Marxilainen pyhäkoulu jatkuu su. 20.11.2016 Hermannin kerholla klo 17.00
Työväenluokan yhtenäisyydelle merkittävimmän perustan muodostaa tieteellinen maailmankatsomus. Tämä seuraa siitä, että
kapitalisminvastaiselle luokkataistelulle yhtenäinen tieteellinen maailmankatsomus antaa pitkän aikavälin suunnan, auttaa
jäsentelemään oikein ajan kysymyksiä ja muodostaa meille yhteisen tieteellisen arvomaailman. Työväenluokalta puuttuu tänään
yhtenäinen maailmankatsomus, jota ei ole päivitetty vuosikymmeniin vastaamaan nykyajan tieteen saavutuksiin.
Huomatkaa, että tänään ympärillämme näemme ”miljoonittain” erilaisia mielipiteitä siitä miten asiat tänään ”makaavat” ja miten ne tulisi
hoitaa. Jokainen ymmärtää, että tällainen joukko ei saavuta koskaan yhtenäistä toimintaympäristöä, jos jokaisella on samasta asiasta
erilainen mielipide. On nähtävä, että yhtenäisen perustan ymmärtää yhteiskuntakehityksen tilanne kokonaisuutena, antaa vain
marxilainen tieteellinen maailmankatsomus. Muuta meillä ei ole. Sen kautta voimme omaksua yhtenäisen toimintaympäristön.
Siksi tutkimme marxilaista maailmankatsomusta sunnuntai-iltaisin Helsingissä Hermannin kerholla os. Hämeentie 67, klo 17.00.
Kokoonnumme seuraavan kerran su. 20.11.2016 klo 17.00. Keväällä saimme valmiiksi dialektista materialismia käsittelevän
vihkosen ensimmäisen painoksen. Nyt syksyn ja loppuvuoden aikana jatkamme jo aiemmin aloittamaamme historiallisen materialismin
käsittelyä ja syvennämme historiallisen materialismin opintoaineiston tuottamiseen liittyviä tietoja. Tarkoitus on saada se valmiiksi v.
2017 alkuun mennessä. Syyskauden kolmannessa opintoillassa (su. 20.11.) aiheesta ”Marxilainen valtioteoria ja yhteiskunnallinen
vallankumous” alustaa Heikki Männikkö. Tämän jälkeen kokoonnumme loppuvuoden aikana seuraavasti: su 27.11.-16 ja su. 11.12.16
Sopivia perusteoksia historiallisen materialismin ja tämän aiheen opiskeluun ovat mm. seuraavat teokset: Marx ja Engels:
Kommunistinen manifesti; M.Iovtšuk, T. Oizerman, I. Štšipanov: Filosofian Historia (Progress, 1982); Viktor Afanasjev: Filosofian alkeet
(Progress, 1976); siv. 269-316; Marxilais-Leniniläisen filosofian perusteet (Progres) siv. 438-474; Nevalainen- Peltonen:
Kansantaloustiede.
Järj. Kommunistien liitto ja DSL. www.kommunistienliitto.com.
Huom! Dialektisen materialismin opintoaineisto ilmestyi Vapuksi. Toivomme, odotamme ja edellytämme, että jokainen lukee tämän
aineiston. Sen avulla pyrimme palauttamaan työkansalle yhtenäistä tieteellistä maailmankatsomusta ja arvomaailmaa koskevan
näkemyksen. Nyt on aika opiskella näitä asioita ja asettaa ne tieteen ja käytännön puntariin. Tämä aineisto tulee pian myös
Kommunistien Liiton kotisivulle. Mutta todellinen perehtyminen asiaan edellyttää sitä, että jokaisella meistä on käytössä oma
paperiversionsa. Lisätietoja opintoaineistosta löydät myös Kommunistien Liiton etusivulta (www.kommunistienliitto.com.) avautuvasta
linkistä ”Dialektisen materialismin perusteet ilmestyi ja on nyt myynnissä” .

Opintokerhoillan 20.11.2016 pidettävän alustuksen alustava runko ja luonnos
(laati: Juha Kieksi)

Valtio
1. Valtion alkuperä ja olemus
Valtio on yhteiskunnan historiallisen kehityksen tuote. Valtio on yhteiskunnan sisäisen kehityksen tuote. Sen
syntymisen saavat aikaan aineellisessa tuotannossa tapahtuneet muutokset. Tuotantotavat vaihtuminen toiseen, saa
aikaan valtiojärjestyksen muuttumisen toiseksi.
Alkukantaisessa yhteisössä ei ollut valtiota, sillä siellä ei ollut myöskään yksityisomistusta eikä luokkia. Toki
alkuyhteisössä oli yhteiskunnallisia tehtäviä, mutta niitä hoitivat yhteiskunnan valitsemat henkilöt, joiden piti koko ajan
nauttia valitsijoidensa luottamusta. Puhutaan ns. sukujärjestelmästä. Yhteiskunnan perusvoimana oli kansa, tarvittaessa
aseistettu kansa.
Aiemmin jo todettiin, että tuotantovoimien kehitys johti alkuyhteiskunnan hajoamiseen. Tuotanto kehittyi niin, että
alkoi muodostua lisätuotetta. Syntyi yksityisomistus ja sen mukana luokat, orjat ja orjanomistajat. Kävi välttämättömäksi
suojella yksityisomaisuutta ja sen haltijoita. Syntyi valtio. Valtion syntymistä seurasi ankara luokkien välinen taistelu.
Valtio onkin luokkayhteiskunnan tuote. Se syntyi luokkien syntymisen myötä ja häviää luokkien häviämisen myötä.
Valtion ilmaantuminen oli siis luokkaristiriitojen sovittamattomuuden tulos ja objektiivinen osoitus.
Valtion olemus. Antagonistisessa luokkayhteiskunnassa valtio on poliittinen väline, jolla hallitseva luokka hallitsee toista
luokkaa. Valtio on taloudellisen perustan yllä kohoavan päällysrakenteen tärkeä osa. Valtion tärkein tunnusmerkki on
julkinen valta, joka edustaa taloudellisesti hallitsevan luokan etuja. Valta tukeutuu asevoimaan ts. armeijaan ja poliisiin,
jonka tarkoituksena on pitää kansa kurissa. Samaa tarkoitusta palvelevat kansaedustuselimet (eduskunta,
kunnanvaltuustot) ja hallintokoneisto ml. oikeuslaitos. Luokkaristiriitojen syvetessä ja luokkataistelun voimistuessa
laajenee myös valtiokoneisto. Tämä näkyy hyvin nykyisessä kapitalistisessa järjestelmässä.
Toinen valtion tunnusmerkki on, että väestöltä peritään veroja, jotka ovat tarpeen valtiokoneiston ylläpitämiseksi.
Kolmas tunnusmerkki on alueellinen jako verisukulaisuustunnusmerkkien asemasta. Alueellinen jako edistää
taloudellisten yhteyksien kehittymistä ja poliittisten edellytysten luomista niiden sääntelyä varten.

