
NEUVOSTOLIITON KOMMUNISTISEN 
PUOLUEEN XXIII PUOLUEKOKOUKSEN  

PÄÄTÖSLAUSELMA NKP:n KESKUSKOMITEAN 

TOIMINTASELOSTUKSESTA

Kuultuaan ja käsiteltyään NKP:n keskuskomitean 
ensimmäisen sihteerin toveri L. I. Brezhnevin toiminta- 
selostuksen NKP:n keskuskomitean työstä Neuvostolii
ton kommunistinen puolue päättää:

kokonaisuudessaan ja täydellisesti hyväksyä NKP:n 
keskuskomitean poliittisen linjan ja käytännön toi
minnan;

hyväksyä NKP:n keskuskomitean toimintaselostuksen 
sisältämät ehdotukset ja johtopäätökset.

Selostetun kauden aikana puolueen toimintaa toteu
tettiin XX—XXII puoluekokousten määrittelemän linjan 
pohjalla ja se oli tähdätty NKP:n ohjelman toteuttami
seen, kommunismin aineellis-teknisen pohjan luomiseen, 
sosialististen yhteiskunnallisten suhteiden jatkuvaan 
täydellistämiseen ja työtätekevien kommunistiseen kas
vatukseen.

Tällä kaudella saavutettiin suuria menestyksiä talou
den ja kulttuurin kehittämisessä ja kansan aineellisen 
elintason kohottamisessa. Neuvostoyhteiskunnan poliitti
nen perusta — työväenluokan ja kollektiivitalonpoikais- 
ton liitto, monikansallisen Neuvostoliiton kansojen ystä
vyys ja kaikkien työtätekevien liittyminen NKP:n 
ympärille — on lujittunut. NKP:n rivit ovat laajentu
neet, sen poliittinen ja organisatorinen osuus neuvosto
yhteiskunnassa kasvanut. Puolueessa ovat lujasti vah
vistuneet sisäisen puolue-elämän leniniläiset periaatteet.
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Leninin oppeja noudattaen puolue on kehittänyt kan
santalouden hallintomuotoja ja -menetelmiä hyläten 
kaiken, mikä ei ole kestänyt käytännön koetta, vaan 
muodostunut häiriöksi liikkeellemme eteenpäin. Puo
lueen toiminnalle, yhteiskuntamme jatkuvalle edistymi
selle tiellä kohti kommunismia on ensiarvoinen merki
tys NKP:n keskuskomitean lokakuun (1964) täysistun
nolla.

Neuvostoliiton taloudellisen ja sotilaallis-poliittisen 
mahdin kasvu on entisestään lujittanut sen ulkopoliitti
sia asemia. NKP on tehnyt ja  tekee kaikkensa turva
takseen neuvostokansan rauhallisen työn, se kamppailee 
aktiivisesti rauhan puolesta koko maailmassa ja käy 
päättäväistä taistelua imperialistista aggressiota vastaan. 
Neuvostoliitto antaa järkkymättä tukea kansojen va
paustaistelulle imperialismia, kolonialismia ja neokolo- 
nialismia vastaan ja antaa lisääntyvän osuutensa kaik
kien maiden työtätekevien taisteluun rauhan, kansalli
sen riippumattomuuden, demokratian ja sosialismin 
puolesta.

I

1. Maailman kehitys on vahvistanut puolueemme ja 
koko kommunistisen liikkeen tekemän johtopäätöksen, 
että nykyisellä aikakaudella historiallisen kehityksen 
pääsuunnan määrittelevät sosialistinen maailmanjärjes
telmä ja voimat, jotka kamppailevat imperialismia vas
taan, yhteiskunnan sosialistisen uudellenjärjestelyn puo
lesta.

Sosialistinen maailmanjärjestelmä on kuluneen kau
den aikana merkittävästi lujittunut, sen kansainvälinen 
arvovalta ja vaikutus ihmiskunnan kohtaloon on lisään
tynyt. Selostetulle toimintakaudelle on ominaista, että 
sosialististen maiden ja näiden maiden veljespuolueiden 
väliset suhteet ovat lujittaneet marxismin-leninismin, 
sosialistisen internationalismin, tasavertaisuuden, sisäi
siin asioihin puuttumattomuuden, toistensa kunnioitta
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misen, puolueitten ja valtioitten itsenäisyyden pohjalla. 
Neuvostoliiton suhteet sosialistisiin maihin ovat viime 
vuosina muodostuneet entistä rikkaammiksi, käyneet 
entistä kiinteämmiksi ja sydämellisemmiksi. Säännölli
sesti järjestetään poliittisia neuvotteluja ja mielipiteiden 
vaihtoa sosialististen veljesmaiden johtajien välillä.

Sosialististen maiden taloudellinen yhteistyö on ko
honnut uudelle asteelle. Tässä kohden kasvaa yhä enem
män keskinäisen talousavun neuvoston osuus.

Neuvostoliiton ja muiden sosialististen maiden välis
ten sopimussuhteiden järjestelmä on lujittunut. Näissä 
sopimuksissa saa ilmaisunsa kansojemme veljellinen 
ystävyys. Sosialististen maiden sotilaallinen yhteistyö 
on Laajentunut. Parhaillaan tapahtuu Varsovan sopi
muksen mekanismin lujittamis- ja täydellistymisprosessi.

