
OObbsseerrvviinngg  tthhee  CCeennttiinnaarryy  yyeeaarr  ooff  tthhee  GGrreeaatt  OOccttoobbeerr  

SSoocciiaalliisstt  RReevvoolluuttiioonn..  
  
TThhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  BBSSNNLL  EEmmppllooyyeeeess  UUnniioonn  ddeeccllaarreedd  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  bbuuiillddiinngg  aa  ssoocciiaalliissttiicc  
ssoocciieettyy  aass  oonnee  ooff  iittss  aaiimmss  aanndd  oobbjjeeccttiivveess..      
  
TThhoouugghh  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  IInnddiiaa  hhaass  ddeeccllaarreedd  IInnddiiaa  aass  aa  ssoocciiaalliisstt  ccoouunnttrryy,,  tthhee  rruulliinngg  ccaappiittaalliisstt  
aanndd  llaanndd  lloorrdd  ccllaasssseess  lleedd  bbyy  tthhee  bbiigg  ccaappiittaalliissttss  hhaavvee  nneevveerr  ttaakkeenn  iitt  sseerriioouussllyy  eexxcceepptt  ccllaaiimmiinngg  tthhaatt  
tthhee  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  bbuuiilltt  aafftteerr  iinnddeeppeennddeennccee  aanndd  tthhee  wweellffaarree  mmeeaassuurreess  ttaakkeenn  wweerree  eeqquuaall  ttoo  
SSoocciiaalliissmm..  BBuutt  aafftteerr  ssttaarrttiinngg  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  lliibbeerraalliissaattiioonn,,  pprriivvaattiissaattiioonn  aanndd  gglloobbaalliissaattiioonn  
ppoolliicciieess  iinn  11999911,,  tthhee  rruulliinngg  ccllaasssseess  ssttaarrtteedd  ttoo  ddeessttrrooyy  ppuubblliicc  sseeccttoorr  aanndd  wweellffaarree  ssttaattee  ccoonncceepptt  
aanndd  aabbaannddoonneedd  ttaallkkiinngg  aabboouutt  ssoocciiaalliissmm  eevveenn  ffoorr  nnaammee  ssaakkee  aanndd  tthhee  iinneeqquuaalliittiieess  aarree  ggrroowwiinngg  
ddaayy  bbyy  ddaayy..    
  
LLaabboouurr  ppoowweerr  iiss  tthhee  uunniiqquuee  ffeeaattuurree  ooff  hhuummaann  bbeeiinnggss..  WWhheenn  ppuutt  ttoo  wwoorrkk,,  iitt  ccrreeaatteess  nnoott  oonnllyy  iittss  
oowwnn  vvaalluuee,,  bbuutt  aallssoo  ccrreeaatteess  ssuurrpplluuss  vvaalluuee..  WWhhiillee  tthhee  vvaalluuee  ccrreeaatteedd  bbyy  tthhee  llaabboouurr  ppoowweerr  iiss  ppaaiidd  
aass  wwaaggee,,  tthhee  ssuurrpplluuss  vvaalluuee  ccrreeaatteedd  bbyy  iitt  iiss  ppoocckkeetteedd  bbyy  tthhee  rruulliinngg  ccllaasssseess  wwhhoo  aarree  tthhee  oowwnneerrss  ooff  
mmeeaannss  ooff  pprroodduuccttiioonn,,  lliikkee  llaanndd  aanndd  bbuuiillddiinnggss,,  wwiitthhoouutt  ppaayyiinngg  aannyytthhiinngg  ttoo  tthhee  wwoorrkkeerr  wwhhoo  ccrreeaatteedd  
iitt..    TThhiiss  iiss  ccaalllleedd  eexxpplloorraattiioonn..    
  
FFoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee,,  oonn  77tthh  NNoovveemmbbeerr  11991177,,  ssuucchh  aa  ssoocciiaalliisstt  rreevvoolluuttiioonn  ttooookk  ppllaaccee  iinn  RRuussssiiaa..  IInn  tthhiiss  
rreevvoolluuttiioonn,,    tthhee  oolldd  SSttaattee  PPoowweerr  ooff  tthhee  ooff  tthhee  EEmmppeerroorr  TTssaarr  aanndd  ccaappiittaalliissttss  aanndd  llaanndd  lloorrddss  wwaass  
ssmmaasshheedd  aanndd  tthhee    nneeww  SSttaattee  PPoowweerr  ooff  tthhee  wwoorrkkiinngg  ccllaassss  iinn  aalllliiaannccee  wwiitthh  ppeeaassaannttrryy  aanndd  ootthheerr  
eexxppllooiitteedd  ccllaasssseess  wwaass  eessttaabblliisshheedd..  SSiinnccee  NNoovveemmbbeerr  77  wwaass  OOccttoobbeerr  2255  aass  ppeerr  tthhee  oolldd  RRuussssiiaann  
ccaalleennddaarr,,  tthhiiss  rreevvoolluuttiioonn  wwaass  ccaalllleedd  aass  tthhee  OOccttoobbeerr  SSoocciiaalliisstt  rreevvoolluuttiioonn..  IIttss  aaiimm  iiss  ttoo  eenndd  tthhee  
eexxppllooiittaattiioonn  ooff  llaabboouurr..    
  