2. Riistoyhteiskunnan valtio
Riistovaltioiden tehtävät. Valtion tehtävänä riistoyhteiskunnassa on puolustaa hallitsevan luokan etuja maan sisäisesti
että ulkopuolisia vihollisia vastaan. Valtion sisäinen tehtävä määrää myös ulkopoliittisen toiminnan.
Riistovaltion sisäisenä tehtävänä on työtätekevien joukkojen lannistaminen ja niiden alistaminen sortajavähemmistön
valtaan. Tämä koskee niin orjanomistusyhteiskunnan valtiota, feodaalista valtiota kuin kapitalistista valtiotakin. Vaikka
kapitalistinen valtio yrittääkin luoda kuvaa demokratiasta, sen tarkoitus on varjella kapitalistista yksityisomaisuutta,
valvoa siihen liittyvää palkkaorjuuden kuria ja tukahduttaa työväenluokan liike. Valtion sisäinen toiminta säätelee myös
hallitsevan luokan jäsenten välisiä suhteita, jotta hallitseva luokka olisi yhtenäinen taistelussa vastakkaisia luokkia
vastaan.
Riistovaltion ulkonaisena tehtävänä on vieraiden alueiden valloittaminen ja omien alueiden puolustaminen. Niinpä
imperialistinen ulkopolitiikka täydentää edistyksellisten voimien tukahduttamiseen perustuvaa sisäpolitiikkaa.
Valtiotyypit ja hallitusmuodot. Valtiotyyppejä on neljä ts. kolme riistovaltiota (orjanomistusyhteiskunnan valtio,
feodaalinen valtio ja kapitalistinen valtio) ja yksi kansan lähtökohdista nouseva sosialistinen valtio. Jokaiselle
valtiotyypille ovat ominaisia erilaiset hallitusmuodot. Hallitusmuoto riippuu maan konkreettisista historiallisista
kehitysoloista. Orjanomistusyhteiskunnan hallitusmuoto voi olla yhden henkilön monarkia, pienen joukon valtaan
perustuva aristokratia tai enemmistön valtaan perustuva demokratia. Feodalistinen hallitusmuoto on yleensä ollut
monarkia, mutta jossain tapauksissa myös tasavalta. Porvarillisessa valtiossa hallitusmuoto on yleensä tasavalta, mutta
myös monarkia. Imperialismin olosuhteissa kapitalismi saattaa turvautua myös fasismiin.
Nykyisen porvarillisen valtion taantumuksellinen luonne. Porvariston ideologit ja poliitikot väittävät kapitalistisen
valtion olevan demokratian korkeimman muodon ja antava ihmiselle täydellisen vapauden. Tämä ei kuitenkaan pidä
paikkaansa. Kapitalismin nousukaudella porvarillisella valtiolla oli joitain edistyksellisiä piirteitä. Se vaikutti

edistyksellisempien kapitalististen tuotantosuhteiden kehitykseen. Se ei kuitenkaan koskaan ole turvannut demokratiaa
kaikille vaan ainoastaan rikkaille.
Porvarillinen valtio on kaikissa olosuhteissa porvariston diktatuuria ja sen tehtävänä on pitää kurissa työväenluokka.
Imperialismin olosuhteissa taantumus lisääntyy. Valtio puolustaa imperialismin taloudellista perustaa, josta on jo tullut
historiallisen edistyksen jarru.
Imperialismissa kehittyy voimakkaasti valtiomonopolistinen kapitalismi, jossa valtion ja monopolien voima yhdistyy
yhtenäiseksi koneistoksi. Ajaessaan monopolien etuja valtio puuttuu kapitalistisen tuotannon prosessiin, suorittaa
sääntelytoimenpiteitä ja ottaa käsiinsä erinäisiä teollisuudenaloja turvatakseen monopoleille mahdollisimman korkeat
voitot.
Porvarilliset perustuslait turvaavat teoriassa kansalaisille mm. yleisen äänioikeuden, vapaat vaalit sekä sana- ja
painovapauden. Vain porvaristolla on mahdollisuus nauttia näistä vapauksista täydellisesti, sillä niillä on hallussaan
kaikki taloudellisen ja poliittisen herruuden välineet. Kansa joutuu painimaan työttömyyden ja riittämättömän
sosiaaliturvan kanssa.
Valtio suojelee hallitsevan luokan etuja oikeuden avulla. Marx ja Engels ovat todenneet, että oikeus on hallitsevan
luokan tahto laiksi korotettuna. Oikeudella samoin kuin valtiollakin on siis luokkaluonne. Kapitalismi pysyy kaikissa
olosuhteissa pienen vähemmistön valtaenemmistöön kohdistaman sorron yhteiskuntana.
Imperialististen valtioiden ulkopolitiikka on myös taantumuksellista. Vaikka kolonialismi vanhassa muodossa on monista
osin hävinnyt, imperialistit yrittävät painostaa riippumattomia maita erilaisiin taloudellisiin liittoutumiin mm. erilaisten
talousavustusten kautta. Tämä taantumuksellinen ulkopolitiikka näkyy myös erilaisten interventioiden ja sotien
jatkuvana esiintymisenä. Tänä päivänä leimallista näille hyökkäyssodille on se, että niitä käydään demokratian lipun alla,
ts. niiden väitetään palvelevan demokratia leviämistä, vaikka niiden tosiasiallinen tavoite onkin varmistaa suurpääoman
voittojen säilyminen riittävän korkealla tasolla. Viime vuosina pinnalla olleista tämän tyyppisistä konflikteista
mainittakoon Jugoslavian sota, Irakin sota, Afganistanin miehitys, Libyan sota, Syyrian sota sekä Pohjois-Koreaan
kohdistuvat provokaatiot sekä Kuuban kauppasaarto.

3. Proletariaatin diktatuuri
Proletariaatin diktatuuri on laadullisesti uusi valtiotyyppi. Proletariaatin diktatuuri eroaa muista valtiomuodoista sekä
luokkaolemuksensa, valtiojärjestysmuotonsa ja tulevan tehtävänsä puolesta.
Toisin kuin aiemmat valtiotyypit, joiden tehtävänä on ollut työväestön alistaminen, proletariaatin diktatuuri on
työväenluokan valtaa. Lenin totesi, että vain työväenluokka pystyy johtamaan työtätekevien ja riistettyjen joukkoa
taistelussa uuden sosialistisen yhteiskuntajärjestelmän luomiseksi ja taistelussa luokkien täydelliseksi hävittämiseksi.
Oppi proletariaatin diktatuurista on marxilaisuuden kulmakiviä. Ainoastaan työväenluokan jakamaton valta mahdollistaa
kapitalismin hävittämisen ja sosialismin rakentamisen. Kysymys proletariaatin diktatuurista on marxismi-leninismin ja
reformismin ja revisionismin välisen ideologisen taistelun keskiössä.
Oikeistorevisionistit pyrkivät madaltamaan kommunistisen puolueen merkitystä, sosialistisen valtion tehtävää
talouselämässä ja yleensäkin politiikan merkitystä. Vasemmistorevisionistit t. ultravallankumoukselliset kiistävät
objektiivisten edellytysten merkityksen vallankumouksellista taktiikkaa kehitettäessä samoin kuin joukkojen
keskuudessa tehtävän organisatorisen ja kasvatustyön merkityksen. He hyväksyvät vain sota- tai sissisotamenetelmät
porvariston vastaisessa taistelussa.
Lenin oli oikeassaan korostaessa proletariaatin diktatuurin merkitystä. Proletariaatin diktatuurin on taannut sosialismin
kehityksen monissa maissa, mutta reformistinen tai revisionistinen linja ei ole pystynyt muuttamaan yhteiskuntaa kohti
sosialismia eikä edes parantamaan työväenluokan olosuhteita pysyvästi.
Proletariaatin diktatuurin tehtävät. Proletariaatin diktatuuri on ominaista kapitalismista sosialismiin siirtymisen
kaudella. Tuolle kaudelle ominaista on talouden monimuotoisuus ja ankara luokkataistelu työväenluokan ja porvariston
välillä.
Proletaarisen valtion siirtymäkaudella toteutettavia maan sisäisiä tehtäviä on riistäjäluokkien, erityisesti porvariston
hävittäminen. Porvaristo ei koskaan tyydy tappioonsa vaan tekee ankaraa vastarintaa voittaneelle työväenluokalle.
Tämän vastarinnan murtamiseksi tarvitaan proletariaatin diktatuuria.

