on otettama puomioon.

IP äoIem an  Sanottuani jopbannokfi, 
tapbon jä t tää  keSknSteltamakfi muuta» 
rnia pleiSlaufelntia Sellaista Sofialibe» 
mokratian ääneStpSpragmatikaa mar» 
ten. 9?e eimät InonnottiSeStikaan tap» 
bo käpbä einettä  tppjentämiStä. $htt» 
ta  ne tarjoamat alukfi kpllin aipetta 
keskusteluun.
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1. „Sosialibemokratia äänes tää  pe- 
riaatteeSsa f ai f f ien -esitpSten puo le l
ta, ¡otfa merkitsemät olemiin oloipiit 
p a ra n n u s ta  ien pprkimpSten mukai
sesti maltiottiseeii, taloubettiseen, oi- 
feubeHifecit ja plciSsimtStpkfettiseeu 
suuntaan

2. „ S e  seikka, että tuollaiset cpbo- 
tukset eimät mene niin  pitfätte kuin 
mipin sosialtbemokratian opjelmaSsa 
esitettyjen periaatteit ten  ja maatimuS- 
tcu mukaisesti on pprittäm ä ja se että 
sosialibemokratiau maStaamat esitpkjet 
tu lim at ppljätpiksi, ei pksiuääu ole pito 
lueette mi elä sy y äänes tää  tällaisia 
epbotuksia maStaan

3. Suutta missä moiset epbotukset 
sisältämät määräpksiä, jotka tärkeissä 
topbiSsa merkitsemät päiumaStaiSta, 
kuin mikä olisi p a ra n n u s  olemiin oloi- 
piit, s. o. missä reform iou sibottu olee! 
lisiin puonoittantifiut, esim. tpömäen- 
luokan liikkumiSmapauben rajoituk
seen, eritpiSten tpömäenlajien maltiol- 
l is ten oikeuksien supistamiseen, om is
tamien aseman pelpotukfeeu köppcm- 
pieit kansanluokkien kustannuksetta, 
ja missä ci ole ti la isuu tta  näiben puo- 
uounuSteu poistamiseen, p i tää  sosiali- 
bemokratia sellaisten uubiStuStcit 
epkäisemiStä a in a  tapauksen laabutt 
mukaan jofo sattittamaua ta i suoras
taan  melmollisuutenaau.

1. Sella is ten  cpbotuSten pplkäämi- 
nRt on mpöS silloin paikattaan, joS sen 
aikomat parannukset omat r i i t t ä m ä t
tömät, m utta  reformi sillä laiusääbäu- 
töalueetta on m älttäm ättöm äu tarpeei 
Unen, n iin  että täm ä ppikäpS moi mai-



fu t ta a  pakotuksena an tam aan  mpöten 
sosialibemokratien pitemmälle mene* 
mille maatimuksille, m utta  papiut*
maSsa tapauksessa moisi maikuttaa
main reformin koptuullisen Ipkkäpkscn

5. hopuksi moi reformiepbotuksen 
pplkäpS olla sosialibemokratiaHe mält* 
tämätön, joS sen silrniinpiStämänä 
karkotuksena on ja sen ppmäkspntiseStä 
ilmeisesti seuraisi osittaiSuubiStuksen 
kantta cStää t a i  m äärääm ättöm ään  
aikaan Ipkätä perinpohjainen vcform..

(). Sofialibemokratian supteen 
bubgeti (tulo* ¡a uicnoarmio*) kpsp* 
mpfsiin m äärää  itse bubgetin tarko* 
tuS ja se, minkä ppmäifi mpamaati* 
muS kpseeSfä oleman pallintoalan 
teptämicn sisäpuolella on aiottu. Kun 
soita!ibemokratia periaatteellisesti ä ä 
nestää jokaisen parannuksen puoleS* 
ta, join on sen maatirnuSten ja peri* 
aa tte itten  suunnan mukainen, niin 
äänes tää  se mgöS täm än  kanssa so* 
pusoinnuSsa olemien parannusten  
puolesta sellaiseSsakin kulunkiarmioS 
ja, jonka se kokonaisuitbcSsaan pglkuu.