TThhee  wwoorrkkiinngg  ccllaassss  rruullee  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhiiss  rreevvoolluuttiioonn  iinn  RRuussssiiaa  hhaass  nnaattiioonnaalliisseedd  tthhee  mmeeaannss  ooff  
pprroodduuccttiioonn  lliikkee  llaanndd,,  iinndduussttrriieess  eettcc..,,  ccoolllleeccttiivveellyy  oowwnneedd  bbyy  tthhee  ppeeooppllee..  TThhee  UUnniioonn  ooff  SSoovviieett  
SSoocciiaalliisstt  RReeppuubblliiccss  ((SSoovviieett  UUnniioonn))  wwaass  eessttaabblliisshheedd..  PPrroodduuccttiioonn  ggrreeww  ttrreemmeennddoouussllyy..  IIlllliitteerraaccyy,,  
uunneemmppllooyymmeenntt  aanndd  ppoovveerrttyy  wweerree  ccoommpplleetteellyy  aabboolliisshheedd..  FFrreeee  eedduuccaattiioonn  aanndd  hheeaalltthh  ccaarree  wweerree  
mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  aallll..  IItt  eennssuurreedd  eeqquuaall  rriigghhttss,,  eeqquuaall  wwaaggeess,,  mmaatteerrnniittyy  bbeenneeffiittss  aanndd  rriigghhtt  ttoo  
ddiivvoorrccee,,  ffoorr  wwoommeenn..  IItt  wwaass  tthhee  ffiirrsstt  ccoouunnttrryy  tthhaatt  ggrraanntteedd  vvoottiinngg  rriigghhtt  ttoo  wwoommeenn..  IItt  lliibbeerraatteedd  
wwoommeenn  ffrroomm  tthhee  ddrruuddggeerryy  ooff  ddoommeessttiicc  wwoorrkk  bbyy  hhaannddiinngg  oovveerr  9900%%  ooff  tthhaatt  wwoorrkk  ttoo  tthhee  ssoocciieettyy  aanndd  
mmeenn  bbeeggaann  ttoo  sshhaarree  tthhee  ddoommeessttiicc  wwoorrkk..  
  
  TThhiiss  ssoocciiaalliisstt  rreevvoolluuttiioonn  iinnssppiirreedd  wwoorrkkiinngg  ccllaassss  ssttrruugggglleess  iinn  sseevveerraall  ccoouunnttrriieess  iinncclluuddiinngg  IInnddiiaa..  
DDuuee  ttoo  iittss  iinnssppiirraattiioonn,,  AAIITTUUCC,,  tthhee  ffiirrsstt  ttrraaddee  uunniioonn  CCeenntteerr  iinn  IInnddiiaa  wwaass  ffoorrmmeedd  iinn  11992200..  WWoorrkkiinngg  
ccllaassss  aanndd  ppeeaassaanntt  aalllliiaannccee  ccaammee  ttoo  ppoowweerr  iinn  sseevveerraall  ccoouunnttrriieess..  IItt  iinnssppiirreedd  nnaattiioonnss  lliibbeerraattiioonn  
ssttrruugggglleess  iinn  sseevveerraall  ccoouunnttrriieess  iinncclluuddiinngg  IInnddiiaa..  TThhee  CCoonnggrreessss  PPaarrttyy  tthhaatt  lleeaadd  tthhee  iinnddeeppeennddeennccee  
ssttrruuggggllee  iinn  oouurr  ccoouunnttrryy  bbeeggaann  ttoo  ttaallkk  aabboouutt  llaanndd  ttoo  tthhee  ttiilllleerr,,  ssoocciiaalliissmm  aanndd  wweellffaarree  ssttaattee..  TThhee  
rruulliinngg  ccllaasssseess  iinn  tthhee  aaddvvaanncceedd  ccaappiittaalliisstt  ccoouunnttrriieess  wweerree  ccoommppeelllleedd  ttoo  aaddoopptt  sseevveerraall  wweellffaarree  
mmeeaassuurreess  ffoorr  tthhee  wwoorrkkiinngg  ccllaassss..  TThhee  SSoovviieett  UUnniioonn  lleeaadd  tthhee  ddeeffeeaatt  ooff  ffaasscciissmm  iinn  tthhee  SSeeccoonndd  
WWoorrlldd  WWaarr  aanndd  tthheerreeaafftteerr,,  ttiillll  nnooww  tthheerree  iiss  nnoo  TThhiirrdd  WWoorrlldd  WWaarr..  IItt  hheellppeedd  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  
tthhee  tthhiirrdd  wwoorrlldd  ccoouunnttrriieess  lliikkee  IInnddiiaa..    
  
