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Taustaa

• Ensimmäisen maailmansodan alkamista 
ennakoitiin jo vuosia ennen sotatoimien 
alkamista. 

• Sosialidemokraattisten puolueiden toinen 
internationaali käsitteli sodan uhkaa vuoden 
1907 Stuttgartin kokouksessa ja vuoden 1912 
Baselin kokouksessa. 

• Kummankin kokouksen julkilausumassa 
puolueet velvoitettiin toimimaan sotaa 
vastaan.



Sota alkoi heinäkuun lopulla 1914



Kirjanen Sosialismi ja sota

Lenin Teokset osa 21 s. 289 … 333 
•Kirjoitettu heinä- ja elokuussa 1915 
•Ilmestyi venäjän lisäksi myös saksan, 
ranskan ja norjan kielillä 
Suomen kielellä osoitteessa 
•https://www.marxists.org/suomi/lenin/
1915/sosialismi-ja-sota.htm





Otteita kirjasta



Suhtautuminen sotaan

Sosialistit ovat aina tuominneet kansojen 
väliset sodat raakalaismaisina ja petomaisina 
tekoina. 
Mutta meidän suhtautumisemme sotaan on 
periaatteellisesti erilainen kuin porvarillisten 
pasifistien (rauhanpuoltajain ja -saarnaajain) 
ja anarkistien suhtautuminen.



Suhtautuminen sotaan

Porvarillisista pasifisteista me eroamme siinä, 
että käsitämme sotien ja maan sisällä tapahtuvan 
luokkataistelun olevan kiertämättömässä 
yhteydessä toisiinsa, käsitämme sotien 
hävittämisen olevan mahdotonta ilman luokkien 
hävittämistä ja sosialismin pystyttämistä 
Eroamme myöskin siinä, että tunnustamme täysin 
lainmukaisiksi, edistyksellisiksi ja 
välttämättömiksi kansalaissodat, t.s. sodat, joita 
sorrettu luokka käy sortajaluokkaa vastaan, orjat 
orjanomistajia vastaan, maaorjatalonpojat 
tilanherroja vastaan, palkkatyöläiset porvaristoa 
vastaan.



Suhtautuminen sotaan

Me marxilaiset eroamme niin pasifisteista 
kuin anarkisteistakin siinä, että 
tunnustamme välttämättömäksi tutkia 
jokaista sotaa erikseen historialliselta 
kannalta (Marxin dialektisen materialismin 
näkökannalta).



Edistyksellinen sota

Ranskan suuri vallankumous avasi uuden aika-
kauden ihmiskunnan historiassa. Siitä lähtien 
aina Pariisin Kommuuniin saakka, vuodesta 
1789 vuoteen 1871 asti, olivat sotien eräänä 
tyyppinä luonteeltaan porvarillis-
edistykselliset, kansalliset vapaussodat. 
Näiden sotien tärkeimpänä sisältönä ja 
historiallisena tarkoitusperänä oli 
absolutismin ja feodalismin kukistaminen, 
niiden murtaminen, vieraiden kansallisuuksien 
harjoittaman sorron hävittäminen. Siksi ne 
olivatkin edistyksellisiä sotia.



Imperialistinen sota

Melkein kaikki tunnustavat nykyisen sodan 
imperialistiseksi sodaksi. 
Useimmat kuitenkin vääristelevät tätä 
käsitettä, joko soveltavat sitä toiseen 
sotivaan puoleen tahi yrittävät ainakin 
selittää mahdolliseksi sen, että tällä sodalla 
on porvarillis-edistyksellinen, kansallisen 
vapaussodan merkitys.



Imperialistinen sota

 Kansakuntien vapauttajasta, jona 
kapitalismi oli taistelussa feodalismia 
vastaan, imperialistinen kapitalismi on 
muuttunut suurimmaksi kansakuntien 
sortajaksi.



Imperialistinen sota

Kapitalismi on muuttunut edistyksellisestä 
taantumukselliseksi, se on siinä määrin 
kehittänyt tuotantovoimia, että ihmiskunnan 
on joko siirryttävä sosialismiin tahi koettava 
vuosia ja jopa vuosikymmeniä suurvaltojen 
aseellista taistelua, jota ne käyvät 
kapitalismin säilyttämiseksi keinotekoisesti 
siirtomaiden, monopolien, etuoikeuksien ja 
kaikenlaisen kansallisuussorron avulla.