(Esimerkiksi tä s tä  moi ottaa sotalai* 
toSarloion, jota sofialibemokratia kiel* 
täptpp ppmäkspmäStä, koSka armeijan 
maltiosääntö-oikcnbellinen asema ja 
sen sisällinen järjeStpSmuoto (pien* 
itpsjärjestelmä, kuri, .palmeluSaikn, 
järjeStpS j. n. e.) cimät maStaa sosiali- 
bemokratian kansanmaltaisia p e r ia a t 
teita. S i i t ä  puolim atta  on sosialibc 
mokratia suostunut maatimuksiin, 
jotka tarkoittimat sotilasten raminnon 
p a ran tam is ta ,  kormauksen mpöntä- 
niistä palmclukseen kutsutuille rcser
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koSka niit ten pkfitpiSfoksbat eimät 
mustanneet iseibän toirnomukfiaan. 
Sftutta tobiStuSkappakc: in  qituqite 
(finä mpöskitt) ei r iitä ,  ©i o-ke rnidä 
mikään tobiStuS to im innan  oikcubcS- 
ta, että m uu t omat tebneet fautaten. 
Kuitenkin nä in  mebottaeSfa farnanti* 
paiseen menettelppn fputpp a ina  dtS= 
tekpä, kuten esim. että cfitetpiSfä ta= 
paukfiSsa afia kumminkin on oikut toi' 
fin. § a  moipiksau fofiakibemokratiern 
kiu ääneStpkfiSfä isuomata läfyemmiu 
tarkaStaeSfa eroamaisuukfia fubtau 
lumisessa ofitiaisiiu reformeiksiu. 
Sam alla iS ten  afiaitbaarain matkiteSsa 
ei puolue muofien kuluessa ole Iäpeeu= 
sä tarkoin asettunut samalle kanttako 
le. KoSka se ei ole kbptänpt paria- 
m en tanS ta  ta kt ikä ansa makmiina, 
maan on sen täptpnpt f e aSkek aSf eleet- 
ta  muoboStaa —  proseSfi, jobon isukki- 
tukfen politikait maikstekemat suunnat 
i tsestään pnunärrettämäSti eimät moi' 
neet olla m aikattam atta  —  n iin  omat 
näm ä eroamaisuubet käkiäkin käsitettä- 
missä. R i i t t a  joS koista ne pntmär- 
räinme, n iin  täptpp meibän kummiin 
fin mpöS sanoa, että niiben täptpp 
jääbä mcniteisppben ikmiökfi.

S i l l ä  afiat omat n iin  keksittäneet, et- 
tä kujien toimintaoksjeitteu kaaliini- 
ncn ja afettaminen puolueen ebuSta- 
jikle ääneStpkfiä marten on käpnpt tar- 
peekfi puolueelle, lo i s e l t a  puolen on 
sosiaiibemokratian kaSmaman kemene- 
mifen ja mointan mukana seit maktiok- 
kilien maStuunakaisuuS suuresti kaS- 
m anat,  ja toiselta puolen pitäm ät puo
luetta sen maStuStajat täSfä fubteeSsa
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vpaE in toa,  on itsestään soi mä, että 
I  ei moi rnpöntää mitan a fokcm.iS- 
tniunkiarm iota feHaifellc maltiomno- 
brIle, jonka paEituS ei ole maSiuun- 
alainen kansanebuSkumiaEe, maan 
on kokoonpantu ebeSmaSiuuitoman 
palkitsijan (pksinmaltiaS I u rn a ia u  a r 
mosta p. m.) mirkamiepiStä, jotka 
täm ä moi mielimaltaiseSti a jattaa s a 
erottaa. 33ubcsetin kieltäminen on 
a inoa parkamenttarinen keino antaa  
painoa paEituStaman mnntjSioaati- 
mnkseEe. SSain a im an ertkoiiiSso, 
prZonaiaisiSsa poikkeusoloissa moimat 
soslalibernokratiat, p a n e n i i t : i  olttiiffi 
puolueen peruSmaatimiuno luopua 
sellaisissa Valtioissa m a iln n aS ta  fn 
lunkiarmion pptkäärniStä

