
 1

V I Lenin 

Ultimatum från majoriteten i RSDAP(b):s CK till dess 
minoritet 

CK-majoriteten i RSDAP (bolsjevikerna) godkänner helt den politik som hittills förts av folk-
kommissariernas råd och anser det nödvändigt att rikta följande kategoriska förklaring till 
CK-minoriteten. 

Vårt partis politik för innevarande ögonblick har fastställts i den resolution som föreslogs av 
kamrat Lenin och antogs av CK igår, den 2 november. I resolutionen betecknas varje försök 
att få partiet att avstå från makten som förräderi mot proletariatets sak, eftersom allryska 
sovjetkongressen i miljoner arbetares, soldaters och bönders namn och på vårt programs 
grund överlämnade makten till vårt partis representanter. Denna huvudlinje i vår taktik, som 
härrör ur hela kampen mot kompromissmakeriet och ledde oss i upproret mot Kerenskijs 
regering, utgör nu bolsjevismens revolutionära innehåll och godkänns åter av CK. Den är 
ovillkorligen bildande för alla partimedlemmar och i första hand för CK-minoriteten. 

Trots detta har minoritetens representanter både före och efter CK-sammanträdet igår fört en 
politik som uppenbart 4 riktad mot vårt partis huvudlinje och som demoraliserar våra egna led 
genom att framkalla vacklan i ett ögonblick då största ståndaktighet och orubblighet är av 
nöden. 

Vid centrala exekutivkommitténs sammanträde röstade t ex igår bolsjevikgruppen öppet, med 
direkt deltagande av CK-medlemmar tillhörande minoriteten, mot CK:s beslut (beträffande 
antal representanter och personval vid vårt partis regeringsdeltagande). Ett sådant exempellöst 
disciplinbrott av CK-medlemmar bakom ryggen på CK och efter en flera timmar lång CK-
debatt som förorsakats av samma representanter för oppositionen gör det uppenbart för oss att 
oppositionen har för avsikt att påtvinga partiinstitutionerna sin vilja genom att sabotera 
partiets arbete i ett ögonblick då partiets öde och revolutionens öde beror på detta arbetes 
omedelbara resultat. 

Vi kan inte och vill inte bära ansvar för en sådan situation. 

När vi nu vänder oss till CK-minoriteten kräver vi kategoriskt ett skriftligt svar på frågan, 
huruvida minoriteten förpliktar sig att underordna sig partidisciplinen och föra den politik 
som formuleras i kamrat Lenins av CK antagna resolution. 

I händelse av ett negativt eller svävande svar på denna fråga kommer vi omedelbart att vända 
oss till partikommittéerna i Petrografi och Moskva, bolsjevikgruppen i centrala exekutiv-
kommittén, Petrograds stadskonferens och en extraordinarie partikongress med följande 
alternativa förslag: 

Antingen måste partiet ge den nuvarande oppositionen i uppdrag att bilda en ny regering 
tillsammans med dem av sina bundsförvanter för vilkas skull oppositionen nu saboterar vårt 
arbete. Då kommer vi att betrakta oss helt fria i förhållande till denna nya regering som endast 
kan bidra med vacklan, vanmakt och kaos. 

Eller också kommer partiet – vilket vi inte betvivlar – att godkänna den enda möjliga revolu-
tionära linjen, som uttryckts i CK:s beslut igår, och då måste partiet bestämt föreslå opposi-
tionens representanter att flytta sin desorganiserande verksamhet utanför vår partiorganisa-
tions ram. Någon annan utväg finns inte och kan inte heller finnas. En splittring vore natur-
ligtvis ytterst beklagansvärd. Men en hederlig och öppen splittring nu är ojämförligt bättre än 
inre sabotage, kullkastande av egna beslut, desorganisering och likgiltighet. I varje fall be-
tvivlar vi inte för ett ögonblick att om våra meningsskiljaktigheter (som i huvudsak upprepar 



 2

våra meningsskiljaktigheter med Novaja Zjizns och Martovs grupper) hänskjuts till massornas 
bedömande, så kommer det att trygga vår politik de revolutionära arbetarnas, soldaternas och 
böndernas obetingade och oegennyttiga stöd och mycket snart döma den vacklande opposi-
tionen till en kraftlös isolering. 

Skrivet den 3 (16) november  
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