Sota suurimpien orjanomistajien välillä orjuuden säilyttämiseksi ja 
lujittamiseksi 
Selittääksemme imperialismin merkitystä esitämme tarkat tiedot maailman 
jaosta n.s. »suur»-valtojen kesken (s.o. valtojen kesken, joilla on 
menestystä suurrosvouksessa):



Imperialistinen sota

Englannin ja Ranskan porvaristo pettää 
kansaa sanoessaan käyvänsä sotaa kansojen 
ja Belgian vapauden puolesta: itse asiassa 
se sotii säilyttääkseen siirtomaat, joita se 
on kahminut itselleen kohtuuttoman paljon. 
Saksan imperialistit vapauttaisivat heti 
Belgian y.m., jos englantilaiset ja 
ranskalaiset jakaisivat »kristillisesti» 
siirtomaansa heidän kanssaan.



Imperialistinen sota

Tilanteen omalaatuisuus on siinä, että tässä 
sodassa siirtomaiden kohtalot ratkaisee 
sota, jota käydään mannermaalla.



Sodan luonne

Sosialistien tehtävänä ei ole auttaa nuorempaa 
ja voimakkaampaa rosvoa (Saksaa) vanhempien 
ja enemmän ahmineiden rosvojen 
ryöstämisessä. 
Sosialistien on käytettävä hyväkseen rosvojen 
välistä taistelua kukistaakseen ne kaikki. Sitä 
varten sosialistien on ennen kaikkea sanottava 
kansalle totuus, nimittäin se, että tämä sota on 
kolmessa mielessä orjanomistajain sotaa 
orjuuden lujittamiseksi.



Sodan luonne

Se on  
•ensinnäkin sotaa siirtomaaorjuuden 
lujittamiseksi siirtomaiden 
»oikeudenmukaisemman» jaon ja niiden 
yksimielisemmän jatkuvan riiston kautta; 
•toiseksi, se on sotaa vieraiden kansakuntien 
sorron lujittamiseksi suurvaltojen sisällä, sillä 
niin Itävalta kuin Venäjäkin (Venäjä paljon 
enemmän ja paljon pahemmin kuin Itävalta) 
pysyy pystyssä vain tuollaisen sorron avulla 
tehostaen sitä sodalla.



Sodan luonne

• kolmanneksi, se on sotaa palkkaorjuuden 
lujittamiseksi ja jatkamiseksi, sillä 
proletariaatti on jaettu kahtia ja poljettu, 
mutta kapitalistit hyötyvät rikastuen 
sodasta, lietsoen kansallisia 
ennakkoluuloja ja voimistaen taantumusta, 
joka on nostanut päätään kaikissa, jopa 
vapaimmissakin ja tasavaltalaisimmissakin 
maissa.



Sota on politiikan jatke

»Sota on politiikan jatkamista toisin 
(nimenomaan väkivaltaisin) keinoin» 
Tämä kuuluisa mietelause kuuluu 
Clausewitzille, eräälle syvämietteisimmistä 
kirjailijoista sotakysymysten alalla. 
Marxilaiset ovat aina pitäneet täydellä 
syyllä tuota väittämää teoreettisena 
perustana katsomuksilleen kunkin kyseisen 
sodan merkityksestä. 



Vaihtoehdot

Ken puolustaa nykyiseen sotaan osallistumista, 
hän ikuistaa kansakuntien imperialistista sortoa. 
Ken saarnaa hallitusten nykyisten vaikeuksien 
hyväksikäyttämistä sitä taistelua varten, jota 
käydään yhteiskunnallisen vallankumouksen 
puolesta, hän puolustaa todella kaikkien 
kansakuntien todellista vapautta, joka on 
toteutettavissa vasta sosialismin oloissa.



Miksi Venäjä sotii

Tsarismi sotii anastaakseen Galitsian ja 
tukahduttaakseen lopullisesti ukrainalaisten 
vapauden, anastaakseen Armenian, 
Konstantinopolin j.n.e. 
Tsarismi pitää sotaa keinona, jonka avulla se 
voi kääntää huomion pois tyytymättömyyden 
kasvusta maassa ja tukahduttaa kasvavan 
vallankumouksellisen liikkeen. 