Puoluekokous antaa NKP:n keskuskomitean tehtäväksi 
edelleenkin kehittää ja lujittaa aatteellis-poliittisia 
yhteyksiä kaikkien sosialististen maiden kommunistisiin 
ja työväenpuolueisiin marxismin-leninismin periaattei
den pohjalla, kaikin tavoin myötävaikuttaa sosialistisen 
yhteisön tiivistymiseen, sen mahdin ja vaikutuksen 
lujittumiseen, laajentaa taloudellista ja tieteellis-teknistä 
yhteistyötä ja kulttuuriyhteyksiä, kasvattaa neuvosto
ihmisiä veljesmaiden kansoja kohtaan tunteman ystä
vyyden ja kansainvälisen solidaarisuuden hengessä.

Kapitalististen maiden työväenliike käy laajaa luokka
taistelua monopoleja vastaan. Eräiden maiden proleta
riaatti on päässyt uusiin asemiin hyökätäkseen edelleen 
riistojärjestelmää vastaan. Viime vuosina eräissä maissa 
on ollut havaittavissa näkymiä työväenliikkeen eri pii
rien toiminnan yhtenäisyyden saavuttamiseksi. Työväen
luokan ympärille kerääntyy yhä enemmän muita mono
polien iestä vastustavia yhteiskuntakerroksia.

Puoluekokous pitää välttämättömänä edelleenkin laa
jentaa ja lujittaa neuvostokansan ja Neuvostoliiton kom
munistien toveruuden ja veljeyden siteitä ja vallanku
mouksellista solidaarisuutta kapitalististen maiden työ

231



väenluokkaa ja kaikkia työtätekevien joukkoja ja niiden 
demokraattisia järjestöjä kohtaan.

Kuluneina vuosina on kansallinen vapausliike jatku
vasti kehittynyt. 17 uutta valtiota on saavuttanut tais
telussa imperialismia vastaan riippumattomuuden. Mo
net valtiollisen riippumattomuuden saavuttaneista maista 
ovat astuneet uuteen vaiheeseen — taistelu vaiheeseen 
taloudellisen itsenäisyyden puolesta, imperialismin uus
kolonialistisia pyrkimyksiä vastaan sen yrittäessä saada 
takaisin menetetyt asemat ja estää näiden maiden 
yhteiskunnallinen edistyminen.

Imperialismi pyrkii häikäilemättömästi, usein aseelli
sia keinoja käyttäen, sekaantumaan vapautuneiden mai
den sisäisiin asioihin. Viime aikoina imperialistit ovat 
voimistaneet tihutöitään erityisesti niiden maiden halli
tuksia vastaan, joissa suoritetaan perusteellisia yhteis
kunnallisia uudistuksia.

Uusi elämä syntyy kolonialismin ikeestä vapautuneissa 
maissa ankarassa kamppailussa kavalaa imperialistista 
vihollista vastaan, sisäisen taantumuksen voimia vas
taan — taantumuksen, joka imperialismin tukee nojaten 
pyrkii suuntaamaan nuoret valtiot kapitalistiselle tielle. 
Kansat liittävät kuitenkin entistä päättävämmin näky
mät kansallisen vapausvallankumouksen, vuosisataisen 
jälkeenjääneisyyden poistamisen ja elämän olosuhteiden 
parantamisen täydestä voitosta ei-kapitalistiseen kehi
tystiehen. Muutamat nuoret valtiot ovat jo astuneet 
tälle tielle ja Neuvostoliitto rakentaa suhteitaan niihin 
täyden tasavertaisuuden, ystävyyden ja keskinäisen tuen 
pohjalla.

Puoluekokous antaa NKP:n keskuskomitean tehtäväksi 
edelleenkin tukea siirtomaaiestä ja uuskolonialismia vas
taan taistelevia kansoja; kehittää kaikinpuolista yhteis
työtä kansallisen riippumattomuuden saavuttaneiden 
maiden kanssa; kaikin tavoin myötävaikuttaa kansojen 
imperialisminvastaisen rintaman lujittumiseen kaikissa 
maanosissa; laajentaa yhteyksiä kommunistisiin ja val-
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lankumouksellis-demokraattisiin puolueisiin nuorissa 
kansallisissa valtioissa.

2. Vuosien 1957 ja 1960 neuvottelukokouksissa yhtei
sin ponnistuksin kehitettyä marxilais-leniniläistä pää
linjaa noudattaen maailman kommunistinen liike on 
kuluneiden vuosien aikana lujittanut ja laajentanut ase
miaan aikamme kaikkein vaikutusvaltaisimpana poliitti
sena voimana.

NKP:n keskuskomitean kansainvälistä toimintaa lei
masi toimintakauden aikana horjumaton pyrkimys lujit
taa veljellistä solidaarisuutta kommunistisia ja työväen
puolueita kohtaan ja yhdessä niiden kanssa taistella 
kansainvälisen kommunistisen liikkeen päälinjan toteut
tamisen puolesta, lujittaa maailman kommunistien laa
jan armeijan yhtenäisyyttä.

Puoluekokous tunnustaa välttämättömäksi edelleenkin 
noudattaa linjaa, joka tähtää kansainvälisen kommunis
tisen liikkeen yhtenäisyyteen, kaikkien veljespuolueiden 
toiminnan yhtenäisyyteen kamppailussa yhteistä vihol
lista — imperialismia vastaan, rauhan, demokratian, 
kansallisen vapautumisen ja sosialismin puolesta.

