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V I Lenin 

Socialistrevolutionärernas parti bedrar åter bönderna 
Socialistrevolutionärernas parti har i sitt huvudorgan Delo Naroda av den 18 och 19 oktober 
högtidligt och inför hela folket förklarat, att det nya förslag till jordlag, som jordbruks-
ministern framlagt, är ett ”stort steg för att genomföra partiets agrarprogram”, att ”partiets CK 
eftertryckligt uppmanar alla partiorganisationer att sätta igång en energisk agitation för 
lagförslaget och popularisera det bland massorna”. 

Emellertid är detta lagförslag av minister S L Maslov –medlem av socialistrevolutionärernas 
parti – vilket till sina huvuddelar återgetts i Delo Naroda, ett bedrägeri mot bönderna. 
Socialistrevolutionärernas parti har bedragit bönderna: det har glidit bort från sitt eget jord-
förslag till godsägarnas och kadeternas plan på en ”rättvis värdering” och på upprätthållande 
av godsägarnas äganderätt till jorden. På sina partikongresser under den första (1905) och den 
andra ryska revolutionen (1917) förpliktade sig socialistrevolutionärernas parti högtidligt och 
inför hela folket att stödja böndernas krav på konfiskation av godsägarnas jord, dvs att denna 
jord skulle övergå till bönderna utan ersättning. Men herr S L Maslovs nuvarande förslag inte 
bara upprätthåller godsägarnas äganderätt till jorden utan godsägarna får också den avgift, 
som bönderna enligt en ”rättvis” värdering skall erlägga för den ”arrenderade” jorden. 

Detta herr S L Maslovs lagförslag är ett fullständigt förräderi av socialistrevolutionärernas 
parti mot bönderna, det innebär att partiet helt gått över till godsägarnas läger. Man måste 
uppbjuda alla krafter, göra alla ansträngningar för att sprida insikt om denna sanning i så vida 
kretsar bland bönderna som möjligt. 

I Delo Naroda av den 18 oktober publiceras §§ 25-40 av S L Maslovs förslag. Följande är det 
grundläggande och viktigaste i detta förslag: 

1. I den ”provisoriska arrendefond”, som skall bildas, ingår inte all godsägarjord. 

2. Godsägarjord överförs till denna fond av jordkommittéer, bildade enligt en lag utfärdad av 
furst Lvovs godsägarregering den 21 april 1917. 

3. Böndernas arrendeavgifter för denna godsägarjord fastställs av jordkommittéerna ”i 
överensstämmelse med nettoinkomsten” och går, sedan avdrag för olika betalningar gjorts, till 
”ifrågavarande ägare”, dvs till godsägaren. 

Härmed har socialistrevolutionärerna begått ett tredubbelt bedrägeri mot bönderna, och därför 
måste var och en av dessa tre punkter behandlas utförligare. 

I Izvestija Vserossijskogo Soveta Krestianskich Deputatov* nr 88 av den 19 augusti 
publiceras en ”mönsterinstruktion, sammanställd på basis av 242 instruktioner, som ombud 
medförde från olika ställen till bondedeputeradesovjeternas 1:a allryska kongress i Petrograd 
1917”. 

Denna sammanfattning av de 242 instruktionerna, vilken utarbetats av från olika håll valda 
bönder, är det bästa materialet för att bedöma vad bönderna vill. Och denna sammanfattande 
instruktion bevisar helt klart hur bönderna blivit lurade av S L Maslovs och det 
socialistrevolutionära partiets förslag. 

Bönderna kräver att privatäganderätten till jord avskaffas; all privatägd osv jord skall utan 
ersättning överföras i hela folkets ägo; jordlotter på högkulturell nivå (trädgårdar, plantager 
osv) förvandlas till ”mönsterbruk” och överlämnas till ”att brukas uteslutande av staten och 
byalagen”; ”alla ekonomiska inventarier, levande som döda”, konfiskeras osv. 
                                                 
* Meddelanden från bondedeputerades allryska sovjet – Red 
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Så är böndernas krav tydligt och klart uttryckta på basis av de 242 lokala instruktioner, vilka 
bönderna själva gett. 

Men i stället för detta har socialistrevolutionärernas parti ingått en ”koalition” (dvs ett förbund 
eller en överenskommelse) med bourgeoisin (kapitalisterna) och godsägarna och deltagit i 
kapitalisternas och godsägarnas regering, nu skrivit ett förslag, som inte upphäver 
godsägarnas egendom, utan endast överför en del av godsägarjorden till en provisorisk 
arrendefond!! 