Porvariston lannistaminen ei kuitenkaan ole itsetarkoitus, vaan perustehtävänä on luoda uusi sosialistinen talous.
Tehtävä on haasteellinen, sillä aloitettaessa puuttuu valmiita sosialistisen talouden muotoja. Proletariaatti siis edustaa
ja toteuttaa työn yhteiskunnallista organisaatiota, joka on korkeamman tyyppistä kapitalismiin verrattuna.
Valtion toiminta sosialistisen talouden perustamisen ja maan talouselämän johtamisen alalla on proletariaatin
diktatuurin tärkein taloudellis-organisatorinen tehtävä. Kansallistettuaan perustuotantovälineet proletaarinen valtio
ottaa välittömästi käsiinsä talouden avainasemat ja järjestää suunnitelmallisen ja tieteellisen taloudenhoidon.
Sosialismin rakentaminen ei rajoitu vain sosialistisen talouden perustamiseen. Sosialismin rakentaminen edellyttää
välttämättä kansanjoukkojen tietoisuuden ja kulttuuritason kohottamista, jotta kansanjoukkojen tajunnassa säilyneet
kapitalismin jäänteet voidaan hävittää. Tämän vuoksi työtätekevien ja aivan erityisesti puoliproletaaristen kerrosten
kasvattaminen sosialismin hengessä on sosialistisen valtion tärkeimpiä tehtäviä. Proletaarinen valtio johtaa
kulttuurivallankumousta, joka on sosialistisen vallankumouksen tärkeä rengas. Tämä on valtion kulttuuri- ja
kasvatustehtävä.
Proletaarisen valtion ulkopoliittisena tehtävänä on taistella rauhan puolesta kansojen välillä ja maan puolustaminen
imperialistien hyökkäykseltä.
Proletariaatin diktatuuri on demokratian korkein tyyppi. Porvariston ideologit väittävät, että kapitalismissa valitseva
demokratia on demokratiaa kaikkia varten ja että proletariaatin diktatuuri olisi epädemokraattista ja byrokraattista. Asia
on kuitenkin päinvastoin. Kuten jo aiemmin on todettu, porvarillinen demokratia on vain verho, joka kätkee taakseen
rahan kaikkivoipaisuuden.
Vain proletaarinen valtio on todella demokraattinen. Proletariaatin diktatuuri onkin laadullisesti uusi, korkein
demokratian tyyppi. Demokratia on kansan valtaenemmistön demokratiaa ja se sulkee ulkopuolelle riistäjät ja sortajat.
Laadullisesti uusi demokratiatyyppi määräytyy proletariaatin diktatuurin oloissa tämän diktatuurin luonteesta sekä sen
itselleen asettamista tehtävistä ja päämääristä. Vain lujassa liitossa kaikkien työtätekevien ja demokraattisten voimien
kanssa ja kansanjoukkojen tukemana proletariaatti pystyy murtamaan porvarien vastarinnan, pitämään vallan käsissään
ja rakentamaan sosialismin. Työväenluokan, puoliproletaaristen kerrosten ja talonpoikain välinen liitto on proletariaatin
diktatuurin välinen perusta ja korkein periaate.
Työväenluokan ja demokraattisten voimien liiton perusedellytys on, että johtava osuus on työväenluokalla.
Talonpoikaiston ja kaupunkien pikkuporvariston olemus on ristiriitainen, sillä ne ovat samanaikaisesti sekä työväestöä
että pienomistajia. Vain työväenluokka pystyy marxilaisen puolueen johtamana voittamaan puoliproletaaristen
kerrosten horjunnan.
Proletaarinen demokratia poikkeaa porvarillisesta demokratiasta siinä, että se ei pelkästään julista työtätekevien
oikeuksia vaan myös turvaa niiden käytännöllisen toteuttamisen. Työväenluokka hallitsee tosiasiallisesti maata ja johtaa
joko välittömästi tai edustajiensa kautta taloutta, poliittista ja kulttuurielämää.
Proletaarisessa valtiossa demokraattisten oikeuksien käytön takaa aineellinen perusta. Kaikki tuotantovälineet ovat
työtätekevien hallussa, jolloin he voivat johtaa maan talouselämää ja toteuttaa oikeutensa työhön. Heidän hallussaan
ovat koulut ja yliopistot sekä kulttuurilaitokset. Tämä antaa mahdollisuuden sivistykseen ja lepoon. Sana-, paino- ja
järjestäytymisvapauden takaavat työväen hallinnassa olevat kirjapainot, lehdet, radio ja tv.
Kaikilla työläisillä on mahdollisuus ottaa osaa yhteiskunnan rakentamiseen erilaisten neuvostojen, komiteoiden ja
kansalaisjärjestöjen kautta mikä tekee sosialistisesta yhteiskunnasta todellisen demokratian.
Proletariaatin diktatuurin eri muodot. Proletariaatin diktatuuri esiintyy eri maissa erilaisessa muodossa riippuen kunkin
maan konkreettisista historiallisista olosuhteista. Näitä ovat mm. talouden kehitystaso, luokkien voimasuhteet,
luokkataistelun kireys, kansalliset ja historialliset perinteet sekä ulkopoliittinen tilanne.
Neuvostoliitossa proletariaatin diktatuuri toteutui työläisten, talonpoikien ja sotilaiden neuvostojen kautta. Monissa ItäEuroopan ja Aasian maissa syntyi taas proletariaatin diktatuurin toisenlainen muoto, kansandemokratia.
Kansandemokratialle on ominaista monipuoluejärjestelmä. Se sallii sellaisten puolueiden olemassaolon, jotka
kannattavat sosialistista rakennustyötä ja tunnustuvat kommunistisen puolueen johtava osuuden. Neuvostoliitossa
päädyttiin yksipuoluejärjestelmään sen vuoksi, että Venäjän pikkuporvarilliset puolueet eivät suostuneet yhteistyöhön
bolsevikkien kanssa.

