
Kommunistien yhtenäisyys perustuu yhteiseen marxilaiseen arvioon ny-

kymaailman tilasta 

 

25-27.11.2011 kokoontuivat Helsingissä kolmen kommunistisen puolueen edustajat yhteiseen neu-

vottelukokoukseen. Edustettuina olivat Neuvostoliiton Kommunistinen puolue, Pakistanin 

Kommunistinen puolue ja Kommunistien Liitto (Suomi). Nyt järjestetylle neuvottelulle luotiin 

pohjaa noin kansi vuotta sitten, kun Neuvostoliiton Kommunistinen puolue ja Kommunistien Liitto 

hyväksyivät yhteisen kirjeen maailman kommunistisille- ja työväenpuolueille. Tässä kirjeessä esi-

tettiin, että kommunistisille ja työväenpuolueille on välttämätöntä marxilaiseen yhteiskuntatietee-

seen perustuen arvioida nykymaailma ja tältä pohjalta kehittää kansainvälistä yhteistyötä ja uutta 

kapitalisminvastaisen luokkataistelun strategiaa ja taktiikkaa. Silloin esitimme kritiikkiä monien 

marxilaisten puolueiden ja ryhmien suuntaan ja totesimme, että työväenluokan ja kapitalisminvas-

taisen luokkataistelun yhtenäisyys voi perustua vain marxilaisten yhteiseen arvioon nykymaailman 

tilasta ja tulevaisuudesta. Samalla esitimme, että tällainen yhteinen tieteellinen arvio jättää taakseen 

vanhentuneet käsitykset ja luo perustan kommunistisen- ja työväen liikkeen yhtenäisyydelle. 

Kommunistien organisoitava vastavoima globaalille kapitalismille 

Keskustelussa toveri Shafik Ahmar katsoi, että 20 vuotta NKP:n hajaannuksesta alkanut kommu-

nistisen liikkeen kriisi on tuottanut maailman kommunistisille puolueille ja työväenluokalle suurta 

vahinkoa. Tänä aikana on kyllä järjestetty erilaisia lähinnä muodollisia kansainvälisiä konferensse-

ja, joissa ei ole lähestytty kysymystä maailmaa käsittävän kommunistisen organisaation perustami-

sesta. Kun maailman pääoma toimii tänään maailmanlaajuisesti, myös marxilais-leniniläisten kom-

munistien tulee toimia maailmanlaajuisesti ja luoda vastavoimaa globaalille kapitalismille.  

Kommunististen puolueiden ideologista keskustelua kehitettävä 

Sergei Skvortsov palautti mieleen jo pari vuotta sitten esillä olleen ajatuksen kommunistien infor-

maatiokeskuksen luomisesta, joka olisi kommunisteille pehmeämpi muoto kansainvälisen organi-

saation kehittämiseksi. Tällä hetkellä on vaikea luoda maailmaa käsittävää kommunistista organi-

saatiota ja informaatiokeskus loisi pohjaa eri puolueiden ideologiseen keskusteluun ja lähentymi-

seen. 

Kommunistien nopeutettava kansainvälistä järjestäytymistä 

Kalevi Wahrman muistutti kansainvälisen talouskriisin lähiajan näkymistä, joka velvoittaa meiltä 

kommunisteja nopeuttamaan kansainvälistä järjestäytymistämme. Tänään kapitalistiset omistajapii-

rit kilpailevat maailman taloudellisten voimavarojen omistuksesta. Ne jakavat maailmaa uudelleen.  

Kun poliittiset ja taloudelliset keinot ovat loppuneet, on siirrytty asein tapahtuvaan uusjakoon (Irak, 

Afganistan, Jugoslavia, Libya). Elämme imperialismin uudelleen nousun (restauraation) aikaa.  So-



sialistinen ja demokraattinen maailmanjärjestys kykeni estämään imperialistisen uusjaon. Sosialis-

min väliaikainen taantuminen johti siihen, että aseelliselle uusjaolle ei ole vastavoimaa.  

Tänään kaikki on toisin, kun mikään voitto kapitalisteille ei riitä. Finanssimaailmassa virtuaalinen 

raha (kuviteltu raha, keinotteluraha) on kasvanut moninkertaiseksi todelliseen rahaan nähden. Kun 

valtioiden yhteenlaskettu BKT on noin 60 000 mrd. dollaria, niin keinottelun piirissä liikkuu 700 

000 mrd. dollaria. Sijoitukset reaaliseen tuotantoon eivät riitä enää tuottamaan kapitalisteille voitto-

ja, joita he odottavat saavansa keinottelun piiristä. Tässä muhii atomipommin kaltainen talouskupla. 