Enligt detta förslag kan trädgårdar, plantager, sockerbetsodlingar osv inte överföras till 
arrendefonden! Inte heller sådan jord, som är nödvändig ”för att tillgodose ägarens egna, hans 
familjs, hans tjänstemäns och arbetares behov och även för att trygga underhållet av 
förefintlig boskap”, kan överföras till jordfonden! ! 

En rik godsägare, som har fabriker för bearbetning av sockerbetor och potatis, som har 
oljeslagerier eller kvarnar, trädgårdar och plantager, hundratals nötkreatur samt tiotals 
tjänstemän och arbetare, får således behålla sitt storbruk, som dessutom är kapitalistiskt. Så 
fräckt, så hutlöst har socialistrevolutionärernas parti bedragit bönderna! 

Överförandet av godsägarjord eller ”privatägd” jord, som det heter i förslaget, till arrende-
fonden skall ske genom de jordkommittéer, som bildats enligt lagen av den 21 april 1917, 
utfärdad av furst Lvov & Co:s godsägarregering, den Miljukovs och Gutjkovs, imperialis-
ternas och folkmasseplundrarnas regering, som Petrograds arbetare och soldater krossade 
genom rörelsen den 20-21 april, dvs för ett halvår sedan. 

Det är klart att en lag om jordkommittéer, som utfärdats av denna godsägarregering, långt 
ifrån är någon demokratisk (folklig) lag. Denna lag innehåller tvärtom en hel rad upprörande 
avvikelser från demokratism. Paragraf XI i denna lag t ex tillerkänner 
”guvernementsjordkommittéerna rätt att förhindra verkställandet av volost- och distrikts-
kommittéernas beslut till dess centrala jordkommittén fattat ett slutgiltigt beslut”. Men enligt 
denna svekfullt avfattade godsägarlag är kommittéerna så sammansatta, att distriktskommittén 
är mindre demokratisk än volostkommittén, guvernementskommittén mindre demokratisk än 
distriktskommittén och centrala jordkommittén mindre demokratisk än guvernements-
kommittén! 

Volostjordkommittén väljs helt av befolkningen i violosten. I distriktskommittén ingår enligt 
lagen t ex fredsdomaren, fem medlemmar av de ”provisoriska exekutivkommittéerna” (till 
dess den nya självstyrelsen införts). I guvernementskommittén ingår inte bara en medlem av 
kretsdomstolen och fredsdomaren, utan också en representant för ministeriet, utnämnd av 
ministern osv. Och i centrala jordkommittén ingår 27 medlemmar, som ”inbjudits härtill av 
provisoriska regeringen”! Den skall bestå av en representant för vart och ett av de elva 
politiska partierna, varvid majoriteten (6 av 11) kommer att gå till kadeterna och partierna till 
höger om dem. Är det inte skojeri av Lvov, Sjingarjov (vilka undertecknat lagen) och deras 
vänner? Är det inte ett hån mot demokratismen till förmån för godsägarna? 

Bekräftar det inte helt bolsjevikernas flerfaldiga förklaring, att endast bondedeputerades 
sovjeter, som är valda av de arbetandes massa och när som helst kan avsättas av dem, är i 
stånd att riktigt uttrycka böndernas vilja och att genomföra den? 

Socialistrevolutionärerna, som på grund av de omisstänksamma böndernas förtroende erhållit 
majoritet i bondedeputerade-sovjeternas allryska exekutivkommitté, har förrått bönderna, 
förrått bondesovjeterna, gått över till godsägarnas sida och gett sig tillfreds med furst Lvovs 
godsägarlag om jordkommittéerna. Just häri består socialistrevolutionärernas andra stora 
bedrägeri mot bönderna. 
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Och med så mycket större eftertryck måste vi, arbetarpartiet, upprepa bolsjevikernas krav: all 
makt på landsbygden åt bondedeputerades och lantarbetardeputerades sovjeter! 

Bondeinstruktionerna kräver konfiskation, avsöndring av godsägarnas jord utan ersättning, 
konfiskation av stuterierna, av de privata avelsgårdarna för nötkreatur och fjäderfä, kräver att 
högkultiverade jordlotter överlämnas till statligt bruk, kräver konfiskation av godsens levande 
och döda inventarier. 

I stället för allt detta serverar det socialistrevolutionära ministerförslaget bönderna bevarande 
av arrendet, vilket liksom förut hamnar i godsägarnas ficka! 

”Arrendet skall”, sägs det i det socialistrevolutionära förslagets § 33, ”erläggas till 
kommittéerna, vilka [sedan avgifterna till kronan osv avdragits] överlämnar återstoden till 
respektive ägare.” 

