
 1

V I Lenin 

Utkast till valupprop 
Kamrater arbetare och alla medborgare i Ryssland! 

Valen till duman nalkas. Socialdemokratiska partiet, arbetarklassens parti, uppmanar Er alla 
att deltaga i valen och på så sätt hjälpa till att samla de krafter som är i stånd att föra en 
verklig kamp för friheten. 

I vår revolution kämpar folkets massa mot regeringsämbetsmännens och polisens, jordägarnas 
och kapitalisternas välde och först och främst mot den enväldiga tsarregeringen. Massorna 
kämpar för jord och frihet, för störtandet av den klick pogrommakare och bödlar som möter 
kraven från miljoner och åter miljoner människor med korruption, förräderi, totalt våld, 
fängelser och militärdomstolar. 

Genom sin strejk i oktober 1905 framtvingade arbetarna i hela Ryssland frän tsaren ett löfte 
om frihet och en duma med lagstiftande makt. Tsarregeringen bröt dessa löften. Vallagen 
kringskar böndernas och arbetarnas rättigheter till förmån för jordägarna och kapitalisterna. 
Själva dumans befogenheter reducerades nästan till noll. Men inte ens detta är det väsentliga. 
Det väsentliga är att alla dessa fri- och rättigheter förblev en död bokstav, ty den verkliga 
auktoriteten, den verkliga makten förblev liksom förut helt i händerna på tsarregeringen. 
Ingen duma kan eller vill ge folket jord och frihet, så länge som den verkliga makten förblir i 
händerna på pogrommakarna och frihetens dödgrävare. 

Det är därför som de revolutionära arbetarna, tillsammans med majoriteten av de medvetna 
frihetskämparna inom andra sektorer av befolkningen, bojkottade duman. Bojkotten av duman 
var ett försök att rycka sammankallandet av folkets representanter ur händerna på pogrom-
makarna. Bojkotten av duman var en varning till folket om att de inte skulle tro på pappers-
lappar. Det var en uppmaning att kämpa för verklig makt. Bojkotten misslyckades, eftersom 
den liberala bourgeoisin förrådde frihetens sak. Kadeterna, partiet för ”folkets” frihet, detta 
parti av liberala jordägare och ”upplysta” borgerliga vindflöjlar, vände ryggen till proletaria-
tets heroiska kamp, beskrev böndernas uppror och upproret bland de väpnade styrkornas bästa 
enheter såsom vansinne och deltog i de val som organiserats av pogrommakarna. Tack vare 
kadetbourgeoisins bedrägeri måste hela folket för en tid räkna med de lagar och val som 
pogrommakarna organiserat, som pogrommakarna förfalskat och som pogrommakarna har 
förvandlat till ett gyckel med folket. 

När vi nu deltar i valen kan och måste vi emellertid öppna folkets ögon för nödvändigheten av 
en kamp om makten, för det fåfänga i kadeternas lek med konstitutionen. 

Medborgare i hela Ryssland! Tänk på de lärdomar som första duman gett oss! 

De som kämpade för frihet och för jord at bönderna dödades, drevs i landsflykt eller sattes i 
fängelse. Kadeterna hade majoritet i duman. Dessa liberala borgare var rädda för kampen, var 
rädda för folket, nöjde sig med att hålla tal och lägga fram petitioner. De uppmanade folket att 
tålmodigt vänta. De försökte sluta en överenskommelse om att köpslå med pogrommakarnas 
regering. Och tsaren, som såg att han hade att göra med krypande borgare och inte med män 
av kampanda, skickade iväg dem när de höll opassande tal. 

Arbetare, bönder och alla arbetande! Glöm inte denna stora lärdom! Kom ihåg att regeringen 
gjorde eftergifter hösten 1905, då de revolutionära arbetarna stod i spetsen för det kämpande 
folket, när arbetarnas strejk och arbetarnas uppror förstärktes genom resningar bland bönder 
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och politiskt medvetna soldater. Men när under våren och sommaren 1906 folket leddes av 
den liberalt monarkistiska bourgeoisin, kadeterna, partiet för vacklan mellan folkets makt och 
pogrommakarnas, sparkades deputerade ut från duman av polisen i stället för att erhålla några 
eftergifter och duman upplöstes. Uppläsandet av duman har klart avslöjat för alla och envar, 
hur menings- och fruktlösa kadeternas petitioner är och hur nödvändigt det är att stödja 
proletariatets kamp. Med sin strejk i oktober framtvingade arbetarklassen ett löfte om frihet. 
Nu mobiliserar de sina krafter för att genom ett uppror bland hela folket tilltvinga sig en 
verklig frihet från fiendens sida, för att störta tsarregeringen, för att upprätta en republik, för 
att säkerställa att alla statliga myndigheter utan undantag väljes och för att genom en provi-
sorisk revolutionär regering sammankalla en nationell konstituerande församling, vald på 
grundval av allmän, direkt och lika rösträtt i hemliga val. 

Den frihet som den arbetande klassen kämpar för är en frihet för hela folket, inte blott för 
adeln och de rika. Arbetarna behöver frihet för att kunna föra en omfattande kamp för arbetets 
fulla befrielse från kapitalets tyranni, för upphävandet av all exploatering av människan 
genom människan, för ett socialistiskt samhällssystem. Så länge som kapitalets välde består 
kommer ingen jämlikhet, inte ens en jämlikhet som vilar på småböndernas äganderätt till 
folkets gemensamma jord, att rädda folket undan fattigdom, arbetslöshet och förtryck. Blott 
solidariteten mellan alla arbetare, stödda på det arbetande folkets massa kan störta kapitalets 
välde, som vilar så tungt på arbetarna i alla länder. I det socialistiska samhället kommer frihet 
och jämlikhet inte längre att vara något bedrägeri. Det arbetande folket kommer inte längre att 
vara uppsplittrat i små, isolerade, privata företag. Den rikedom som ackumuleras genom 
gemensamt arbete kommer att tjäna folkets massa och inte förtrycka det. Arbetarnas välde 
kommer att upphäva allt förtryck mellan nationer, religioner och kön. 