Puoluekokous on sitä mieltä, että veljespuolueiden 
monenkeskisten ja kaksipuolisten tapaamistilaisuuksien 
järjestäminen, jatkuva mielipiteiden vaihto ja ajankoh
taisten tehtävien toverillinen käsittely on oikeaksi osoit
tautunutta, hyödyllistä käytäntöä ja samalla hyvä tie 
kommunistisen liikkeen tiivistämiseksi. NKP:n, samoin 
kun myös veljespuolueiden enemmistö, katsoo tarkoituk
senmukaisesti kutsua kokoon uuden kommunististen ja 
työväenpuolueiden kansainvälisen neuvottelukokouksen, 
kun olosuhteet siihen ovat kypsyneet.

Puoluekokous hyväksyy NKP:n keskuskomitean linjan 
ja käytännön toimenpiteet, jotka tähtäävät kansainväli
sen kommunistisen liikkeen piirissä esiintyvien erimieli
syyksien selvittämiseen marxismin-leninismin sekä vuo
den 1957 Julistuksen ja vuoden 1960 Julkilausuman 
periaatepohjalla.

Puoluekokous hyväksyy NKP:n keskuskomitean toi
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minnan ja konkreettiset toimenpiteet, jotka tähtäävät 
erimielisyyksien selvittämiseen Kiinan kommunistisen 
puolueen kanssa marxismin-leninismin periaatepohjalla. 
Puoluekokous ilmaisee varmuutensa siitä, että loppujen 
lopuksi puolueemme ja maittemme kansat voittavat vai
keudet ja kulkevat yhtenä rivistönä taistelussa yhteisen 
suuren vallankumousasian puolesta.

Ehdottomana edellytyksenä kommunistien rivien tii
vistymiselle on vuoden 1960 Julkilausumassa esitettyjen 
puolueiden välisiä suhteita koskevien normien, tasaver
taisuuden, itsenäisyyden ja toinen toistensa sisäisiin 
asioihin sekaantumattomuuden periaatteiden tiukka 
noudattaminen. NKP vastustaa hegemonismia kommu
nistisessa liikkeessä ja kannattaa kaikkien puolueiden 
välistä todellista tasavertaisuutta ja veljellisiä suhteita 
proletaarisen internationalismin periaatteiden pohjalla.

Kommunistien rivien aatteellis-poliittinen tiivistymi
nen, johon NKP edelleenkin horjumatta pyrkii, edellyt
tää marxilais-leniniläisten leppymätöntä kamppailua 
oikeistolaista ja "vasemmistolaista” revisionismia vas
taan. Poikkeamiset marxilais-leniniläisestä linjasta niin 
"vasemmalle” kuin oikeallekin ovat erityisen vaarallisia 
silloin, kun ne liittyvät nationalismin ja hegemonismin 
ilmenemiin.

Tärkeimpänä edellytyksenä maailman kommunismin 
jatkuvalle etenemiselle on maailmantapahtumien kulun 
ja vallankumousliikkeen käytännön esiinnostaminen 
uusien ongelmien luova käsittely marxilais-leniniläisen 
teorian pohjalla.

3. Maailmannäyttämöllä vallitsevat voimasuhteet ovat 
jatkuvasti muuttumassa sosialismin, työväen- ja kansal
lisen vapautusliikkeen hyväksi. Samalla selostetulle toi
mintakaudelle on ominaista imperialismin aggression 
voimistuminen ja taantumuksen aktivoituminen. Kapi
talismin yleisen kriisin syveneminen ja sen ristiriitojen 
kärjistyminen voimistavat imperialismin seikkailuhenki- 
syyttä, sen vaarallisuutta kansoille, rauhalle ja yhteis
kunnalliselle edistykselle. Imperialismi yrittää yhä
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useammin etsiä ulospääsyä sotilaallisten provokaatioi
den, erilaisten salaliittojen ja suoranaista! sotilaallisten 
interventioiden avulla.

Selostettu toimintakausi vahvisti vuosien 1957 ja 1960 
Moskovan neuvottelujen johtopäätöksen siitä, että impe
rialismin aggressiivinen luonne ei ole muuttunut. Viime 
aikojen tapahtumat osoittavat imperialistien tihutöiden 
voimistuneen sosiaalisen edistyksen tielle astuneita maita 
vastaan. Aikamme taantumuksellinen, maailman santar
min osaa esittävä päävoima on amerikkalainen imperia
lismi. Se sekaantuu karkeasti monien Afrikan, Aasian 
ja Latinalaisen Amerikan maiden ja kansojen sisäisiin 
asioihin, polkee niiden suvereniteettia, pyrkii asevoimin 
tukahduttamaan kansallisen vapausliikkeen ja palautta
maan siirtomaajärjestyksen eikä lopeta provokaatioitaan 
vallankumouksellista Kuubaa vastaan. Amerikkalaisen 
imperialismin aggressiivinen luonne käy havainnollisesti 
ilmi rikollisessa sodassa Vietnamin kansaa vastaan. 
Amerikkalaiset aggressorit saattavat Vietnamin demo
kraattisen tasavallan rauhalliset kaupungit ja kylät bar
baaristen pommitusten kohteiksi, käyttävät napalmpom- 
meja, myrkkykaasuja ja muita epäinhimillisiä välineitä 
Etelä-Vietnamin väestön tuhoamiseen.

Vaaralliseksi kansainvälisen jännityksen pesäkkeeksi 
on käynyt Länsi-Saksa, missä kasvavat Yhdysvaltojen 
imperialistien kannustamat revanshistiset ja militaris
tiset voimat. Nämä voimat pyrkivät sitkeästi pääsemään 
käsiksi ydinohjusaseisiin voidakseen käyttää niitä re- 
vanshistisiin, aggressiivisiin päämääriinsä.