Sosialishovinismi

Sosialishovinismi on »isänmaan 
puolustamisen» aatteen puoltamista 
nykyisessä sodassa. Edelleen tästä aatteesta 
johtuu kieltäytyminen luokkataistelusta 
sodan aikana, äänestäminen 
sotamäärärahojen puolesta j.n.e. 



Sosialishovinismi

Todellisuudessa sosialishovinistit 
harjoittavat proletariaatinvastaista, 
porvarillista politiikkaa, sillä itse asiassa he 
eivät puolla sellaista isänmaan 
puolustamista, mikä merkitsisi taistelua 
vieraiden kansallisuuksien sortoa vastaan, 
vaan puoltavat yksien tai toisten 
suurvaltojen oikeutta ryöstää siirtomaita ja 
sortaa vieraita kansoja.



Sosialistien tehtävä

Baselin manifesti toistaa Stuttgartin päätös-
lauselman sanat, että sodan syttyessä 
sosialistien on käytettävä hyväkseen sodan 
aiheuttamaa taloudellista ja poliittista kriisiä 
jouduttaakseen kapitalismin häviötä; siis 
käytettävä hyväkseen sodan hallituksille 
tuomia vaikeuksia ja joukkojen suuttumusta 
sosialistisen vallankumouksen suorittamista 
varten.



Sosialistien tehtävä

Koko maailman sosialistit lausuivat 
juhlallisesti Baselissa vuonna 1912, että he 
pitävät lähenevää Euroopan sotaa kaikkien 
hallitusten rikollisena ja mitä 
taantumuksellisimpana tekona, joka tulee 
jouduttamaan kapitalismin romahdusta 
synnyttämällä kiertämättä vallankumouksen 
kapitalismia vastaan.



Opportunistit

Opportunismin ja sosialishovinismin 
taloudellinen perusta on sama: mitättömän 
pienen etuoikeutetun työläiskerroksen ja 
pikkuporvariston edut, näiden puolustaessa 
etuoikeutettua asemaansa ja oikeuttaan 
muruihin niistä voitoista, joita heidän 
kansallinen porvaristonsa saa vieraiden 
kansakuntien ryöstämisestä, suurvalta-
asemansa etuisuudesta j.n.e.



Opportunistit

Opportunismin ja sosialishovinismin 
aatteellis-poliittinen sisältö on sama: 
luokkien yhteis-toiminta niiden välisen 
taistelun asemesta, kieltäytyminen 
vallankumouksellisista taistelukeinoista, 
oman hallituksensa auttaminen, kun se on 
tukalassa asemassa, sen sijaan, että sen 
vaikeuksia käytettäisiin hyväksi 
vallankumousta varten. 



Opportunistit

Yhtenäisyys opportunistien kanssa merkitsee 
nyt itse asiassa työväenluokan alistamista 
oman kansallisen porvaristonsa alaiseksi, 
liittoa sen kanssa vieraiden kansakuntien 
sortamiseksi ja taistelun käymiseksi 
suurvaltalais-etuoikeuksien puolesta, 
samalla kun se on kaikkien maiden 
vallankumouksellisen proletariaatin 
hajottamista.



Sosialistien tehtävä

Mahdotonta on tietää, ensimmäisen vaiko 
toisen suurvaltojen imperialistisen sodan 
yhteydessä, sen aikana vaiko sen jälkeen 
leimahtaa liekkiinsä voimakas vallan-
kumousliike, mutta joka tapauksessa 
meidän ehdoton velvollisuutemme on 
tehdä työtä järjestelmällisesti ja 
horjumatta nimenomaan siihen suuntaan.



Sosialistien tehtävä

Ne, jotka puolustavat oman hallituksensa 
voittoa nykyisessä sodassa, samoin kuin 
nekin, jotka puolustavat tunnusta »ei voittoa 
eikä tappiota», ovat yhtäläisesti 
sosialishovinismin kannalla. 
Vallankumouksellinen luokka ei voi olla 
toivomatta oman hallituksensa tappiota 
taantumuksellisessa sodassa, se ei voi olla 
näkemättä, että hallituksen sotilaalliset 
vastoinkäymiset tekevät helpommaksi sen 
kukistamisen.