Työkansan riisto tuotannossa ei enää riitä. Nyt rahamarkkinoilla keinottelusta on tullut merkittävä 

työläisten riistoa ja kapitalistien voittoa lisäävä tekijä.  

Kommunistien informaatiokeskus perustettiin 

Puolueiden edustajien puheenvuorojen jälkeen käydyssä keskustelussa päädyttiin johtopäätökseen, 

että mitkään muodolliset kommunististen ja työväenpuolueiden tapaamiset eivät riitä. Tarvitaan 

marxilaiseen yhteiskuntatieteeseen perustuvaa luokka-analyysia ja kapitalisminvastaisen yhteisen 

luokkataistelutaktiikan kehittämistä Tapaamisen lopuksi päätettiin perustaa uudelleen ”kommunis-

tisten ja työväenpuolueiden informaatiotoimisto (Cominform) ja hyväksyttiin tätä koskeva tie-

donanto. 

* * * * * 

Kommunistit vetoavat työväenluokan, kestävän rauhan ja demokratian 

puolesta. Kommunististen puolueiden tapaamisen julkilausuma 

Kaksikymmentä vuotta on kulunut sosialismin ja Neuvostoliiton romahduksesta. Saman ajan on 

kestänyt myös kommunistisen liikkeen kriisi. 

Eräänä suurimpana ongelma tänään näyttää olevan, että vasemmistolaisillakaan puolueilla ei ole 

vaihtoehtoa, ulospääsyä tälle imperialistisen monopolikapitalismin politiikalle. Ne ovat vain muka-

na porvarillisessa politiikassa esittämällä pelkkiä "kosmeettisia" parannuksia vallitseviin oloihin. Ne 

ovat sopeutuneet markkinatalouteen ja uusliberalismiin. Monet niistä ovat hyväksyneet markkinata-

louden ja kapitalismin peräti "ikuisena" järjestelmänä.  

Vanhoille kommunistisille puolueille näyttää olevan tyypillistä se, että kapitalistien maailman ilmi-

öitä ja kehityksen lainmukaisuuksia ei enää kyetä tarkastelemaan marxilaisen tieteellisen maail-

mankatsomuksen perustalta. Kaikki tämä on pitkälti suoraa seurausta Neuvostoliiton ja sosialistisen 

leirin hajottamisesta ja sen aiheuttamasta neuvottomuudesta. 

Helsingissä 26.11.2011 kokoontuneet puoluejärjestöt, Neuvostoliiton Kommunistinen puolue, 

Pakistanin kommunistinen puolue ja Kommunistien Liitto (Suomi) katsovat: 

1. Taloudessa tuotettu voitto tulee sijoittaa uuteen tuotantoon, tieteeseen, infrastruktuuriin ja palve-

luihin, joiden kautta syntyy uusia työpaikkoja ja kasvaa ihmisten kyky tuottaa hyvin vointia ja uusia 

yhteiskunnallisia arvoja. 

2. Tämä onnistuu vain ottamalla keskeiset rahatalouden välineet kuten pankit ja vakuutuslaitokset ja 

yhteiskunnallisesti tärkeät energialähteet, maat ja kaivokset sekä tuotannon ohjaus yhteiskunnan 

vastuulle. 



3. Näiden tavoitteen toteuttamiseksi kommunististen-, demokraattisten- ja edistyksellisten työväen-

järjestöjen tulee kehittää uudelleen yhteinen, nykyaikaisen työväenluokan tieteelliseen maailman-

katsomukseen perustuva imperialismin- ja kapitalisminvastainen luokkataistelutaktiikka.  

Tässä mielessä olemme päättäneet Neuvostoliiton Kommunistisen puolueen, Pakistanin Kommunis-

tisen puolueen ja Kommunistien Liiton (Suomi) järjestelykokouksessa uudelleen perustaa kommu-

nistien kansainvälisen yhteistoimintajärjestön ”Kommunististen ja työväenpuolueiden informaatio-

toimiston” (Kominform). Sen tehtävänä on kehittää kansainvälisesti kommunistien yhteistyötä ja 

mielipiteidenvaihtoa näiden tehtävien toteuttamiseksi. 
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