Kansainvälinen tilanne vaatii tiukasti kaikkien sotaa 
vastustavien, anti-imperialististen voimien tiivistymistä, 
ennen kaikkia sosialistiseen maailmanjärjestelmään kuu
luvien maiden, kaikkien kansainvälisen kommunistisen, 
työväen- ja kansallisen vapausliikkeen rivien, rauhan
tahtoisten kansojen ja valtioiden, kaikkien rauhanpuo
lustajien voimien tiivistymistä riippumatta heidän po
liittisista käsityksistään ja maailmankatsomuksestaan. 
Jotta kansainvälinen jännitys ei enää pääsisi kärjisty
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mään, jotta voitaisiin taata luja rauha ja kansojen va
paa kehitys, tarvitaan rauhantahtoisten valtioiden laa
jojen kansanjoukkojen, poliittisten puolueiden ja yhteis
kunnallisten liikkeiden jyrkkää vastarintaa aggresso- 
reille.

4. Ulkopoliittisessa toiminnassaan Neuvostoliiton kom
munistinen puolue pitää lähtökohtanaan neuvostokansan 
perusetuja ja kansainvälistä velvollisuuttaan sosialistis
ten veljesmaiden, kaikkien maiden työtätekeviä kohtaan. 
Neuvostovaltion ulkopolitiikalla on päämääränään taata 
yhdessä muiden sosialististen maiden kanssa suotuisat 
kansainväliset edellytykset sosialismin ja kommunismin 
rakennustyölle; lujittaa sosialististen maiden yhtenäi
syyttä ja tiiviyttä, niiden ystävyyttä ja veljeyttä; tukea 
kansallisia vapausliikkeitä ja toteuttaa kaikinpuolista 
yhteistyötä nuorten kehitysmaiden kanssa; johdonmu
kaisesti puolustaa yhteiskuntajärjestelmiltään erilaisten 
valtioiden välisen rauhallisen rinnakkainelon periaatetta, 
tehdä päättäväistä vastarintaa imperialismin aggressii
visille voimille, pelastaa ihmiskunta uudelta maailman
sodalta.

Rauhan lujittamista ja sen puolustamista varten on 
välttämätöntä jatkuvasti kartuttaa rauhantahtoisten voi
mien mahtia ja niiden aktiivisuutta, laajojen kansan
joukkojen osallistumista taisteluun rauhan puolesta. 
Erityinen osuus rauhan puolustamisessa kuuluu sosia
listisille maille. Puolueemme on vakuuttunut siitä, että 
kansainvälisen kommunistisen liikkeen johtopäätös mah
dollisuudesta hillitä hyökkäys ja ehkäistä uusi maail
mansota, on oikea.

Neuvostoliitto on aina kannattanut ja kannattaa edel
leen normaalien suhteiden ylläpitämistä kaikkiin mai
hin, kansainvälisten kiistakysymysten ratkaisemista 
neuvotteluteitse eikä sotimalla. Tämän ohella tulee jyr
kästi korostaa, että rauhallisen rinnakkainelon periaate 
on pätemätön sortajien ja sorrettujen, kolonialistien ja 
kolonialismin ikeen uhrien välisissä suhteissa.

NKP tukee nyt ja edelleen täysin sankarillisen Viet
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namin kansan oikeutettua vapaustaistelua, antaa sille 
poliittista, aineellista ja moraalista tukea. On tehtävä 
loppu USA:n aggressiosta Vietnamissa, poistettava ame
rikkalaiset joukot Etelä-Vietnamista ja sumettava Viet
namin kansalle mahdollisuus itse ratkaista sisäiset 
asiansa — tämä on NKP:n ja koko neuvostokansan luja 
ja johdonmukainen kanta.

Olosuhteissa, joissa imperialismin aggressiiviset voi
mat kärjistävät kansainvälistä jännitystä ja luovat sodan 
pesäkkeitä, NKP edelleenkin kohottaa neuvostokansan 
valppautta, lujittaa synnyinmaamme puolustustehoa, 
jotta Neuvostoliiton asevoimat olisivat aina valmiina 
luotettavasti suojelemaan sosialismin saavutuksia ja 
antamaan musertavan iskun jokaiselle imperialistiselle 
aggressorille.

Puoluekokous hyväksyy täysin NKP:n keskuskomitean 
ja neuvostohallituksen ulkopoliittisen toiminnan, kan
nattaa keskuskomitean toimintaselostuksessa esitettyä 
ohjelmaa toimenpiteistä, jotka tähtäävät maailmanpoli
tiikan tärkeimpien kysymysten ratkaisemiseen kansojen 
etujen mukaisesti ja yleisen rauhan ja kansainvälisen 
turvallisuuden lujittamiseen.

II

1. Puoluekokous toteaa tyytyväisenä, että työväen
luokka, kollektiivitalonpoikaisto ja sivistyneistö ovat, 
suorittaessaan NKP.n ohjelmassa esitettyjä historialli
sia tehtäviä, saavuttaneet selostetulla toimintakaudella 
suurta menestystä talouden ja kulttuurin kehittämisessä 
ja neuvostokansan elintason kohottamisessa. Seitsen- 
vuotissuunnitelman täyttämisen tuloksena on otettu tär
keä askel tiellä kohti kommunismin aineellis-teknisen 
perustan luomista.