Toinen kansandemokratialle ominainen piirre on kansanrintaman olemassaolo, joka yhdistää erilaiset kansankerrokset
sosialistiseen rakennustyöhön. Se on työväenluokan, talonpoikain, sivistyneistön sekä pikku ja keskiporvariston liiton
järjestömuoto, jossa työväenluokka ja sen puolue ovat johtavassa asemassa.
Kolmanneksi taistellessaan kapitalismia vastaan kansandemokratia käyttää hyväkseen ennestään kehittyneitä
parlamentaarisia muotoja ja perinteitä. Tsaarin Venäjällä tällaisia perinteitä ei ollut päässyt muodostumaan.
On mahdollista, että myöhemmin kapitalismista sosialismiin siirryttäessä muodostuu vielä muitakin proletariaatin
diktatuurin muotoja. Kaikille muodoille on kuitenkin ominaista marxilaisen puolueen johtava osuus.
Marxilaisen puolueen johtava osuus proletariaatin diktatuurin järjestelmässä. Poliittisen vallan saaminen ja
Proletariaatin diktatuurin pystyttäminen on vaikea tehtävä. Vielä vaikeampaa pitää se käsissään ja voittaa lopullisesti
porvaristo. Kaikkein vaikeinta on kuitenkin poistaa talonmpoikain ja pienomistajien tietoisuudesta
yksityisomistukselliset tottumukset, saada heidät sanoutumaan irti porvaristosta ja tehdä heistä tietoisia sosialismin
rakentajia.
Vain marxilainen puolue pystyy järjestämään työväenluokan, säilyttämään sen keskuudessa hyvän kurin, kasvattamaan
sitä, suojaamaan sen pikkuporvarillisten voimien vaikutukselta, ohjaamaan sen poliittista toimintaa ja vaikuttamaan sen
kautta kaikkiin työtätekeviin.
Proletariaatin diktatuurin oloissa kasvaa puoleen yhtenäisyyden merkitys. Puolue pystyy toteuttamaan johtavaa osuutta
yhteiskunnassa vain silloin kun sen jäsenien tahto ja toiminta on yhtenäistä. Puolueessa onkin taisteltava sinnikkäästi
ryhmäkuntaisuutta ja hajottajia vastaan.
Puolue johtaa yhteiskuntaa valtioelinten sekä lukuisten kansalaisjärjestöjen kautta. Puolue yhdistää näiden järjestöjen
ponnistukset ja suuntaa ne kohti yhteistä päämäärää. Puolue i pyri korvaamaan valtioelimiä tai kansalaisjärjestöjä, vaan
kannustamaan näitä aloitteellisuuteen ja toiminnan demokraattisuuteen. Kansalaisjärjestöjen kautta puolue saa
kosketuksen kansanjoukkoihin, opettaa niitä ja oppii itse kansanjoukoilta.
Marxilainen puolue huolehtii proletaarisen valtion lujittamisesta ja vetää valtion hallintaa yhä uusia työtätekevien
joukkoja johtaen puolueen ja kansan kiinteään liittoon. Tähän perustuu marxilaisen puolueen voima

4. Sosialistisen yhteiskunnan valtio
Yleiskansallinen valtio. Sosialismin voitettua proletariaatin diktatuurista tulee yleiskansallinen valtio. Yleiskansallinen
valtio ei joudu enää suorittamaan riistäjäluokkien tukahduttamista. Se ei kuitenkaan merkitse, että luokkataistelusta
voitaisiin täydellisesti luopua. Se käy luokkataistelua kansainvälistä imperialismia, porvaristoa ja pikkuporvarillista
ideologiaa vastaan. Sen on huolehdittava myös pakotustoimenpiteistä sosialistisen yhteiskunnan lakeja, normeja ja
periaatteita rikkovia henkilöitä vastaan.
Proletariaatin diktatuuri ja yleiskansallinen valtio eivät ole laadullisesti erityyppisiä valtioita, vaan sosialistisen valtion
kaksi kehitysvaihetta. Sen sosiaalisen perustan muodostavat työväenluokka, osuustoimintatalonpojat sekä sivistyneistö.
Yleiskansallinen valtio kehittää proletaarista demokratiaa ja nostaa sen korkeammalle asteelle.
Sosialistisen omaisuuden, kansalaisten oikeuksien ja vapauksien sekä sosialistisen oikeusjärjestelmän suojelu ovat
sosialistisen valtion tärkeimpiä tehtäviä. Aiemmin kuvatut taloudellis-organisatorinen tehtävä, kulttuuri ja
kasvatustehtävä sekä ulkopoliittinen tehtävä monipuolistuvat. Lisäksi maa lujittaa entisestään maan puolustuskuntoa
niin kauan kun maailmassa on olemassa imperialististen voimien hyökkäysvaara.
Sosialistisen demokratian kehitys. Sosialistisessa yhteiskunnassa on koko ajan vahvistettava neuvostojen roolia, sillä
yhä suuremmasta osalta sosialistisesta rakennustyöstä vastaavat työtätekevien edustajine neuvostot. Olemukseltaan
neuvostot ovat sekä valtiollisia että kansalaisjärjestöjä. Sosialismin kehittyessä kohti kommunismia, neuvostojen rooli
muuttuu yhä lähemmän kansalaisjärjestöä
Sosialistisessa yhteiskunnassa tapahtuva demokratian kehitys näkyy myös siinä, että työtätekevien joukkoluonteiset
kansalaisjärjestöt saavat yhä suuremman merkityksen. Taloudellisen ja kulttuurirakennustyön tärkeiden tehtävien
ratkaisussa yhä suurempi merkitys tulee olemaan myös ammattiyhdistyksillä, sillä ne ovat kommunistisen kasvatuksen,
taloudenhoidon ja johtamisen kouluja.

Samalla tavalla korostuu nuorisoliikkeen ja osuustoimintaliikkeen rooli kommunistisessa kasvatuksessa. Vain tätä tietä
on mahdollisuus saada aikaan yksilön ja yhteiskunnan kiinteä yhteys ja lisätä yksilön vastuuta yhteiskunnan kohtalosta ja
yhteiskunnan vastuuta yksilön kohtalosta.
Marxilaisen puolueen osuuden lisääntyminen kommunismin rakentamisessa. Kommunistien yhteiskunta toisin kuin
sitä edeltäneet yhteiskunnalliset muodostumat eivät synny spontaanisti vaan se on tulosta marxilais-leniniläisen
puolueen johtamien kansanjoukkojen tietoisesta ja tarkoituksenmukaisesta toiminnasta.
Puolueen merkitys kommunismin rakentamisessa kasvaa jatkuvasti, mikä johtuu rakennustyön yhä laajenevista
mittasuhteista, ratkaistavien tehtävien monimutkaisuudesta, joukkojen luovan aktiivisuuden kasvamisesta, sosialistisen
demokratian kehittämisestä, tieteellisen teorian merkityksen kasvusta sekä työtätekevien kommunististen kasvatuksen
lisääntyvästä tarpeesta.

