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V I Lenin 

Inlägg på RSDAP(b):s CK:s sammanträde den 23 februari 
1918

1
 

Protokoll 

1 

Kamrat Lenin anser att den revolutionära frasens politik är avslutad. Om denna politik nu 

kommer att fortsätta så utträder han både ur regeringen och centralkommittén. För det 

revolutionära kriget behövs en armé och en sådan finns inte. Det betyder att man måste anta 

villkoren. 

2 

Kamrat Lenin. Några har klandrat mig för ultimatum. Jag ställer det i nödfall. Om våra CK-

medlemmar talar om ett internationellt inbördeskrig så är detta ett hån. Inbördeskriget finns i 

Ryssland men det finns inte i Tyskland. Vår agitation blir kvar. Vi agiterar inte med ord utan 

genom revolutionen. Och detta blir kvar. Stalin har inte rätt när han säger att det är möjligt att 

inte underteckna. Dessa villkor måste man underteckna. Om ni inte underskriver dem så 

undertecknar ni sovjetmaktens dödsdom om tre veckor. Dessa villkor berör inte sovjetmakten. 

Hos mig finns inte den ringaste skugga av vacklan. Jag ställer inte ultimatum för att ta tillbaka 

det. Jag vill inte veta av den revolutionära frasen. Den tyska revolutionen har ännu inte 

mognat färdigt. Detta kräver månader. Man måste anta villkoren. Om det sedan kommer ett 

nytt ultimatum så kommer det i en ny situation. 

3 

Kamrat Lenin. Jag anser det också nödvändigt att förbereda ett revolutionärt krig. Fördraget 

kan man tolka och vi kommer att tolka det. Demobiliseringen är här i rent militär mening. 

Före kriget hade vi en armé. Till det revolutionära kriget måste man förbereda sig allvarligt. 

Jag tvekar inte en sekund på att massan är för fred. 

4 

Lenin föreslår till votering: 1) om att man omedelbart bör anta de tyska förslagen, 2) om att 

man bör förbereda ett omedelbart revolutionärt krig, 3) om att man omedelbart bör genomföra 

en opinionsundersökning bland väljarna av sovjeterna i Petrograd och Moskva. 

5 

A. Lomov frågar om Lenin tillåter agitation inom partiorganisationernas ramar eller öppen agitation 

mot ett underskrivande av freden. 

Kamrat Lenin svarar bekräftande. 

6 

På grund av några CK-medlemmars deklaration om avgång från alla ansvariga befattningar inom den 

sovjetiska statsförvaltningen och i partiet, föreslår J. M. Sverdlov att CK-medlemmarna kvarstår i sina 

befattningar till kongressen och att de för sin agitation inom partikretsarna. 

Kamrat Lenin yrkar på diskussion av den fråga som Sverdlov ställt, eftersom det finns en frist 

på, för det första, tre dagar för ett undertecknande och, för det andra, tolv dagar för 

ratificering, och följaktligen kan man få partiets mening, och om det uttalar sig mot ett under-
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skrivande så följer ingen ratificering, men eftersom vi i dag är pressade av tiden så föreslår 

han att uppskjuta frågan tills i morgon. 

7 

J. V. Stalin frågar om inte avgången från befattningarna innebär ett faktiskt utträde ur partiet. 

Kamrat Lenin påpekar att avgången från CK inte betyder utträde ur partiet. 

8 

Kamrat Lenin föreslår kamraterna att lämna sammanträdet under voteringen och att inte 

underskriva några som helst dokument för att undgå ansvar men att inte lämna arbetet i 

folkkommissariernas råd. 
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