On saavutettu merkittävä teollisuustuotteiden määrän 
laajeneminen. On suoritettu kansantalouden tärkeimpien 
alojen varustaminen uusilla teknisillä laitteilla. Voima
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talouden, kemian, öljy- ja kaasuteollisuuden, koneen
rakennuksen ja tarkkuuskojeiden rakennuksen nopeu
tuva kehitys on varmistettu. On laajennettu huomatta
vasti elintarvikkeiden, teollisten kulutustarvikkeiden ja 
jokapäiväisessä elämässä tarvittavien kulttuurihyödyk- 
keiden tuotantoa. Työtätekevien aktiivisuuden voimakas 
kehitys suhtautumisessa tuotantoon, uusien koneiden, 
kojeiden, mekanisointi- ja automatisointivälineiden 
käyttöönotto kaikilla teollisuustuotannon aloilla on 
antanut mahdollisuuden merkittävästi kohottaa työn 
tuottavuutta. Tieteen ja teollisuuden saavutukset ovat 
tehneet mahdolliseksi Neuvostoliiton asevoimien varus
tamisen uusimmalla sotakalustolla. On välttämätöntä 
edelleenkin täydellistää maanpuolustukseen tarvittavien 
teknisten välineiden tuotantoa, jotta neuvostoarmeija 
olisi varustettu kaikkein tehokkaimmalla ja nykyaikai
simmalla aseistuksella.

Neuvostoliiton teollisuustuotannon osuus maailmassa 
on kohonnut. Neuvostoliitto on lujittanut asemiaan ta
loudellisessa kilpailussa tärkeimpien kapitalististen mai
den kanssa, saavuttanut uusia voittoja. Kuluneet vuodet 
ovat osoittaneet, että maassamme tapahtunut vauhdil
taan voimakas ja vakaa uudistustöinkin ta on sosialistisen 
talouden säännönmukaisuutta.

Työtätekevien aineellinen elintaso on kohonnut. On 
suoritettu laajoja toimenpiteitä palkkauksen järjestämi
seksi ja korottamiseksi kaikilla kansantalouden aloilla. 
Huomattavalta osalta työtätekeviä on verot poistettu tai 
niitä on alennettu, eräiden väestöryhmien kohdalla on 
laajennettu alennuksia ja korotettu eläkkeitä sekä sää
detty eläke kollektiivitalonpojille. On otettu käyttöön 
7-tuntinen ja eräiden ammattialojen kohdalla 6-tuntinen 
työpäivä. Seitsemän vuoden aikana on rakennettu miltei 
yhtä paljon asuntoja kuin kaikkina neuvostovallan vuo
sina vuoteen 1958 mennessä.

Huomattavaa menestystä on saavutettu kulttuurin, 
opetustoiminnan ja terveydenhoidon aloilla. Korkea
koulu- ja oppikoulusivistyksen saaneiden henkilöiden
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määrä kasvoi seitsenvuotiskauden aikana miltei puoli
toistakertaiseksi, tieteenharjoittajien määrä yli kaksin
kertaiseksi.

Toimenpiteet, joita puolue on suorittanut varsinkin 
NKP:n lokakuun (1964) ja sitä seuranneiden täysistun
tojen jälkeen edistävät kaikkien liittotasavaltojen no
peaa taloudellista ja kulttuurin nousua, niiden välisten 
taloudellisten yhteyksien ja keskinäisen avun laajene
mista, Neuvostoliiton kansojen ystävyyden jatkuvaa 
lujittumista. Kaikki tämä osoittaa jälleen kerran koko 
maailmalle, että vain sosialismi avaa kansoille luotetta
vat tiet kaikinpuoliseen kehitykseen.

Puoluekokous toteaa, että sosialistisen talouden kehi
tyksessä saavutetun suuren menestyksen ohella seitsen- 
vuotissuunnitelma jäi eräiden tavoitteiden kohdalta 
täyttämättä. Täyttämättä jäivät tehtävät eräiden ke
miallisten tuotteiden, koneiden ja polttoainetyyppien 
kohdalla. Jälkeenjääneisyyttä on havaittavissa myös 
maataloustuotannossa, mikä on vaikuttanut kielteisesti 
kevyen- ja elintarviketeollisuuden kehitykseen, eikä ole 
antanut mahdollisuutta täydessä laajuudessaan toteuttaa 
suunniteltuja toimenpiteitä kansan elintason kohotta
miseksi.

Viime vuosina hidastui jossain määrin tuotannon ja 
työn tuottavuuden kasvuvauhti. Tuotan to varojen ja pää
oman sijoituksen hyväksikäytön tehokkuus aleni. Eräillä 
aloilla ei saatu ajoissa käyttöön uusia tuotantolaitoksia 
ja monet rakennetuista eivät päässeet suunniteltuun te
hoon. Tämän tuloksena kansantulon kasvuvauhti jäi pie
nemmäksi kuin seitsenvuotissuunnitelma edellytti.

Syynä näihin kielteisiin tekijöihin olivat kansantalou
den johdossa esiintyneet puutokset, taloudellisten johto- 
menetelmien aliarviointi, aineellisten ja moraalisten 
kannusteiden epätäydellinen hyväksikäyttö, eräät virhe- 
laskelmat suunnittelussa ja subjektivistinen suhtautu
minen eräisiin taloudellisiin ongelmiin. Kielteisesti vai
kuttivat kansantalouden kehitykseen vuosien 1963 ja 
1965 huonot sadot. On syytä todeta myös, että kansain
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välisen tilanteen kiristymisen seurauksena nousi esiin 
välttämättömyys myöntää lisävaroja maan puolustuksen 
lujittamiseen.