BBuutt  tthhiiss  eexxppeerriimmeenntt  ooff  bbuuiillddiinngg  ssoocciiaalliissmm  hhaass  ffaaiilleedd  aanndd  tthhee  ssoocciiaalliisstt  ccaammpp  lleedd  bbyy  SSoovviieett  UUnniioonn  
hhaass  ccoollllaappsseedd  aanndd  ccaappiittaalliissmm  wwaass  rreessttoorreedd  iinn  tthheessee  ccoouunnttrriieess..  TThhiiss  iiss  dduuee  ttoo  tthhee  mmiissttaakkeess  tthhaatt  
ooccccuurrrreedd  iinn  bbuuiillddiinngg  tthhee  ffiirrsstt  ssoocciiaalliisstt  ssoocciieettyy..  AAnnyy  iinniittiiaall  eexxppeerriimmeenntt  wwiillll  nnoott  gguuaarraanntteeee  ffiinnaall  
ssuucccceessss  aanndd  iitt  wwiillll  bbeeccoommee  ffiinnaallllyy  ssuucccceessssffuull  aafftteerr  lleeaarrnniinngg  ffrroomm  tthhee  mmiissttaakkeess..    
  
BBuutt  iitt  iiss  pprroovveedd  nnooww  wwiitthhoouutt  aannyy  ddoouubbtt  tthhaatt  ccaappiittaalliissmm  ccaannnnoott  ssoollvvee  aannyy  oonnee  ooff  tthhee  ffuunnddaammeennttaall  
pprroobblleemmss  lliikkee  eexxppllooiittaattiioonn  ooff  llaabboouurr,,  iinneeqquuaalliittyy,,  ppoovveerrttyy,,  iilllliitteerraaccyy,,  uunneemmppllooyymmeenntt,,  sseellffiisshhnneessss,,  
ssttrriiffee  bbeettwweeeenn  vvaarriioouuss  rraacceess,,  wwaarr,,  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  aaggaaiinnsstt  wwoommeenn  aanndd  mmiinnoorriittiieess  aanndd  ssoocciiaall  
oopppprreessssiioonn  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  rraaccee,,  ggeennddeerr,,  rreelliiggiioonn  aanndd  ccaassttee  eettcc..  NNooww  iinn  tthhee  eennttiirree  wwoorrlldd  
ccaappiittaalliissmm  iiss  ffaacciinngg  aa  pprroolloonnggeedd  eeccoonnoommiicc  rreecceessssiioonn  hheeaappiinngg  mmiisseerriieess  oonn  tthhee  wwoorrkkiinngg  ppeeooppllee  
aanndd  eevveenn  mmaakkiinngg  tthhee  eeaarrtthh  nnoott  aa  ssaaffee  ppllaaccee  ttoo  lliivvee  hheeaalltthhiillyy,,  bbyy  ddeessttrrooyyiinngg  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt..    



  
BBuutt  SSiioocciiaalliissmm,,  eevveenn  tthhoouugghh  iitt  ffaaiilleedd  dduuee  ttoo  tthhee  uunnaavvooiiddaabbllee  mmiissttaakkeess  iinn  aannyy  eexxppeerriimmeenntt,,  hhaass  
pprroovveedd  tthhaatt  iitt  oonnllyy  ccoouulldd  ssoollvvee  tthhee  aabboovvee  ssaaiidd  ffuunnddaammeennttaall  pprroobblleemmss  ooff  hhuummaann  bbeeiinnggss..    
  
TThheerreeffoorree,,  oonn  tthhee  ooccccaassiioonn  ooff  tthhee  cceenntteennaarryy  yyeeaarr  ooff  tthhee  OOccttoobbeerr  SSoocciiaasstt  RReevvoolluuttiioonn  wwhhiicchh  
ssttaarrtteedd  ffrroomm  77tthh  NNoovveemmbbeerr  22001166,,  tthhiiss  88tthh  CCoonnffeerreennccee  ooff  BBSSNNLL  EEmmppllooyyeeeess  UUnniioonn  hheelldd  aatt  
CChheennnnaaii  ffrroomm  3311..1122..22001166  ttoo  33..11..22001177rreessoollvveess  tthhaatt  tthhee  uunniioonn  wwiillll  oorrggaanniissee  aa  ccaammppaaiiggnn  aammoonngg  
BBSSNNLL  EEmmppllooyyeeeess  oonn  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  sscciieennttiiffiicc  ssoocciiaalliissmm  aanndd  tthhee  wwaayy  ttoo  bbuuiilldd  aa  ssoocciiaalliisstt  ssoocciieettyy  
iinn  IInnddiiaa  iinn  aa  bbeetttteerr  mmaannnneerr  bbyy  lleeaarrnniinngg  ffrroomm  tthhee  mmiissttaakkeess  ddoonnee  iinn  ootthheerr  ccoouunnttrriieess  iinn  bbuuiillddiinngg  
ssoocciiaalliissmm..  TThhee  ccaammppaaiiggnn  wwiillll  bbee  oorrggaanniisseedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  cceenntteennaarryy  yyeeaarr  uunnttiill  66..1111..22001177  bbyy  
oorrggaanniissiinngg  sseemmiinnaarrss,,  mmeeeettiinnggss,,  ssttuuddyy  ccllaasssseess,,  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  ppaammpphhlleettss  aanndd  bbooookkss  oonn  ssoocciiaalliissmm  
eettcc..  
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