Så begåvar ”socialistrevolutionärerna” bönderna med godsägarnas och kadeternas 
jordförslag, sedan de lurat bönderna med rundhänta löften!! 

Det är rena rama bedrägeriet mot bönderna. 

Av böndernas krav på konfiskation finns här inte ett dugg kvar. Det är ingen konfiskation av 
godsägarnas jordinnehav, utan detta har stärkts av den ”republikanska” regeringen, som 
säkerställer att godsägarna behåller både de inventarier och den jord, som tjänar till underhåll 
åt ”tjänstemän och arbetare”, den jord som ”av ägaren är bestämd [det räcker med att den är 
”bestämd”!!] till odling av sockerbetor och andra tekniska växter”, och att de får betalt för all 
övrig jord, som överlämnas till arrendefonden. Jordkommittéerna förvandlas till 
insamlingsställen för arrendena till herrar högädla godsägare!! 

Socialistrevolutionärerna avskaffar inte godsägarnas egendom utan förstärker den. Deras 
övergång till godsägarnas sida, deras förräderi mot bönderna träder här solklart i dagen. 

Man skall inte låta lura sig av de sluga kadeterna, dessa trogna vänner till kapitalisterna och 
godsägarna. Kadeterna låtsas att socialistrevolutionärernas förslag är utomordentligt 
”revolutionärt”, och i alla borgerliga tidningar hojtar man mot förslaget, överallt publiceras 
notiser om de borgerliga ministrarnas (och naturligtvis även deras direkta hantlangares, t ex 
Kerenskijs) ”motstånd” mot detta ”förskräckliga” lagförslag. Allt detta är komedi, spel, anbud 
av en prutande köpman, som ser socialistrevolutionärernas karaktärslöshet och hoppas på att 
kunna tillhanda sig ändå mera. I själva verket är S L Maslovs förslag ett ”godsägar”-förslag, 
skrivet för en överenskommelse med godsägarna, för att rädda dem. 

Då Delo Naroda i de nämnda numren kallar detta förslag ett ”betydande lagförslag om jorden, 
som inleder [!] den stora [!!] reformen för socialisering [!!!] av jorden”, så är det rena rama 
humbugen. Förslaget innehåller inte ett spår av ”socialisering” (möjligen med undantag av 
den ”sociala” hjälpen åt godsägaren att säkert få ut arrendet, det innehåller absolut ingenting 
”revolutionärt demokratiskt”, överhuvudtaget ingenting annat än de i det europeiska 
borgerliga reformväsendet vanliga ”reformerna” av irländsk typ. 

Vi upprepar: det är ett förslag för att rädda godsägarna, för att ”stilla” det påbörjade bonde-
upproret genom betydelselösa eftergifter, medan det viktigaste bevaras åt godsägarna. 

Det faktum att socialistrevolutionärerna lagt fram ett så skamlöst förslag i regeringen klargör 
åskådligt det exempellösa hyckleri, varmed bolsjevikerna beskylls för att ”torpedera” 
konstituerande församlingen med planerna på maktens övergång till sovjeterna. ”Det återstod 
endast 40 dagar till konstituerande församlingen”, skriker kadeterna, kapitalisterna, 
godsägarna, mensjevikerna och socialistrevolutionärerna hycklande! Men i all tysthet 
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framläggs i regeringen ett omfångsrikt lagförslag om jorden, som lurar bönderna, förslavar 
dem under godsägarna och stärker godsägarnas äganderätt till jorden. 

När man måste stödja godsägarna mot det växande bondeupproret, då ”går det” även 40 dagar 
före konstituerande församlingen, även 30 dagar före den att få igenom ett omfångsrikt 
lagförslag. 

Men när det blir fråga om att överlämna all makt åt sovjeterna för att överlämna all jord åt 
bönderna, för att omedelbart upphäva godsägarnas äganderätt till jorden, för att omedelbart 
föreslå en rättvis fred, då höjer kadeterna, kapitalisterna, godsägarna, mensjevikerna och 
socialistrevolutionärerna ett samstämmigt tjut mot bolsjevikerna. 

Må därför bönderna veta, hur socialistrevolutionärernas parti har bedragit dem, hur det har 
förrått dem åt godsägarna. 

Må bönderna veta, att endast arbetarpartiet, endast bolsjevikerna bergfast och till det yttersta 
står emot kapitalisterna, emot godsägarna, för de fattiga böndernas och alla arbetandes 
intressen. 

Den 20 oktober 1917 

Publicerat den 6 november (24 oktober) 1917 i nr 44 av tidningen Rabotjij Put 

Underskrift: N Lenin  
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