2. Puoluekokous hyväksyy täysin NKP:n keskuskomi
tean maaliskuun ja syyskuun (1965) täysistuntojen pää
tökset. Näissä kokouksissa paljastettiin talouden kehi
tyksessä esiintyneiden puutteellisuuksien syyt ja kehi
tettiin uusi suhtautumistapa kansantalouden johtami
seen. Uusi talousjärjestelmä luo entistä suotuisammat 
olosuhteet maan jättiläismäisten tuotantovoimien ratio
naalista hyväksikäyttöä, kansan hyvinvoinnin nopeaa 
kasvua, sosialistisen järjestelmän etuisuuksien täydel
listä esiintymistä varten.

Puoluekokous velvoittaa puolue-, neuvosto- ja talous- 
järjestöt noudattamaan johdonmukaisesti puolueen ke
hittämiä talouspolitiikan periaatteita, jotka edellyttävät 
kunkin alan keskitetyn johtamisen yhdistämistä liitto
tasavaltojen oikeuksien laajentamiseen, taloudellisten 
menetelmien voimistamista talouselämän johtamisessa, 
suunnittelun perinpohjaista parantamista, taloudellisen 
itsenäisyyden ja tuotantolaitosten kollektiivien aloitteel
lisuuden laajentamista, niiden toimintansa tuloksiin tun
teman aineellisen kiinnostuksen lisäämistä. Uuden suun
nittelujärjestelmän ja taloudellisen kannustuksen toteut
taminen käytännössä on lähivuosien tärkeimpiä tehtäviä.

Uusissa olosuhteissa on välttämätöntä kohdistaa ene
nevää huomiota myös tuotannon moraalisiin kannusti
miin, työkurin lujittamiseen, siihen, että työhön suhtau
tumisesta kasvaa patrioottinen velvollisuus, jokaisen 
työntekijän henkilökohtainen vastuu tuotantolaitok
sessa, rakennuksella tai virastossa vallitsevasta asiain
tilasta, käytettävä mahdollisimman tarkasti hyväksi laa
jat mahdollisuudet, joita tähän antaa tuotannon talou
dellisen kannustuksen järjestelmä.

Puoluekokous velvoittaa teollisuusministeriöt turvaa
maan, että tieteen ja tekniikan saavutukset otetaan 
käyttöön entistä nopeammin tuotannossa, lujitetaan tuo
tantolaitosten yhteyksiä tieteellisiin tutkimuslaitoksiin
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ja suunnittelujärjestöihin sekä kehitetään tuotannon 
spesialisoitumista ja kaikinpuolista yhteistoimintaa. Puo
lue- ja neuvostojärjestöjen sekä talouselinten tulee 
käydä päättäväistä kamppailua valtiollisen kurin lujit
tamiseksi, byrokraattisten johtomenetelmien, ahtaan vi- 
rastollisen suhtautumisen ja nurkkakuntalaisuuden juu- 
rimiseksi.

3. Tärkeänä vaiheena puolueen ja neuvostokansan 
kamppailussa kommunismin aineellis-teknisen pohjan 
luomisen ja maan taloudellisen ja puolustusmahdin 
edelleenlujittamisen puolesta on Neuvostoliiton kansan
talouden vuosien 1966—1970 viisivuotinen kehityssuun
nitelma. Viisivuotissuunnitelman taloudellisena pääteh
tävänä puoluekokous pitää sitä, että tieteen ja tekniikan 
saavutusten kaikinpuolisen hyväksikäytön, koko yhteis
kunnallisen tuotannon teollisen kehityksen, sen tehok
kuuden ja työn tuottavuuden kohoamisen pohjalla taa
taan teollisuuden jatkuva merkittävä kasvu, maatalou
den voimakas ja vakaa kehitysvauhti ja pyritään tältä 
pohjalta kohottamaan tuntuvasti kansan elämän aineel
lista ja kulttuuritasoa.

Uudella viisivuotiskaudella on välttämätöntä käyttää 
paremmin hyväksi kaikki käytettävissä olevat mahdolli
suudet maan talouden entistä korkeamman kasvuvauh
din varmistamista varten. Neuvostokansan sankarilli
sella työllä luodut tuotantovoimat antavat mahdollisuu
den rinnan raskaan teollisuuden jatkuvan kehittämisen 
kanssa kehittää entistä nopeammin niitä yhteiskunnalli
sen tuotannon aloja, jotka välittömästi tyydyttävät työ
tätekevien aineelliset ja kulttuuri tarpeet.

Puoluekokous toteaa välttämättömäksi taata uuden 
viisivuotiskauden aikana:

— edelliseen viisivuotiskauteen verrattuna entistä kor
keampi yhteiskunnallisen tuotannon, kansantulon sekä 
kaupunki- ja maaseutuväestön reaalitulojen kasvu;

— tuotantovälineiden tuotannon ja kulutustarviketuo- 
tannon kasvuvauhdin lähentyminen;

— teollisuuden nopea edelleenkehittyminen voimata
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louden, metallurgian, koneenrakennus- ja kemianteolli
suuden sekä elektroniikan kasvun jatkuvasti voimis
tuessa;

— maataloustuotteiden tuotannon merkittävä lisäänty
minen;

— tieteellis-teknisen edistyksen nopeutuminen ja 
yhteiskunnallisen tuotannon tehokkuuden kohoaminen;

— liikenteen ja tietoliikenteen jatkuva tekninen uudis
tuminen;

— kansantalouteen käytettävien pääomasijoitusten laa
jentaminen edelliseen viisivuotiskauteen verrattuna 
suunnilleen 1,5-kertaisiksi, mm. valtion maatalouteen 
menevien pääomasijoitusten — kaksinkertaisiksi; pää
omasijoitusten tehokkuuden kohottaminen ja kansan
taloudessa vallitsevien tärkeimpien määräsuhteiden 
olennainen parantaminen käyttämällä entistä oikeammin 
aineellisia ja finanssivaroja, jota myönnetään talouden 
kehittämiseen;

