
1 

 

RSDAP:s andra kongress 

Organisatoriska regler för Rysslands Socialdemokratiska 
Arbetarparti 

antagna vid partiets andra kongress i juli-augusti 19031
 

[ Om stadgarna uppstod ganska hårda meningsmotsättningar under partikongressen ] 

 

Resolution. Partiets allmänna regler är bindande för alla delar av partiet. Undantag definieras i 

särskilda bilagor till reglerna. 

Regler 

 

1. En medlem i det ryska socialdemokratiska arbetspartiet är den som godtar partiets 

program, stöder partiet ekonomiskt och regelbundet ger det sitt personliga stöd under 

ledning av en av dess organisationer. 

2. Partiets högsta organ är partikongressen. Den sammankallas (om möjligt inte mer sällan 

än vartannat år) av partirådet. Partirådet måste kalla till en kongress om detta krävs av 

partiorganisationer som tillsammans skulle kontrollera hälften av rösterna på kongressen. 

En kongress anses vara giltig om det på den finns organisationer som tillsammans är 

berättigade till mer än hälften av de beslutande rösterna. 

3. Rätt till representation på en kongress har: 

a) partirådet, 

b) centralkommittén, 

c) centralorganet, [tidningen, Öa] 

d) alla lokala kommittéer som inte tillhör särskilda föreningar. 

e) andra organisationer som i detta avseende är på samma nivå som kommittéer; 

f) alla sammanslutningar av kommittéer som erkänts av partiet. Var och en av 

nämnda organisationer skall representeras vid en kongress av en enda delegat med 

två röster och partirådet av alla dess medlemmar, vardera med en röst. 

Föreningarnas representation ska definieras i särskilda regler. 

Anmärkning 1. Rätten att representeras gäller endast för organisationer som har godkänts 

minst ett år före kongressen. 

Anmärkning 2. Centralkommittén har befogenhet att bjuda in delegater från organisationer 

som inte uppfyller kravet i anmärkning 1, att delta i en kongress med yttranderätt, men ej 

rösträtt.  

4. Kongressen utser den femte medlemmen av partirådet, centralkommittén och redaktionen 

för centralorganet. 

5. Partirådet utses av redaktionen för centralorganet och centralkommittén, som vardera 

skickar två medlemmar till rådet. Arresterade medlemmar av rådet ersättas av det organ 

som utsåg dem, den femte ersättas av rådet självt. 

                                                 
1
 Kongressen inleddes 30 juli i Bryssel men flyttade 6 augusti till London, där den avslutades 10 augusti. 
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Partirådet är partiets högsta institution. Dess uppgift är att förena och samordna verksamheten 

i centralkommittén och redaktionen för centralorganet och att företräda partiet i kontakter med 

andra parter. Partirådet har rätt att återupprätta centralkommittén och redaktionen för central-

organet i händelse av att alla medlemmar i en eller båda dessa organ sätts ur spel. 

Rådet sammanträder närhelst detta begärs av en av partiets centrala instanser, det vill säga 

centralorganet eller centralkommittén eller av två rådsmedlemmar. 

6. Centralkommittén organiserar kommittéer, sammanslutningar av kommittéer och alla 

andra partiinstitutioner och styr deras verksamhet. Den organiserar och leder aktiviteter 

som är viktiga för partiet som helhet. Den fördelar partiets medlemmar och resurser och 

har ansvaret för den centrala partikassan. Den undersöker konflikter både mellan och inom 

de olika partiinstitutionerna och samordnar och leder överhuvudtaget partiets alla 

praktiska verksamheter. 

Anmärkning. Medlemmar i centralkommittén kan inte samtidigt vara medlemmar i någon 

annan partiorganisation, utom partirådet. 

7. Centralorganets redaktion är ansvarig för den ideologiska ledningen av partiet. 

8. Alla organisationer som tillhör partiet bedriver självständigt allt arbete som särskilt och 

uteslutande rör den del av partiets verksamhet som de skapades för att hantera. 

9. Förutom de organisationer som godkänts av partikongressen måste alla andra 

partiorganisationer godkännas av centralkommittén. Alla beslut som centralkommittén tar 

är bindande för alla partiorganisationer, som också är skyldiga att bidra med belopp, som 

fastställs av centralkommittén, till den centrala partikassan. 

10. Varje partimedlem och alla som har något att göra med partiet har rätt att kräva att alla 

uttalanden som lämnats in av honom presenteras i original för centralkommittén, eller 

redaktionen för centralorganet eller partikongressen. 

11. Varje partiorganisation är skyldig att både till centralkommittén och till redaktionen för 

centralorganet leverera all information avseende alla delar av dess verksamhet och alla 

dess medlemmar. 