| Sellaisia poikkeustapauksia omat 
lakimääräpSten oiemaSsaoio. mitkä 
tekemät rnapbottornaksi äänRSrpksen 
kekonaiSbubcsetiSta, taikka f: lian ien 
m d tioE inen  ajenta, eitä bnbijetin 
(sulo- ja rnenoarmion) pp irä inunen  
jaattaifi epkäiStä aijo ttu i :n tä-keuten 
reformien toimeenpanon tai f ukistani 
reformia a jam a an  Sitoutuneen miuic-- 
tcriStön resormimipoEiscn koplan l;p= 
maksi. Söiimernainittn tapaitS saat
taa  tictpSti tuEa kpjpmpkseen main 
sicEä, niissä pallituSjärjeStelmä jo sun 
reSti iöpenee par lam en tar ism ia .

9. „EftiSsä paErjid rapa ;n paria- 
m entarinen s. o. paEituS on kansan- 
ebuSkunnan toimeenpanema maito 
kunta ja täEc V astuuna la inen ,  r i ip 
puu sosialibernokratian kanta kulunki- 
armiokpspmpkscen paEituksen kokoonpa 
noSta. -ftiinkauan kuin sosialiberno- 
kratian maStnStajat omat enemmistö
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nä parlam entissa ja  jakamat keSke- 
Itään hallituspaikat, tu k e  bubgetiu 
hylkääminen fiettäfiit o k m a au  fofiali- 
bernofratiatte sääntönä. SBaltiottifet 
suhteet, esim. moimakfaan taan tum us-  
puolueen olemassaolo, joka kieltämäi- 
Ui kulunkiarmiolta kannatuksen faifi 
sosiaiibeInokratian ainutta ohjat käfiin- 
sä, moi olla miimernainitutte aiheena 
kulunkiarmion bplkääntiseen. Suutta 
täm ä on poikkeus. Stoifin on fubbe 
hallitukseen, johon fofialibernokratia 
ebuStajiensa kautta ottaa osaa. @el= 
la is ta  maStaan olisi kulunkiarmion 
kielto mieletön. § tfe  kpftnnpS fofiali- 
beInokratian osanotosta sekak)attituk= 
seen ei enää o k  ääneStpSkpfpmpS ja 
menee täm än  tarkastelun ulfopuolctte.

Dkämä omat m uutam ia  johtolausel- 
mia, jotka omat perustuksena fofiali 
bernokratien ääneStpSpragmatikatte. 
sJke eimät periaatteellisesti (ano m i
tään  uu tta .  N ii t ten  tarkoituksena ci 
ole ju lis taa  uu tta  politikaa, ne omat 
kuten asiain tun t i ja  i lm an m uu ta  ha- 
maitsee, enimmäkseen johbannaifia 
puolueen tähän aSti seuraam asta  po- 
litikaSta. N iitten  pää tarkoitus  on 
kuten ylempänä felmitettiin, puolueen 
itfefelmitpS, {en taktikan perussääntö
jen phbenmukaifikfi saattaminen. (£i= 
mät lähestulkoonkaan kaikki tomerit 
ole tietoisia fiitä, mikä tobellifuubeSfa 
on taljan aSti ollut puolueen to im in 
nan  makfimi (m äärääm ä periaate.)  
(s o S tse olifimatkin siitä tietoifia, tu l i '  
simat keskustelumme olemaan paljoa 
beöelmällifempiä kuin tänään, jolloin 
ne pää uuhes taan  moibaan johtaa 
puh taas t i  ulkonaisiin puoliin.
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