— rakennustoiminnan merkittävä kehitys, rakennus
teollisuuden tehon lisääminen, rakennettavien kohteiden 
valmistumisajan supistuminen, rakennus- ja asennustöi
den laadun parantaminen, rakennuskustannusten alene
minen;

— tuotantovoimien sijoituksen paraneminen, liittotasa
valtojen ja talousalueiden kokonaiskehitys ja spesialisoi
tuminen; maan itäisten alueiden talouden nopeutuva 
kehitys;

— taloudellisten yhteyksien jatkuva lujittuminen so
sialististen veljesmaiden ja kehitysvaltioiden kanssa; 
molemmin puolin edullisen kaupankäynnin laajentami
nen kapitalististen maiden kanssa.

4. Puoluekokous antaa ensisijaisen merkityksen maa
talouden kehittämiselle NKP.n keskuskomitean maalis
kuun (1965) täysistunnon laatimien taloudellisten toi
menpiteiden järjestelmän pohjalla. Tärkein tie maata
loustuotteiden tuotannon laajenemiseen on maatalouden 
johdonmukainen tehostaminen tuotannon koneellistami
sen, sähköistyksen ja kemiallistamisen lujalla pohjalla
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sekä maaperän kuivaustoiminnan laaja kehitys luonnon
olosuhteiltaan epäsuotuisilla vyöhykkeillä.

Tärkeimpänä tehtävänä maataloudessa pysyy edelleen
kin viljan tuotannon laajentaminen. Ratkaisevana edel
lytyksenä kehitysvauhdin nopeuttamiselle maataloudessa 
yleensä ja varsinkin viljan tuotannossa on jokaisen 
maahehtaarin satoisuuden kaikinpuolinen kohottaminen. 
Näiden päämäärien saavuttamiseksi on määrä suorittaa 
laajoja toimenpiteitä niin koko valtion mitassa kuin 
myös jokaisen kollektiivi- ja neuvosto tilan kohdalla 
maaperän hedelmällisyyden ja maanviljelyskulttuurin 
kohottamiseksi.

Peltoviljelyn tuotannon laajentamisen ja rehuntuotan
toon käytettävien luonnonniittyjen tuottavuuden kohot
tamisen pohjalla on välttämätöntä taata yhteiskunnalli
sen karjatalouden merkittävä kohoaminen.

Puoluekokous on sitä mieltä, että mainittujen maa
taloustuotannon kasvua koskevien suunnitelmien täyt
tämiseksi vaaditaan yhteiskunnallisen talouden niin 
kollektiivitilojen kuin neuvostotilojenkin organisaatio
muotojen jatkuvaa lujittamista ja kehittämistä. On 
syytä kohottaa neuvostotilojen merkitystä maaseudun 
esimerkillisinä sosialistisina talouksina. NKP:n keskus
komitean tehtäväksi annetaan käsitellä kysymystä kol
lektiivitilojen yhteiselinten muodostamisesta piireihin, 
alueille, aluepiireihin, tasavaltoihin ja maan keskus
alueelle.

5. Puoluekokous katsoo välttämättömäksi turvata 
edessäolevalla viisivuotiskaudella kansan aineellisen hy
vinvoinnin jatkuva kohoaminen korottamalla työläisten 
ja virkailijoiden palkkoja, kollektiivitalonpoikien yhteis
kunnallisesta taloudesta tulevia tuloja, säätämällä kai
killa kollektiivitiloilla taattu työpalkka, laajentamalla 
yhteiskunnallisista varannoista maksettavia rahallisia 
avustuksia ja alennuksia, parantamalla jatkuvasti työ
läisten, virkailijoiden ja kollektiivitalonpoikien eläke
turvaa, parantamalla merkittävästi väestön kunnallista
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ja kulttuuripalvelua niin kaupungissa kuin maaseudul
lakin.

Sitä mukaa kun kulutustarvikkeiden tuotanto ja ta
vara- ja finanssiresurssien kasautuminen kasvaa on 
välttämätöntä suorittaa toimenpiteitä valtion vähittäis- 
myyntihintojen alentamiseksi erillisten elintarvike- ja 
teollisten kulutustarvikkeiden sekä ennen kaikkea lap
sille tarkoitettujen valmisteiden kohdalla.

Puoluekokous asettaa erääksi tärkeimmäksi tehtäväksi 
asuntojen ja julkisten tilojen rakentamistoiminnan laa
jentamisen kaupungissa ja maaseudulla.

Jotta voitaisiin luoda työtätekeville parhaat mahdolli
set olosuhteet työhön ja lepoon on asteittain, sitä mukaa 
kuin tuotantolaitokset ovat valmiita toimimaan uuden 
järjestelmän mukaan, otettava työläisten ja virkailijoi
den kohdalla käyttöön työviikko, johon kuuluu kaksi 
vapaapäivää siten, että nykyinen viikottainen työtunti- 
määrä säilyy.