5. Valtion kuoleutumisesta
Sosialistisen valtion lujittaminen ja kehittämisen välttämättömyys ei merkitse sitä, että valtio olisi olemassa ikuisesti. On
selvää, että valtion harjoittamat yhteiskunnan hallinto- sekä talous- ja kulttuurielämän johtamistehtävä säilyy myös
kommunismissa. Niiden toteuttamismuoto muuttuu erilaiseksi. Kun maa lähestyy kommunismia, valtionhallinnon elimet
kadottavat vähitellen poliittisen luonteensa ja ne sulautuvat lopuksi yhteiskuntaan. Niistä tulee yhteiskunnan
itsehallinnon elimiä, joiden kautta kaikki yhteiskunnan jäsenet johtavat talous- ja kulttuurielämää. Valtio kuoleutuu.
Valtion kuoleutuminen on asteittainen, pitkäaikainen ja kokonaisen historiallisen kauden kestävä prosessi. Kehittyneen
kommunistisen yhteiskunnan rakentaminen on valtion kuoleutumisen sisäinen ehto. Siihen liittyy myös ulkoisia ehtoja.
Kommunismiin siirtyminen edellyttää sosialismin lujittumista kansainvälisesti ja todennäköisesti kapitalismin
hävittämistä valtaosasta maailmaa.

Kirjallisuutta:
Afanasjef (1976): Filosofian alkeet. ss. 269-294.
Engels (1884): Perheen yksityisomaisuuden ja valtion alkuperä.
Konstantinov ym. (1980): Marxilais-leniniläisen filosofian perusteet. ss.354-374.
Lenin (1919): Valtiosta.

Yhteiskunnallinen vallankumous
1. Yhteiskunnallinen vallankumous on yhteiskuntataloudellisten muodostumien vaihtumisen
lainomaisuus
Yhteiskunnallisella vallankumouksella tarkoitetaan laadullista harppausta yhteiskunnan kehityksessä, minkä tuloksena
toinen yhteiskuntataloudellinen muodostuma vaihtuu toiseen. Laadullisia muutoksia tapahtuu myös saman
yhteiskuntajärjestelmän sisällä, esimerkiksi siirryttäessä yhteiskuntataloudellisen muodostuman kehitysvaiheesta
toiseen. Tällainen muutos on siirtyminen kapitalismin esimonopolistisesta vaiheesta imperialistiseen vaiheeseen. Kyse ei
tällöin kuitenkaan ole yhteiskunnallisesta vallankumouksesta.
Yhteiskuntataloudellisen muodostuman vaihtuminen toiseksi on monimutkainen ja pitkäaikainen prosessi, joka sisältää
muutoksia yhteiskunnan aineellis-teknisessä perustassa, taloudellisessa rakenteessa, poliittisessa elämässä, ideologiassa
ja kulttuurissa. Ristiriidat kasvavat ja ne heijastuvat ihmisten tietoisuuteen.
Nämä ristiriidat ovat uusien tuotantovoimien ja vanhojen tuotantosuhteiden välisiä sekä yhteiskunnan taloudellisen
perustan uusien ainesten ja vanhan valtio-oikeudellisen päällysrakenteen välisiä samoin kuin päällysrakenteen eri osien
välisiä ristiriitoja.
Yhteiskunnallisen vallankumouksen perussyy on uusien tuotantovoimien ja vanhentuneiden tuotantosuhteiden välisessä
ristiriidassa. Vaikka uudet tuotantosuhteet syntyvät usein vanhan järjestelmän sisällä, ei vanha taloudellinen järjestelmä

kuitenkaan häviä itsestään. Tämä johtuu siitä, että vanhat luokat puolustavat sitä loppuun saakka säilyttääkseen
asemansa.
Tuotantovoiminen ja tuotantosuhteiden välinen ristiriita ilmenee luokkien yhteentörmäyksessä. Vallankumoukselliset
luokat tuhoavat vanhan poliittisen päällysrakenteen ja pystyttävät uuden valtiollisen vallan. Tätä valtaa käyttäen he
murskaavat vanhat tuotantosuhteet ja vakiinnuttavat uudet tuotantosuhteet.
Yhteiskunnallisen vallankumouksen tehtävänä on perusteellisten uudistusten toimeen paneminen yhteiskuntaelämän
tärkeimmillä aloilla, talouselämässä ja politiikassa. Vallankumouksen perustuntomerkki on valtiovallan siirtyminen
toisen luokan käsistä toisen luokan käsiin. Vallankumous on erotettava erilaisista vallankaappauksista, joissa ei kajota
hallitsevan luokan herruuden perustaan.
Vallan siirtyminen luokalta toiselle ei aina ole vallankumous, vaan kyseessä voi olla myös vastavallankumous eli vanhan
järjestyksen palauttaminen. Tällöin valtaan pääsee uudelleen aikansa elänyt luokka- Merkittävin tämän tyyppinen
vastavallankumous on eittämättä ollut Neuvostoliiton hajoaminen ja Itä-Euroopan sosialistimaiden siirtyminen
sosialismista takaisin imperialistisessa vaiheessa olevaan kapitalismiin.
Porvarillisessa filosofiassa vallankumousta ja vastavallankumousta ei periteisesti eroteta toisistaan vaan esimerkiksi
Neuvostoliiton vastavallankumousta pidetään vallankumouksena. Samoin esimerkiksi Unkarin vuoden 1956
vastavallankumousyritystä pidetään vallankumousyrityksenä. Virheellistä on myös laittaa yhtäläisyysmerkit
vallankumouksen ja aseellisen muutoksen välille. Hallitseva luokka ei koskaan vapaaehtoisesti luovu vallasta ja tällöin
jonkinlaisen väkivallan käyttö on välttämätöntä, mutta aseellista taistelua se ei välttämättä edellytä.
Vallankumous-käsite ei myöskään ole yhtenevä aseellisen kapinan tai kansalaissodan käsitteiden kanssa. Historiassa on
tapahtunut myös aseellisia kapinoita tai kansalaissotia jotka eivät ole olleet vallankumouksia (mm. ruusujen sota
Englannissa).
Yhteiskunnallinen vallankumous voi siis tapahtua erilaisissa muodoissa, mutta sille ovat ominaista aina aikansa eläneen
yhteiskuntataloudellisen ja poliittisen järjestelmän hävittäminen ja sen vaihtaminen uuteen järjestelmään.
Vallankumouksen kehitys riippuu luokkataistelun kulusta ts. siitä, mitkä voimat saavat yliotteen ja missä määrin
vallankumouksellisen luokat kykenevät viemään historiallisen tehtävänsä päätökseen. Historia tuntee useista
vallankumousten nousu- ja laskukausia, vallankumouksen voittoja sekä tilanteita, joissa taantumus on saanut
väliaikaisen yliotteen.
Vallankumousprosessi mutkistuu sisäisten ja ulkoisten ristiriitojen toisiinsa punoutumisen seurauksena. Vaikka
vallankumouksen peruslähteenä ovat vastakkaisten luokkien väliset sisäiset ristiriidat, ulkoisten, eli valtioiden välisten
ristiriitojen merkitys on myös oleellinen. Ulkoiset ristiriidat voivat joko nopeuttaa tai hidastaa sisäisten ristiriitojen
kärjistymistä.
Vallankumoukset eroavat toisistaan luonteensa ja liikevoimiensa puolesta. Vallankumouksen luonteen määrää se,
millaisia yhteiskunnallisia ristiriitoja se ratkaisee. Esimerkiksi Venäjän vuoden 1905-1097 vallankumouksen luonne oli
porvarillinen vaikka sen johtajana olisin työväenluokka. Tämä johtuu siitä, että sen tehtävänä oli itsevaltaisen
järjestelmän kukistaminen ja feodaalisten jäänteiden poistaminen.
Vallankumouksen liikevoimina ovat ne luokat, jotka suorittavat vallankumouksen ja vievät sitä eteenpäin kukistaen
vanhojen luokkien vastarinnan. Vallankumouksen liikevoimat eivät riipu vain vallankumouksen luonteesta vaan myös
konkreettisista historiallisista olosuhteista, joissa se suoritetaan. On olemassa luonteeltaan samanlaisia
vallankumouksia, jotka eroavat toisistaan liikevoimien osalta.
Vallankumouksen suorittavat aina kansanjoukot. Vallankumous voi käynnistyä pienenkin ryhmän aikaan saamana,
mutta ellei se saa joukkojen kannatusta, se kilpistyy mellakaksi tai pienen ryhmän vallankaappaukseksi.
Useissa porvarillisissa vallankumouksissa kansanjoukot ovat esiintyneet omin itsenäisin vaatimuksin ja vaikuttaneet
vallankumouksen kulkuun. Tällaisia vallankumouksia kutsutaan porvarillis-demokraattisiksi vallankumouksiksi.
Jotta kansanjoukot nousisivat taisteluun vanhan järjestelmän kumoamiseksi, niiden on tajuttava kumouksen
välttämättömyys. Tämän vuoksi uudet vallankumoukselliset aatteet saavat suuren merkityksen vallankumouskausina.
Poliittista mullistusta edeltää yleensä aatteellinen mullistus, syvällinen murros joukkojen tietoisuudessa ja mielialassa.

