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V I Lenin 

Inledning till resolutionerna  
av RSDAP(b):s sjunde allryska konferens 

(aprilkonferensen) 
Arbetare, kamrater! 

Allryska konferensen med Rysslands socialdemokratiska arbetarparti, förenat genom sin 
centralkommitté och helt enkelt känt som bolsjevikpartiet, är över. 

Konferensen har antagit mycket viktiga resolutioner om alla revolutionens fundamentala 
frågor och deras fullständiga text publiceras nedan. 

Revolutionen genomlever en kris. Detta syntes på Petrograds och Moskvas gator mellan den 
19 och 21 april. Detta har medgetts av den provisoriska regeringen. Detta har medgetts av 
verkställande utskottet för Petrograds arbetar- och soldatdeputerades sovjet. Ytterligare 
bekräftelse på detta har givits, när vi skriver dessa rader, genom Gutjkovs avskedsansökan. 

Denna statsmaktens kris, denna revolutionens kris, är ingen tillfällighet. Den provisoriska 
regeringen är en regering av godsägare och kapitalister vilka är sammanbundna med det ryska 
och det engelsk-franska kapitalet och tvingade att fortsätta det imperialistiska kriget. Men 
soldaterna är utmattade av kriget, de har mer och mer insett att kriget förs för kapitalisternas 
intressen; soldaterna önskar inte kriget. Och samtidigt närmar sig det hotande spöket av en 
skrämmande krasch, av hungersnöd och total ekonomisk ruin över Ryssland och andra länder. 

Petrogradsovjeten har också kommit in i en återvändsgränd genom att sluta ett avtal med den 
provisoriska regeringen, genom att stödja den, genom att stödja krigslånet och, följaktligen, 
också kriget. Sovjeten är ansvarig för den provisoriska regeringen och, utan att se någon väg 
ut ur situationen, har den också själv trasslat in sig genom sitt avtal med kapitalisternas 
regering. 

I detta stora historiska ögonblick, när revolutionens framtid står på spel, när kapitalisterna slits 
mellan misströstan och tanken på att skjuta ned arbetare, vänder sig vårt parti till folket och 
säger i sina konferensresolutioner: 

Man måste förstå vilka klasser  som är revolutionens drivkrafter. Man måste nyktert fast-
ställa deras olika strävanden. Kapitalisten kan inte gå samma väg som arbetaren. Småföre-
tagare kan varken fullt lita på kapitalisterna eller alldeles omedelbart komma överens om en 
nära broderlig allians med arbetarna. Bara när vi förstår skillnaden mellan dessa klasser skall 
vi kunna finna den riktiga vägen för revolutionen. 

Besluten av vår konferens i alla för folkets liv grundläggande frågor drar en klar linje mellan 
de olika klassernas intressen och visar att det är absolut omöjligt att finna en väg ut ur 
dödläget såvida man inte avstår från politiken av förtroende till och stöd åt kapitalisternas 
regering. 

Läget är oerhört svårt. Det finns en utväg och blott en – hela maktens övergång till sovjeterna 
av arbetar-, soldat-, bonde- och andra deputerade över hela Ryssland, nedifrån och upp. 
Endast om statsmakten övergår till arbetarklassen med stöd av böndernas majoritet kan man 
räkna med ett snabbt återupprättande av arbetarnas förtroende i andra länder, kan man räkna 
med en mäktig europeisk revolution som kommer att kasta av sig kapitalets ok och göra slut 
på den brottsliga blodsutgjutelse i vilken folken är invecklade. Bara om makten övergår till 
arbetarklassen med stöd av böndernas majoritet, kan man hysa den fasta förhoppningen att 
hela det arbetande folket kommer att visa fullständigt förtroende till denna makt och att alla, 
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utan undantag, kommer att arbeta oegennyttigt för att få till stånd en omvandling av hela 
folkets liv i det arbetande folkets intressen och inte i kapitalisternas och godsägarnas 
intressen. Utan ett sådant osjälviskt arbete, utan en gigantisk anspänning av alla och envar, 
utan fasthet och beslutsamhet att återuppbygga livet på ett nytt sätt, utan strikt organisation 
och alla arbetares och fattigbönders kamratliga disciplin – utan allt detta finns ingen utväg. 

Kriget har bragt hela mänskligheten till undergångens rand. Kapitalisterna har blivit djupt 
invecklade i kriget och är oförmögna att frigöra sig från det. Hela världen står inför en 
katastrof. 

Arbetare, kamrater! Den tid närmar sig då händelserna kommer att kräva ny och ännu större 
heroism av er – heroismen av miljoner och tiotals miljoner – än under februari- och mars-
revolutionens ärorika dagar. Förbered er. 

Förbered er och kom ihåg att om ni tillsammans med kapitalisterna kunde segra inom några 
dagar genom ett enkelt utbrott av folkvrede, så kommer ni att behöva mer än det för seger mot 
kapitalisterna, för seger över kapitalisterna. För att uppnå en sådan seger, för att arbetarna och 
fattigbönderna skall kunna ta makten, behålla denna makt och bruka den med skicklighet, 
behöver man organisation, organisation och organisation. 

Vårt parti hjälper er så mycket det kan, framför allt genom att klargöra för er de skilda 
klassernas ställning och deras olika styrka. 

Besluten av vår konferens har ägnats åt detta. Inser man inte klart detta, så betyder 
organisation ingenting. Och utan organisation är miljonmassors handling omöjlig, ingen 
framgång är möjlig. 

Förlita er inte på ord. Låt er inte förledas av löften. Överskatta inte era krafter. Organisera er 
vid varje fabrik, vid varje regemente och varje kompani, i varje stadsdel. Arbeta med er 
organisering varje dag, varje timme; gör detta arbete själva, för det är någonting som man inte 
får anförtro någon annan. Arbeta för att gradvis, välgrundat och obrytbart bygga upp fullt 
förtroende för de avancerade arbetarna från massornas sida. Sådant är huvudinnehållet i alla 
besluten av vår konferens. Sådan är huvudlärdomen av hela revolutionens förlopp. Sådan är 
den enda garantin för framgång. 

Arbetare, kamrater! Vi manar er att utföra ett hårt, allvarligt och oförtröttligt arbete för 
konsolidering av det klassmedvetna revolutionära proletariatet i alla länder. Denna och bara 
denna väg leder ut till mänsklighetens räddning från krigets fasor och kapitalets förtryck. 

Bilaga till Soldatskaja Pravda nr 13, den 16 (3) maj 1917 

V. I. Lenin, Samlade verk, 5:e ry. uppl., b. 31, sid. 454-457 
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