Sosialistien tehtävä

Sosialistien on selitettävä joukoille, että 
niillä ei ole muuta pelastusta kuin omien 
hallitustensa vallankumouksellinen 
kukistaminen ja että näiden hallitusten 
vaikeuksia nykyisessä sodassa on käytettävä 
hyväksi juuri tämän päämäärän 
saavuttamiseksi.



Rauhan puolesta

Rauhaa kannattava joukkojen mieliala on 
usein protestin ja suuttumuksen alkua, 
sodan taantumuksellisuuden tajuamisen 
alkua. Tämän mielialan 
hyväksikäyttäminen on kaikkien 
sosialidemokraattien velvollisuus.



Rauhan puolesta

Sosialidemokraatit osallistuvat mitä innokkaim-
min jokaiseen liikkeeseen ja kaikkiin mielen-
osoituksiin tällä pohjalla, mutta he eivät petä 
kansaa pitämällä mahdollisena sitä, että 
aikana, jolloin ei ole vallankumouksellista 
liikettä, voidaan saada rauha ilman 
annektointia, ilman kansakuntien sortoa, ilman 
ryöstöä, ilman nykyisten hallitusten ja 
hallitsevien luokkien välisten uusien sotien 
ituja.



Kansakuntien itsemääräämisoikeus

Imperialismi on aikakautta, jolloin pieni 
suurvaltaryhmä voimistaa jatkuvasti koko 
maailman kansakuntain sortoa, ja siksi 
taistelu sosialistisen kansainvälisen 
vallankumouksen puolesta imperialismia 
vastaan on mahdotonta ilman kansakuntien 
itsemääräämisoikeuden tunnustamista.



Kansaa petetään

Eräässä suhteessa Venäjän hallitus ei ole 
jäänyt jälkeen eurooppalaisista 
kanssaveljistään: kuten nekin, se on osannut 
harjoittaa oman kansansa pettämistä 
valtavassa mitassa. Venäjälläkin on pantu 
käyntiin valheen ja viekastelujen suunna-ton, 
hirvittävä koneisto kansan saastuttamiseksi 
shovinismilla ja sellaisen käsityksen 
synnyttämi-seksi, että tsaarihallitus käy muka 
oikeutettua sotaa, puolustaa vilpittömästi 
slaavilaisveljiä j.n.e.



Kansaa petetään

Taantumukselliset ymmärtävät vallan hyvin, 
että jos jokin voi vielä siirtää Romanovien 
monarkian romahdusta ja pidättää uutta 
vallankumousta Venäjällä, niin se on vain 
tsaarille voittoisa ulkoinen sota.



Kansaa petetään

Venäläinen liberalismi on muuttunut 
kansallis-liberalismiksi. Se kilpailee 
»patriotismissa» mustan sotnian kanssa, 
äänestää aina mielihyvin militarismin, 
marinismin puolesta j.n.e. 
Elämä on murskannut sen opportunistiemme 
katsantokannan, että venäläinen liberalismi 
on muka vieläkin vallankumouksen 
liikkeellepaneva voima Venäjällä.



Talonpoikaisto

Hallitsevan koplan on onnistunut 
porvarillisen lehdistön, papiston y.m. avulla 
nostattaa shovinistista mielialaa myös 
talonpoikaiston keskuudessa. 
Mutta sitä mukaa kun sotamiehiä palaa 
teurastuskentiltä, mieliala maaseudulla 
tulee epäilemättä muuttumaan, eikä 
suinkaan tsaristisen monarkian eduksi.



Työväenluokka

Proletariaatti on Venäjän ainoa luokka, 
johon ei ole onnistuttu tartuttamaan 
shovinismia. 
Se johtuu maassa vallinneesta vallan-
kumouksellisesta tilanteesta ja Venäjän 
proletariaatin yleisistä elämänehdoista.