Reformistit kiistävät vallankumouksen lainomaisen luonteen ja pitävät reformeja ja hallitsevan luokan tekemiä
myönnytyksiä riittävänä. Se, että reformien avulla voidaan väliaikaisesti lieventää yhteiskunnallisia ristiriitoja, ei poista
niiden lähdettä eikä se ratkaise yhteiskunnallisia perusristiriitoja.
Historiallinen kokemus osoittaa, että yhteiskuntataloudellisesta muodostumasta toiseen voi tapahtua erilaissa
muodoissa. Esimerkiksi englannissa porvarillinen vallankumous päättyi sovitteluratkaisuun porvariston ja
feodaaliherrojen välillä. Kyse oli kuitenkin vallankumouksesta.
Vaikka vanhan järjestelmän puolustajat käyttävät reformeja järjestelmän puolustamiseen, ei se kuitenkaan merkitse
että kaikkia reformeja pitäisi vastustaa. Sosiaalidemokraatit pitävät reformeja itsetarkoituksena ja yrittävät saada
reformien avulla työväen pois luokkataistelusta. Vallankumoukselliset pitävät reformeja vallankumoustaistelun
sivutuotteena ja käyttävät niitä taistelun kehittämiseen.
On muistettava, että 1950-1980-luvuilla vahva sosialistinen järjestelmä pakotti porvariston tekemään myönnytyksiä
työväenluokalle. Näitä myönnytyksiä on Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen purettu ja puretaan yhtä kiihtyvällä tahdilla.
Yhteiskunnallisen vallankumouksen voiton jälkeen reformien ja vallankumouksen keskinäiset suhteen muuttuvat. Voiton
saavuttanut vallankumouksellinen luokka käyttää tehtävien ratkaisemiseen sekä reformeja että vallankumouksellisia
menetelmiä. Reformit auttavat voittamaan aikaa, jotta vallankumoukselliset voimat voivat kerätä voimia ja murskata
lopullisesti vastustajat ja neutralisoida horjuvat ainekset.
Vallankumouksia on niin kauan, kun luokkia luokkavastakohtaisuuksia on olemassa. Vasta sitten yhteiskunnalliset
evoluutiot lakkaavat olemasta poliittisia vallankumouksia. Sosialistisessa yhteiskunnassa syntyvät ristiriidat ratkaistaan
ilman poliittista vallankumousta.

2. vallankumouksen historialliset tyypit
Siirtyminen yhteiskuntataloudellisesta muodostumasta toiseen tapahtuu eri tavoin riippuen siitä, mikä muodostuma
tuhoutuu ja mikä syntyy. Ensimmäinen yhteiskuntataloudellisten muodostumien vaihtuminen oli siirtyminen
alkuyhteisöstä orjanomistusjärjestelmään. Tämä oli sikäli erikoinen, että silloin siirryttiin luokattomasta yhteiskunnasta
luokkayhteiskuntaan. Siirtyminen saattoi tapahtua evoluution kautta ilman vallankumousta. Toisaalta alkuyhteisön
uumenissa tapahtui asteittainen jakaantuminen luokkiin mikä johti lopulta vallankumoukselliseen mullistukseen, joka
hävitti sukuyhteisön suhteiden jäänteen. Silloin kun uudistuminen tapahtui vallankumouksen myötä, yhteiskunnan
kehitys tapahtui nopeammin.
Kuten muistamme, orjanomistusyhteiskunnassa vallitsi antagonistinen perusristiriita orjien ja orjanomistajien välillä.
Ristiriitoja oli myös suurmaanomistajien ja koronkiskurien välillä sekä pientalonpoikien ja käsityöläisten välillä. Nämä
ristiriidat synnyttivät talonpoikien ja muiden pienten vapaiden omistajien vallankumousliikkeitä. Merkittäviä olivat myös
orjien taistelut sortajiaan vastaan.
Vaikka Antiikin yhteiskunnassa syntyikin edellytykset feodalismiin siirtymiseksi, ei ollut vallankumouksellista luokkaa,
joka olisi pystynyt toteuttamaan vallankumouksen. Orjanomistusjärjestelmän kriisi johti siihen, että toiset
voimakkaammat valtiot alistivat heikommat valtiot orjuuteensa. Lopulta Rooman valtakunta heikentyi jatkuvien
kapinoiden johdosta ja barbaariheimot alistivat Rooman valtakunnan valtaansa. Tässäkään tapauksessa siirtyminen ei
tapahtunut evolutiivisesti, vaan vanhan järjestelmän murskaamisen aiheutti ulkoinen hyökkäys.
Feodalistisessa yhteiskunnassa koettiin lukuisia vallankumousliikkeitä, mutta niistä ei tullut voitokkaita yhteiskunnallisia
vallankumouksia. Talonpoikaisliikkeet saavuttivat korkeamman kehitysasteen, mutta ne olivat silti alkuvoimaisia ja
järjestäytymättömiä. Ei ollut sellaista luokkaa, joka olisi voinut suorittaa vallankumouksen. Vallankumouksellinen luokka
syntyi vasta, kun feodaalisen yhteiskunnan uumenissa alkoivat kehittyä kapitalistiset tuotantosuhteet. Kun feodaalisesta
järjestelmästä tuli tuotantovoimien kehityksen este, alkoi yhteiskunta kriisiytyä.
Porvarilliset vallankumoukset toteutuivat kaupunkiporvariston johdolla. Joissain tapauksissa porvaristo saavutti voiton
tekemällä kompromissin feodaaliherrojen kanssa. Porvarillisen vallankumouksen taisteluarmeija oli talonpoikaisto
yhdessä kaupunkien köyhälistön kanssa. Tämän vuoksi vallankumous meni paikoin pidemmälle mihin porvaristo pyrki.
Porvarillisten vallankumousten erikoisuus on se, että ne tapahtuivat verrattain nopeasti. Vallankumouksen päätehtävä
oli saattaa poliittinen päällysrakenne vastaamaan feodalismin uumenissa kehittynyttä kapitalistista talousmuotoa ja
turvata edellytyksen sen esteettömälle kehittymiselle.

