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V I Lenin 

Hur och varför man har bedragit bönderna 
Då bondedeputerade från hela Ryssland samlades i Petrograd till bondedeputerades Allryska 
sovjet, lovade man som bekant bönderna – socialistrevolutionärerna lovade det och 
regeringen lovade det – att genast förbjuda köp och försäljning av jord. 

Minister Pereverzev ville verkligen först uppfylla löftet och lät på telegrafisk väg inställa 
affärerna med köp och försäljning av jord. Men sedan ingrep någon osynlig hand i saken och 
minister Pereverzev återkallade sitt telegram till notarierna, d. v. s. köp och försäljning av jord 
tilläts ånyo. 

Bönderna blev oroliga. Om vi ej misstar oss, har de av allt att döma t. o. m. sänt en särskild 
delegation till regeringen. 

Bönderna blev oroliga och man övertalade dem, som man gör med små barn. Man försäkrade 
dem, att det genast kommer att stiftas en lag, som förbjuder köp och försäljning av jord, att 
Pereverzevs provisoriska förordning ”uppsköts” ”endast” i syfte att stifta en sådan lag. 

Socialistrevolutionärerna lugnade bönderna och avspisade dem med löften. Bönderna trodde 
dem. Bönderna lugnade sig. Bönderna reste hem. 

Den ena veckan efter den andra förgick. 

Den 24 juni (7 juli) – inte innan – meddelades i tidningarna att minister Tjernov, ledaren för 
socialistrevolutionärernas parti, förelagt regeringen ett lagförslag (t. v. bara ett lagförslag) om 
förbud mot geschäft med köp och försäljning av jord. 

Den 29 juni (12 juli) publicerade tidningarna ett meddelande om en ”privat rådplägning” i 
riksduman, som ägt rum den 28 juni (11 juli). Vid denna rådplägning uppehöll sig hr 
Rodzianko enligt meddelande i tidningen Retj (som tillhör det parti, som har majoriteten i 
provisoriska regeringen*) ”i slutordet vid frågan om jordköp och -försäljning i samband med 
regeringens nya” (ack ja, utomordentligt nya, i högsta grad nya!) ”åtgärder. Han påvisade att 
om det utfärdas förbud mot köp och försäljning av jord, så kommer jorden att förlora sitt 
värde” (för vem? för godsägarna tydligen!! Men det är ju just från godsägarna, som bönderna 
vill taga jorden!), ”kreditens säkrande blir värdelös, och jordägarna” (f. d. jordägarna, hr 
Rodzianko!) ”blir avstängda från varje kredit. Av vilka medel – frågar M. V. Rodzianko – 
skall jordegendomen betala sina skulder till bankerna? I de flesta fall har terminerna redan 
överskridits, och ett sådant lagförslag kommer utan prut att omedelbart leda till 
jordegendomens likvidering på laglig grundval”. 

”Till följd härav föreslog M. V. Rodzianko rådplägningen att ge den provisoriska kommittén i uppdrag att 
pröva frågan för att försöka förebygga ikraftträdandet av denna lag, som är ödesdiger inte endast för den 
privata jordegendomen, utan även för staten.” 

Här kom alltså den ”osynliga handen” i dagsljuset! Här har vi koalitionsregeringens ”sluga 
mekanik” med de skensocialistiska ministrarna, vilken avslöjades av hr Rodzianko, f. d. 
ordförande i f. d. riksduman, f. d. godsherre, f. d. förtroendeman åt bödeln Stolypin, f. d. 
beskyddare åt provokatören Malinovskij! 

Låt oss t. o. m. antaga, att lagen om förbud mot köp och försäljning av jord äntligen stiftas, 
äntligen, sedan denna hr Rodzianko så klumpigt pratat bredvid munnen! 

                                                 
* Det borgerliga ”folkfrihetspartiet”, vanligen kallat ”kadetternas” parti. – Red. 
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Men det är ju inte det saken gäller. Saken är den, att vi alla, tack vare detta krassa exempel, 
kan förstå och hjälpa bondemassan att förstå, hur och varför bönderna blivit lurade. Ty detta 
faktum förblir ett ovederläggligt och ovillkorligt faktum: man lurade bönderna genom att inte 
genast utföra det som man på bondedeputerades Allryska sovjets sammanträde lovade att 
genast utföra. 

Hur har man lurat bönderna? Genom att servera dem löften. Och just häri består den ”sluga 
mekaniken” hos all världens koalitionsregeringar, d. v. s. borgerliga regeringar, vari förrädare 
mot socialismen deltar. I dessa regeringar tjänar f. d. socialister, oavsett om de är medvetna 
därom eller inte, som kapitalisternas verktyg för att lura massorna. 

Varför har man lurat bönderna? Därför att socialistrevolutionärerna, som var verktyg för 
bedrägeriet – vi tar den för dem gynnsammaste förutsättningen – själva inte begripit den sluga 
mekaniken i Rysslands nuvarande styrelses klassherravälde och klasspolitik. Socialist-
revolutionärerna har låtit sig ryckas med av en fras. Men som ”fallet” Rodzianko på det mest 
slående sätt visat, styres Ryssland i verkligheten utav ett block av två block, utav ett förbund 
av två förbund. 

Det ena blocket är kadetternas block med de monarkistiska godsägarna, vars främsta 
representant just hr Rodzianko är. Detta block har bekräftats som ett politiskt faktum inför 
hela Ryssland därigenom att vid valen i Petrograd alla ”svartsotnje”-tidningar, alla tidningar 
som står till höger om kadetterna, understödde kadetterna. Detta block har majoriteten i 
regeringen tack vare socialistrevolutionärerna och mensjevikerna. Detta block förhalade 
förbudet mot affärer, köp och försäljning av jord, detta block understödjer godsägarna, 
kapitalisterna och lockoutherrarna. 

Det andra blocket är blocket mellan socialistrevolutionärerna och mensjevikerna, vilka 
bedragit folket med tomma löften. Skobelev och Tsereteli, Pesjechonov och Tjernov har gett 
oräkneliga löften. Det är lätt att ge löften. De ”socialistiska” ministrarnas metod att mata 
folket med löften har prövats i alla framskridna länder i världen och överallt gjort bankrutt. 
Det säregna med Ryssland består i att denna bankrutt för socialistrevolutionärernas och 
bolsjevikernas partier kommer att antaga skarpare former och inträffa snabbare än vanligt till 
följd av den revolutionära situationen i landet. 

Må varje arbetare och soldat på basen av detta för bönderna särskilt lärorika exempel 
grundligt klargöra för bönderna, hur och varför man lurat dem! 

Inte i ett block (förbund) med kapitalisterna, utan endast i förbund med arbetarna kan 
bönderna uppnå sitt mål. 

1 (14) juli 1917. 

Pravda nr 96, den 14 juli (1 juli) 1917  