Vallankumouksen nousu

Vuodet 1912–1914 olivat uuden valtavan 
vallankumouksellisen nousun alkua Venäjällä. 
Vallankumouksellisiin joukkolakkoihin 
osallistui vuonna 1913 varovaisimpienkin 
laskelmien mukaan 1,5 miljoonaa henkilöä, 
ja vuonna 1914 tämä luku nousi yli 2 
miljoonan ja läheni vuoden 1905 tasoa. Sodan 
kynnyksellä tapahtumat kehittyivät Pietarissa 
jo ensimmäisiin barrikaditaisteluihin asti.



Sosialistit sotaa vastaan

VSDTP:n duumaryhmä meni työväenluokan 
sankimpiin joukkoihin nostamaan protestia 
sotaa vastaan, se harjoitti 
imperialisminvastaista propagandaa Venäjän 
proletaarien laajojen joukkojen 
keskuudessa.



Sosialistit sotaa vastaan

Se sai osakseen erittäin suurta myötätuntoa 
työläisten taholta. 
Tämä pelästytti hallitusta ja pakotti sen, 
rikkoen ilmeisesti omia lakejaan, 
vangitsemaan ja tuomitsemaan 
edustajatoverimme elinkautiseen 
karkotukseen Siperian karkotusasutuksissa.



Toiminta parlamentissa

Parlamentarismilla ja parlamentarismilla on 
ero. 
•Toiset käyttävät parlamentin puhujalavaa 
hankkiakseen palveluksillaan hallitustensa 
suosion taikka parhaassa tapauksessa 
pestäkseen kätensä, kuten Tshheidzen 
ryhmä teki.



Toiminta parlamentissa

• Toiset käyttävät parlamentarismia 
pysyäkseen loppuun saakka 
vallankumouksellisina, täyttääkseen 
velvollisuutensa sosialisteina ja 
internationalisteina vaikeimmissakin 
olosuhteissa. 



Toiminta parlamentissa

Toisten parlamenttitoiminta johtaa heidät 
ministeripaikoille, kun taas toisten 
parlamenttitoiminta vie heidät vankiloihin, 
karkotuspaikoille, pakkotyövankeuteen. 
Toiset palvelevat porvaristoa, toiset 
proletariaattia. Toiset ovat sosiali-
imperialisteja. Toiset — 
vallankumouksellisia marxilaisia.



Internationaali

Vallankumouksellisia sosialidemokraattisia 
aineksia on kaikesta huolimatta olemassa 
useissa maissa. 
Nämä marxilaiset ainekset on liitettävä yhteen 
ja niiden nimessä on palautettava mieleen 
nykyään unohdetut todellisen sosialismin 
sanat, kehotet-tava kaikkien maiden työläisiä 
katkaisemaan suhteensa shovinisteihin ja 
asettumaan marxilaisuuden vanhan lipun alle 
— sellainen on päivän tehtävä.



Internationaali

Kolmannen Internationalen pitäisi 
mielestämme rakentua 
vallankumoukselliselle perustalle. 
Kansainvälisen marxilaisen järjestön 
luomista varten on tarpeen, että oltaisiin 
valmiita muodostamaan itsenäisiä 
marxilaisia puolueita eri maissa. 



Internationaali

 Lähitulevaisuus osoittaa, ovatko olosuhteet 
jo kypsyneet uuden marxilaisen 
Internationalen perustamista varten. 
Jos ovat, niin puolueemme liittyy ilolla 
sellaiseen, opportunismista ja shovinismista 
puhdistettuun III Internationaleen



Sosialidemokraatit Venäjällä

Sosialidemokratia syntyi aatteellisena 
virtauksena vuonna 1883, kun »Työn 
vapautus» -ryhmä oli ensi kerran 
systemaattisesti esittänyt ulkomailla 
sosialidemokraattiset katsanto-kantansa 
Venäjään sovellettuina. 90-luvun alkuun asti 
sosialidemokratia pysyi aatteellisena 
virtauksena, jolla ei ollut yhteyttä työväen 
joukkoliikkeeseen Venäjällä. 