Historiallisen kehityksen epätasaisuuden vuoksi porvarilliset vallankumoukset tapahtuivat eri maissa eri aikaan. Tämän
vuoksi porvaristo saattaa esiintyä sekä vallankumouksellisena että vastavallankumouksellisena voimana. Porvaristolle on
ominaista myös vallankumouksellisten joukkojen pelko, mikä johti pyrkimykseen välttää taistelua tilanherroja vastaan.
Tämä on ominaista erityisesti myöhemmille porvarillisille vallankumouksille, kun oli jo muodostunut
vallankumouksellinen proletariaatti.
Periaatteellisesti uuden tyyppinen vallankumous on sosialistinen vallankumous, joka toteuttaa siirtymisen kapitalismista
sosialismiin. Sosialistisen vallankumouksen tarkoituksena ei ole muuttaa riiston muotoa, vaan hävittää riisto kokonaan ja
panna alulle luokkayhteiskunnan muuttaminen luokattomaksi.
Sosialistisen vallankumouksen liikevoima on työväenluokka. Sosialistisen vallankumouksen poliittinen tehtävä on nostaa
valtaan työväenluokka ja pystyttää työväenluokan yksinvalta. Sosialistisen talouden rakentaminen alkaa vasta sitten,
kun työväenluokka on vallannut poliittisen vallan. Sosialistisen talouden siemenet eivät siis yleensä voi kehittyä
kapitalismin sisällä. Vaikka sosialistisen talouden rakentaminen kestääkin verrattain paljon pidempään kuin
vallankumous, vielä monin verroin pidempään kestää henkisen kulttuurin mullistus.

3. Vallankumouksen objektiiviset ehdot ja subjektiivinen tekijä
Vallankumouksen objektiivisten ehtojen olemassaolo määrää sen lainomaisen luonteen. Vallankumouksen
objektiivisena ehtona on aikansa eläneen järjestelmän kriisi. Taloudellisten syiden lisäksi tarvitaan
yhteiskuntapoliittisten ehtojen täyttyminen, erityisesti luokkaristiriitojen kärjistyminen ja luokkavoimien keskinäissuhde.
Vallankumouksena objektiivisten ehtojen samaistaminen pelkästään taloudellisiin ehtoihin johtaa opportunistiseen
toimimattomuuteen ja väärään johtopäätökseen siitä, että tuotantovoimien kehitysaste määräisi vallankumouksen
kypsyyden.
Vallankumous käy mahdolliseksi, kun luokkien väliset ristiriidat kehittyvät äärimmilleen. Pelkkä ristiriidan olemassaolo ei
siis vielä riitä. Vallankumouksen toteutumiseen tarvitaan myös vallankumouksellinen tilanne. Lenin määritteli
vallankumouksellisen tilanteen tunnusmerkit seuraavasti.
1) Hallitsevien luokkien poliittinen kriisi
2) Sorrettujen luokkien puutteen ja kurjuuden kärjistyminen tavallista tuntuvammaksi
3) Siitä johtuva joukkojen aktiivisuuden huomattava kokoaminen
Vallankumouksellinen tilanne on vallankumouksen objektiivinen ehto. Vallankumouksellisen tilanteen voivat synnyttää
hyvin erilaiset syyt, jotka johtavat sosiaalisten ristiriitojen jyrkkään kärjistymiseen. Tällaisia voivat olla jyrkät taloudelliset
taantumat tai hallituksen politiikan vararikko vaikkapa hävitys sodan seurauksena. Hyvin usein vallankumoukselliset
tilanteet ovat syntyneet sotien seurauksena. Vallankumouksellisen tilanteen syntymiseen eri maissa vaikuttaa
ensisijaisesti maan sisäisten luokkaristiriitojen ja ulkoisten ristiriitojen kärjistyminen.
Vallankumouksen voivat suorittaa vain joukot, jotka ajaa liikkeeseen syvät taloudelliset tarpeet. Tällä ei kuitenkaan
tarkoiteta absoluuttista kurjistumista vaan sitä, että muodostuu epäsuhta porvariston tarpeiden ja koko yhteiskunnan
tarpeiden tason kasvun ja työtätekevien joukkojen elintason välille. Valtiomonopolistinen pääoma on usein onnistunut
ylläpitämään tuotannon kasvuvauhtia ja jopa lieventää kriisi-ilmiöistä talouden militarisoinnilla. Säännöllisin väliajoin
toistuvat sodat ylläpitävät talouden kasvua.
Vallankumouksellinen tilanne on välttämätön, mutta riittämätön yhteiskunnallisen vallankumouksen ehto.
Vallankumouksen toteuttaminen edellyttää subjektiivisen tekijän kypsyyttä. Vallankumouksen voitolle on
välttämätöntä, että vallankumouksellinen luokka kykenee riittävän voimakkaisiin vallankumouksellisiin tekoihin.
Vallankumouksen subjektiivisiin tekijöihin kuuluvat:
1) Kansanjoukkojen vallankumouksellinen tietoisuus, niiden valmius ja päättäväisyys viedä taistelu loppuun.
2) Kansanjoukkojen ja niiden etujoukon järjestäytyneisyys, joka tekee mahdolliseksi keskittää kaikki
vallankumouksen voiton puolesta taisteluun pystyvät voimat
3) Se, että vallankumouksen johdossa on riittävän kokenut ja taistelussa karaistunut organisaatio (puolue), joka
kykenee kehittämään oikean taistelustrategian ja taktiikan ja toteuttamaan sen käytännössä.
Yhteiskunnallisen vallankumouksen peruslaki vaatii objektiivisten ehtojen ja subjektiivisen tekijän yhtenäisyyttä.

5. Vallankumouksen strategia ja taktiikka
Vallankumouksen vaiheet ja strategia. Strategia on työväenluokan pääiskun suunnan määrittelyä vallankumouksen
kunkin vaiheen pohjalta, asianmukaisen suunnitelman laatimista vallankumouksellisten voimien (pää- ja toisarvoiset
reservit) sijoittamista varten sekä taistelua tämän suunnitelman toteuttamiseksi.
Esimerkkinä strategian muuttuminen Venäjän vallankumouksen edistyessä.
1. vaihe1903-helmikuu 1917

2. vaihe Maaliskuu 1917lokakuu 1917

Tsarismin kukistuminen,
feodalismin jäänteiden
hävittäminen
Proletariaatti

Imperialismin kukistaminen
Venäjällä

Lähin reservi

Talonpoikaisto

Köyhin talonpoikaisto,
naapurimaiden proletariaatti

Pääiskun suunta

Liberaalis-monarkistisen
porvariston eristäminen, joka
yritti saada talonpojat
valtaansa ja tehdä lopun
vallankumouksesta
sopimuksella tsarismin
kanssa