12. Alla partiorganisationer och partiets alla olika delar fattar beslut med enkel majoritet och 

har rätt att adjungera medlemmar. För att adjungera medlemmar och utesluta dem krävs 

två tredjedels majoritet, såvida det inte finns något tungt vägande skäl. Överklagande kan 

göras till partirådet angående alla organisationers beslut om adjungering eller uteslutning 

av medlemmar. 

Adjungering av nya medlemmar till centralkommittén och till redaktionen för centralorganet 

kräver enhällighet. I fall där adjungering till centralkommittén eller till redaktionen för 

centralorganet inte godkänns enhälligt kan frågan hänskjutas till partirådet och i händelse av 

rådets upphävande av det beslut som fattas av det berörda organet skall det slutligen avgöras 

med enkel majoritet. 

Centralkommittén och redaktionen för centralorganet skall meddela varandra om nya 

adjungerade medlemmar. 

13. Förbundet för ryska revolutionära socialdemokrater utomlands, som är den enda 

organisationen för det socialdemokratiska arbetarpartiet utanför Ryssland, har till uppgift 

att bedriva propaganda och agitation utomlands och också att hjälpa rörelsen i Ryssland. 

Förbundet har samma rättigheter som alla kommittéer, förutom att ge stöd till rörelsen i 

Ryssland och detta endast genom personer och grupper som särskilt utsetts av 

centralkommittén. 
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Översättning: Arne Nilsson 

KÄLLA 

https://www.marxists.org/history/international/social-democracy/rsdlp/1903/rules.htm 

Se även: Program för Rysslands Socialdemokratiska Arbetarparti 

Lästips 

Dokument  

1903—Second Congress of the Russian Social-democratic Labour Party (stenografiskt 

protokoll) 

Lenin: Tal vid RSDAP:s andra kongress  

Historien om RSDAP:s 2:a kongress (kommenterar kongressen)  

Föredrag om RSDAP:s II kongress på Ryska revolutionära socialdemokratins utländska 

förbunds 2:a kongress 

Ett steg framåt, två steg tillbaka (bok från 1904 där Lenin utförligt diskuterar 2:a kongressen) 

Trotskij: Report of the Siberian Delegation (i denna rapport om kongressen, som inte finns i 

svensk översättning, kritiserar Trotskij skarpt Lenin). 

Våra politiska uppgifter (från 1904 handlar inte direkt om kongressen men tar upp flera av de 

stridsfrågor som kongressen handlade om) 

Historiska arbeten 

Edvard Hallett Carr, Ryska revolutionen 1917-23, del 1, Bo Cavefors, Stockholm 1970 (kap. 

2, “Bolsjeviker och mensjeviker”) 

Ryska socialdemokraternas 2:a partikongress 1903 (samling – 2 texter) 

Följande är Lenin- resp. Trotskij-biografier 

Paul Le Blanc, Lenin och det revolutionära partiet (särskilt kapitel 4, ”Leninismens födelse”, 

där 2:a kongressen behandlas i avsnittet ”Bolsjevismens stormiga inledning”) 

Louis Fischer, Lenin (kap. 4, ”Lenin som han var”) 

Marcel Liebman, Lenins leninism (2:a kongressen i kapitel 1, ”Lenins parti”)  

Isaac Deutscher, Den väpnade profeten (2:a kongressen behandlas i kap. 3, ”Vid historiens 

dörr”) 

Se även utdraget ur Pierre Broués Trotskij-biografi som ingår i den ovan nämnda samlingen 

om 2:a partikongressen. 

https://www.marxists.org/history/international/social-democracy/rsdlp/1903/rules.htm
https://marxistarkiv.se/sovjet/diverse/rsdaps_program_2a_kongressen.pdf
https://www.marxists.org/history/international/social-democracy/rsdlp/1903/index.htm
https://marxistarkiv.se/klassiker/lenin/1903/tal_vid_rsdaps_2a_kongress.pdf
https://marxistarkiv.se/klassiker/lenin/1903/historien_om_rsdaps_2a_kongress.pdf
https://marxistarkiv.se/klassiker/lenin/1903/foredrag_om_rsdaps_2a_kongress.pdf
https://marxistarkiv.se/klassiker/lenin/1903/foredrag_om_rsdaps_2a_kongress.pdf
https://marxistarkiv.se/klassiker/lenin/1904/ett_steg_framat-tva_steg_tillbaka.pdf
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1903/xx/siberian.htm
https://marxistarkiv.se/klassiker/trotskij/1904/vara_politiska_uppgifter.pdf
https://marxistarkiv.se/klassiker/carr/carr_ry-rev_del1.pdf
https://marxistarkiv.se/sovjet/diverse/1903-partikongress.pdf
https://marxistarkiv.se/klassiker/leblanc/LeBlanc-Lenin_revolutionara_partiet.pdf
https://marxistarkiv.se/klassiker/fischer_louis/lenin.pdf
https://marxistarkiv.se/klassiker/liebman/Lenin.pdf
https://marxistarkiv.se/klassiker/deutscher/den_vapnade_profeten.pdf