Sosialidemokraatit Venäjällä

Yhteiskunnallinen nousu, kuohunta ja 
työläisten lakkoliike tekivät 90-luvun alussa 
sosiali-demokratiasta aktiivisen poliittisen 
voiman, joka oli erottamattomassa yhteydessä 
työväenluokan taisteluun (niin taloudelliseen 
kuin poliittiseen-kin taisteluun). 
Samoista ajoista alkaa myös 
sosialidemokratian jakautuminen 
»ekonomisteihin» ja »iskralaisiin»



Sosialidemokraatit Venäjällä

»Ekonomismi» oli opportunistinen virtaus 
Venäjän sosialidemokratiassa. Sen poliittisena 
olemuksena oli ohjelma: »työläisille — 
taloudellinen, liberaaleille — poliittinen 
taistelu».  
Sen tärkeimpänä teoreettisena perustana oli niin 
sanottu »legaalinen marxilaisuus», joka 
»tunnusti» sellaisen »marxilaisuuden», josta oli 
tyyten karsittu kaikki vallankumouksellisuus ja 
joka oli sopeutettu liberaalisen porvariston 
tarpeisiin. 



Sosialidemokraatit Venäjällä

Porvarillis-demokraattisen vallankumouksen 
kausi synnytti sosialidemokratian 
keskuudessa uuden suuntataistelun, joka oli 
edellisen taistelun välitöntä jatkoa. 
Ekonomismi muuttui menshevismiksi. 
Vanhan Iskran vallankumouksellisen 
taktiikan puolusta-minen synnytti 
bolshevismin.



Sosialidemokraatit Venäjällä

Myrskyisinä vuosina 1905–1907 menshevismi 
oli opportunistinen virtaus, jota 
liberaalinen porvaristo kannatti ja joka 
toteutti porvarillis-liberaalisia tendenssejä 
työväenliikkeessä. Sen ydinajatuksena oli 
työväenluokan taistelun sopeuttaminen 
liberalismiin.



Sosialidemokraatit Venäjällä

Bolshevismi sitävastoin asetti sosiali-
demokraattisten työläisten tehtäväksi 
nostattaa demokraattinen talonpoikaisto 
vallankumoukselliseen taisteluun 
liberaalien horjunnasta ja petoksista 
huolimatta.



Sosialidemokraatit Venäjällä

Puolustaen uskollisuutta puolueen vallankumouk-
sellisille perinteille, tukien alkanutta 
työväenliikkeen nousua (erikoisesti vuoden 1912 
kevään jälkeen), yhdistäen toiminnassaan 
legaalisen ja illegaalisen organisaation, lehdistön 
ja agitaation »pravdalai-set» liittivät ympärilleen 
valveutuneen työväen-luokan valtavan 
enemmistön, samaan aikaan kun likvidaattorit — 
toimien poliittisena voimana yksinomaan »Nasha 
Zarja» -ryhmän muodossa — nojasivat liberaalis-
porvarillisten ainesten kaikinpuoliseen 
kannatukseen.



Sosialidemokraatit Venäjällä

Likvidaattorien reaalinen ohjelma ja heidän 
suuntansa reaalinen merkitys ei nyt ole 
ainoastaan siinä, että se on yleensä 
opportunismia, vaan myös siinä, että he 
puolustavat isovenäläisten tilanherrain ja 
porvariston suurvaltalaisia erikoisetuja ja 
-oikeuksia. 
Se on kansallisliberaalisen työväenpolitiikan 
suunta.



Sosialidemokraatit Venäjällä

Sosialishovinismin olemus: se että 
periaatteellisesti puolletaan »isänmaan 
puolustamisen» ajatusta nykyisessä 
sodassa ja tehdään pilkkaa — 
sotasensorien luvalla — vallankumouksen 
propagoinnista ja valmistelusta.



Sosialidemokraatit Venäjällä

Venäjän työväenluokka saattoi rakentaa 
puolueensa vain päättäväisessä, kolme-
kymmentä vuotta kestäneessä taistelussa 
opportunismin kaikkia ilmenemismuotoja 
vastaan. 



Sosialidemokraatit Venäjällä

Maailmansodan kokemus, joka toi tullessaan 
eurooppalaisen opportunismin häpeällisen 
vararikon sekä vahvisti 
kansallisliberaaliemme ja 
sosialishovinististen likvidaattorien välistä 
liittoa, lujittaa meissä yhä enemmän sitä 
vakaumusta, että puolueemme pitää kulkea 
edelleenkin samaa johdonmukaisesti 
vallankumouksellista tietä.