Voimien
sijoitussuunnitelma

Työväenluokan liitto
talonpoikaiston kanssa

Pikkuporvarillisen
demokratian eristäminen,
joka yritti saada valtaansa
talonpoikain työtätekevät
joukot ja lopettaa
vallankumouksen
sopimuksella imperialismin
kanssa
Proletariaatin liitto
köyhimmän talonpoikaiston
kanssa

Päämäärä

Vallankumouksen
perusvoima

Proletariaatti

3. vaihe Lokakuun
vallankumouksesta
eteenpäin
Työväenluokan vallan
lujittaminen yhdessä maassa
Työväenluokan valta yhdessä
maassa, työväenluokan
vallankumouksellinen liike
kaikissa maissa
puoliproletaariset ja
pientalonpoikain joukot
kehittyneissä maissa,
vapautusliike siirtomaissa
Porvarillisen demokratian
eristäminen, II
internationaalin puolueiden
eristäminen, jotka olivat
tärkeä tuki
sopimuspolitiikalle
imperialismin kanssa
Proletaarisen
vallankumouksen liitto
siirtomaiden ja riippuvaisten
maiden vapautusliikkeiden
kanssa

Liikkeen nousu- ja laskukaudet sekä taktiikka. Jos strategian päämääränä on taistelun voittaminen esim. porvaristoa
vastaan, niin taktiset tavoitteet ovat lyhemmän aikavälin tavoitteita. Taktiikalla pyritään voittamaan tiettyjä
kamppailuita tai esiintymisiä, jotka vastaavat konkreettista tilannetta kullakin vallankumouksen nousu- ja laskukaudella.
Kun strateginen suunnitelma pysyy muuttumattoman, taktiikka vaihtuu samaan aikaan useamman kerran. Liikkeen
nousukaudella taktiikka on hyökkäävä ja taistelumuodot vallankumouksellisia kuten suurlakot, kansanedustuslaitoksen
boikotti, kapina yms. Yhdessä taistelumuotojen kanssa muuttuvat myös järjestömuodot. Nousukauden järjestömuotoja
voivat olla tehdaskomiteat, lakkokomiteat ja vastaavat.
Liikkeen laskukaudella taistelumuodot samoin kuin järjestömuodotkin ovat erilaisia. Kansanedustuslaitoksen
boikotoinnin sijaan tulee avoin osanotto parlamenttiin ja suurlakkojen sijaan rajoitetut lakot. Tänä päivänä emme elä
liikkeen nousukautta, jolloin esimerkiksi EU-vaalien boikotointi on väärää taktiikkaa. Boikotilla voidaan saavuttaa
tuloksia yleensä vain vallankumouksellisessa tilanteessa.
Strateginen johto. Strategisen johdon tehtävä on kaikkien vallankumouksen reservien oikein käyttäminen
saavuttaakseen vallankumouksen tarkoitusperän kussakin kehitysvaiheessa.
Taktinen johto. Taktinen johto on strategisen johdon osa. Taktisen johdon tehtävänä on omaksua kaikki työväenluokan
taistelumuodot ja taata niiden oikea käyttäminen, jotta kulloinkin voimassaolevien voimasuhteiden vallitessa saataisiin
mahdollisimman paljon tuloksia strategisen menestyksen saavuttamiseksi.
Etualalle on asetettava ne taistelu- ja järjestömuodot, jotka liikkeen nousun tai laskun olosuhteissa parhaiten soveltuvat
kansanjoukkojen herättämiseen vallankumouksellisiin asemiin. Tavoitteena on varmistaa se, että kansanjoukot ovat
valmiit tukemaan etujoukkoa ja ymmärtävät vallankumouksen välttämättömyyden oman kokemuksensa näkökulmasta.
Kunakin hetkenä on löydettävä se tehtävä, jonka ratkaiseminen on keskeisin seikka tulevan menestyksen kannalta

5. Maailman nykyisen vallankumousprosessin luonne
Yksi sosialistisen vallankumouksen erikoispiirre on, että se muuttuu lainmukaisesti maailmanvallankumoukseksi.
Aikaisemminkin, kun kansojen väliset yhteyden kehittyivät, tapahtui vallankumouksia jotka saivat yleismaailmallisen
merkityksen. Tyypillinen esimerkki tällaisesta vallankumouksesta on Ranska vallankumous 1789-1794.
Vallankumousprosessi imperialismin kaudella tapahtuu epätasaisesti. 1800-luvulla pidettiin ilmeisenä, että
vallankumous tapahtuu samanaikaisesti kaikissa johtavissa kapitalistisissa valtioissa kuten Englannissa, Ranskassa,
Saksassa ja USAssa. Myöhemmin kävi ilmi, että vallankumous kypsyy epätasaisesti eri maissa.
Länsi-Euroopassa esimerkiksi vallankumousvoimien kehittyminen on hidastunut mm. siitä syystä, että porvaristo on
onnistunut pirstomaan työväenliikkeen muodostamalla työläisaristokratian ja -byrokratian kerros.
Lokakuun vallankumous Venäjällä kumosi II internationaalin dogmaatikkojen väitteet, että vallankumous olisi
mahdollista vain kehittyneissä kapitalistisissa maissa. Vallankumouksen koittamisen nopeus ei riipu yksinomaan
talouden kehitystasosta vaan ennen kaikkea luokkaristiriitojen kärjistymisen asteesta. Sosialistinen vallankumous on
mahdollinen vain silloin, kun on kehittynyt kyllin voimakas työväenluokka.
Proletariaatti ei suorita porvarillis-demokraattista tai sosialistista vallankumousta yksin, vaan yhdessä luokkaliittolaisten
kanssa.
Imperialismia vastaan käytävään taisteluun liittyy myös liikkeitä, jotka eivät ole sosialistisia, vaan demokraattisia. Nekin
muodostuvat kuitenkin imperialismia ja kapitalismia vastaan suunnatun vallankumousprosessin osiksi. Kriisiytyvä
kapitalismi suhtautuu yhä vihamielisemmin demokratiaan. Siksi demokraattisten saavutusten säilyttämisestä ja
laajentamisesta kiinnostuneet yhteiskuntakerrokset loittonevat monopolisesta porvaristosta ja alkavat pyrkiä liittoon
työväenluokan kanssa. Muodostuu pohja monopolistista porvaristoa vastaan suunnattujen liittojen muodostamiselle.
Taistelu demokratian tehtävien toteuttamiselle kääntyy yhä enemmän kapitalismia vastaan riippumatta siitä, millaisia
tavoitteita sen osanottajat itselleen asettavat.
Lenin varoitti lahkolaisuudesta ts. pyrkimykseen rajata vallankumousliikkeisiin osallistujat puhtaisiin sosialismin
kannattajiin. Hän korosti, että taisteluun imperialistista sortoa vastaan osallistuu myös osa pikkuporvaristoa ja
takapajuisia työläisiä ja että nämä tuovat liikkeeseen taantumuksellisia mielikuvitelmiaan ja ennakkoluulojaan. Kuitenkin
nämä hyökkäävät objektiivisesti pääomaa vastaan ja valveutunut työväenluokka voi suunnata tätä taistelua oikeaan
suuntaan.