Kamrater arbetare och alla medborgare i Ryssland! 

Använd valen för att stärka de verkliga förkämparna för frihet och socialism, för att öppna 
ögonen hos alla för de verkliga syftena och den sanna karaktären hos de olika partierna! 
Förutom socialdemokraterna deltar tre huvudsakliga grupper av partier i valen: De svarta 
hundradena, kadeterna och trudovikerna. De svarta hundradena är det partiet som stöder 
regeringen. De står för en enväldig monarki, polisvälde och ett förevigande av jordägarnas 
välde. Dessa är: Det Monarkistiska partiet, det Tyska folkets förbund, Partiet för lag och 
ordning, Handelns och industrins parti, Förbundet av den 17 oktober och Partiet för fredlig 
förnyelse. De är alla öppna fiender till folket, direkta förespråkare för pogrommakarnas 
regering, den regering som upplöste duman, militärdomstolarnas regering. Kadeterna (de 
konstitutionella demokraterna) eller ”Partiet för folkets frihet” är liberal-monarkistiska, 
bourgeoisins ledande parti. Den liberala bourgeoisin pendlar mellan folket och pogrom-
makarnas regering, I ord går de emot regeringen, men vad de i själva verket mest fruktar är 
folkets kamp. De vill sluta en överenskommelse med monarkin, d v s med pogrommakarna, 
mot folket, I duman var kadeterna emot att hänskjuta jordfrågan till lokala kommittéer, valda 
på basis av allmän, direkt och lika rösträtt i hemliga val. Kadeterna är liberala godsägare, som 
är rädda för att bönderna ska lösa jordfrågan på sitt eget sätt. De som inte önskar att polis-
regimen skall kunna upplösa folkets deputerande, de som inte vill att bönderna skall behöva 
köpa sin jord till priser lika ruinerande som 1861, måste se till att den andra duman inte 
liksom den första blir en kadetduma. 

Trudovikerna är partier och grupper som ger uttryck för de små egendomsägarnas intressen 
och synpunkter, i synnerhet småböndernas. Det mest ödmjuka av dessa partier är De 
arbetandes folksocialistiska parti. De är föga bättre än kadeterna. Så följer dumans 
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”trudovikgrupp”, vars bästa medlemmar, som t ex Onipko, deltog i folkets uppror efter 
dumans upplösning. Det mest revolutionära bland trudovikpartierna är det Socialist-
revolutionära partiet. Trudovikerna är fast beslutna att — ibland t.o.m till priset av uppror —
upprätthålla bondemassornas intressen i deras kamp för jord och frihet, men i sina aktiviteter 
är de på intet sätt alltid i stånd att frigöra sig från den liberala bourgeoisins och från de liberala 
tänkesättens inflytelser. Den lille egendomsägaren står vid vägskälet i den världsomfattande 
kampen mellan arbete och kapital. Han måste antingen försöka ”slå sig fram i världen” på 
borgerligt sätt och bli sin egen herre, eller försöka hjälpa proletariatet störta bourgeoisins 
välde. Vi, socialdemokrater, vill använda valen för att visa bondemassorna och alla vänner till 
bönderna, att det enda sätt på vilket bönderna kommer att kunna erhålla jord och frihet är 
genom att kämpa, inte genom petitioner, inte genom att lita på tsaren och löftena från den 
liberala bourgeoisin, utan genom att lita till kraften i en enad kamp, skuldra vid skuldra med 
arbetarklassen. 

Socialdemokratiska Partiet är det klassmedvetna kämpande proletariatets parti. Det litar inte 
på några löften från bourgeoisin. Det söker sin räddning undan fattigdom och nöd, inte genom 
småproduktionens konsolidering, utan genom hela det arbetande folkets enade kamp för 
socialismen. 

Kamrater arbetare och alla ni som utnyttjas av kapitalet! Ni har alla sett att, när regeringen 
berövade er de första smulorna av frihet, då fortsatte bourgeoisin med att beröva arbetarna all 
deras vinning, öka arbetstiden och sänka lönerna på nytt, höja böterna, att över huvud taget 
dra åt skruvarna, att trakassera eller avskeda klassmedvetna arbetare. Blott genom frihetens 
seger kan arbetarna och de tjänsteanställda bevara vad de har vunnit från bourgeoisin, och 
säkra en åttatimmarsdag, högre löner och uthärdliga levnadsvillkor. Och blott genom en enad, 
gemensam, heroisk kamp i spetsen för det arbetande folkets massa kan arbetarklassen vinna 
en verklig frihet för hela folket. 

Kamrater arbetare och alla medborgare i Ryssland! Rösta på Ryska Socialdemokratiska 
Arbetarpartiets kandidater! Det är ett parti som kämpar för total frihet, för republik, för folkets 
val av regeringsämbetsmän. Det kämpar mot allt nationellt förtryck, kämpar för att all jord 
skall ges till bönderna utan ersättning. Det stöder alla krav från de politiskt medvetna 
matroserna och soldaterna genom att kämpa för att upplösa den stående armén och att ersätta 
den med den väpnade nationen. Kamrater arbetare och alla medborgare i Ryssland! Rösta på 
Ryska Socialdemokratiska Arbetarpartiets kandidater! 

Proletarij, nr. 8, 23 november 1906 
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