6. Puolue- ja talousjärjestöjen, kaikkien teollisuuden, 
liikenteen, maatalouden ja rakennustoiminnan piirissä 
työskentelevien tärkein tehtävä on kaikkien kansanta
louden olojen teknisen uudistamisen, eturivin työnteki
jöiden ja tuotannon uudistajien kokemuksen laajan hy
väksikäytön sekä olemassaolevien resurssien entistä täy
dellisemmän käytön pohjalla taata työn tuottavuuden 
nopea kasvuvauhti. Tuotannon tieteellinen organisointi, 
tieteen ja tekniikan uusimpien saavutusten kansantalou
teen sovelluttamisen tulee luoda entistä suotuisammat 
edellytykset kaikkien työntekijöiden työn voimakkaalle 
tuottavuudelle. Tuotantolaitosten talouselinten ja puo- 
luejärjestöjen on välttämätöntä noudattaa suuntausta, 
jonka päämääränä on tuotantoprosessien kompleksinen 
mekanisointi, käsin suoritettavan työn osuuden johdon
mukainen supistaminen, entistä rationaalisempi työvoi
man käyttö ja työn tieteellisen organisoinnin laaja so
velluttaminen.

Puoluekokous on sitä mieltä, että puolue-, neuvosto-, 
taloudellisten, ammattiliitto- ja komsomol-elinten tulee
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keskittää huomio tuotannon tehokkuuden kohottami
seen, erityisesti tuotantovarantojen käytön parantami
seen ja uudelleen käyttöön otettujen tuotantolaitosten 
ja tehdasosastojen entistä nopeampaan toimintaan saat
tamiseen täydellä teholla.

Puoluekokous asettaa erääksi tärkeimmäksi ajankoh
taiseksi tehtäväksi perin pohjin parantaa valmistettavien 
tuotteiden laatua, pidentää koneiden käyttöikää, turvata 
niiden entistä luotettavampi työ, koska teollisuutemme 
on jo saavuttanut sellaisen teknisen kypsyyden, jolloin 
se pystyy turvaamaan sellaisten koneiden, kojeiden, lait
teiden ja muiden tuotteiden tuotannon, jotka teknis
taloudellisten arvojen puolesta täysin vastaavat kansan
talouden ja maailmanmarkkinoiden kasvavia vaati
muksia.

7. Puoluekokous korostaa, että olosuhteissa, jolloin 
maamme suorittaa laajana rintamana kommunismin ra
kennustyötä, yhä suuremman merkityksen saa uuden 
ihmisen kaikinpuolinen kasvattaminen, kansansivistyk
sen ja kulttuurin kehittäminen.

On välttämätöntä vakavasti laajentaa kulttuurin 
aineellista pohjaa, turvata kaikkien kulttuuritoiminnan 
muotojen täydellistyminen, parantaa kerhotalojen, kult
tuuritalojen ja kirjastojen työn sisältöä. On ryhdyttävä 
toimenpiteisiin stadionien, urheilukeskusten ja muiden 
tilojen verkoston laajentamiseksi, varsinkin kollektiivi- 
ja neuvostotiloilla. Tämän tulee olla koko puolueen, 
kaikkien sen järjestöjen, neuvostojen, ammattiliittojen, 
komsomolin ja kaikkien kaupungin ja maaseudun työn- 
tekijäkollektiivien asiana.

Tällä viisivuotiskaudella on pääasiallisena tehtävänä 
saattaa päätökseen siirtyminen nuorten yleiseen yhte- 
näiskoulusivistykseen. Yleisen-, työ- ja polyteknisen 
opetuksen laadun ja sisällön tulee vastata nykyaikaisia 
vaatimuksia. Koulujen tehtävänä on juurruttaa lapsiin 
kommunistisen moraalin periaatteet, parantaa kasvavan 
sukupolven esteettistä ja fyysistä kasvatusta. On syytä 
kohottaa pedagogiikan tasoa. On välttämätöntä lujittaa
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koulujen aineellista pohjaa, varustaa ne nykyaikaisin 
välinein, pyrkiä kansansivistykseen käytettävien varojen 
rationaaliseen ja täydelliseen käyttöön.

Työtätekevien yleissivistyksen ja tekniikan tuntemuk
sen kasvu liittyy kiinteästi korkeakoulujen ja erikois- 
ammattikoulujen jatkuvaan kehitykseen. Niiden ensi
sijaisena tehtävänä on nykyvaiheessa kohottaa spesialis
tien koulutuksen laatua. Neuvostoliittolaisten spesialis
tien tulee olla perehtyneitä marxilais-leniniläiseen teo
riaan, hallita tieteen ja tekniikan uusimpien saavutusten 
tasolla olevia tietoja, omata välttämätön taloudellinen 
koulutus ja pystyä ammattitaitoisesti ratkaisemaan tie- 
teellis-tekniseen edistykseen, työn tieteelliseen organi
sointiin ja  tuotannon johtamiseen liittyviä tehtäviä.

Kaikkien neuvostoihmisten marxilais-leniniläisen maa
ilmankatsomuksen, poliittisen ja sivistyksellisen kehi
tyksen muovaamiseen tulee entistä täydemmin käyttää 
hyväksi lehdistöä, radiota, televisiota ja elokuvaa. On 
pyrittävä keskus- ja paikallisten lehtien työn jatkuvaan 
täydellistämiseen ja parannettava maan kustannustoi- 
men tilaa.

8. Puoluekokous antaa suuren merkityksen neuvosto- 
tieteen kehitykselle, tieteen, joka yhä enemmän esiintyy 
yhteiskunnan välittömänä tuottavana voimana. Tiede- 
miestemme toiminnan tulee suuntautua aikamme aktuaa
lisiin tieteellisiin ongelmiin, tieteellis-teknisen edistyk
sen kaikinpuoliseen nopeuttamiseen, tieteellisten tutki
mustulosten mahdollisimman nopeaan sovelluttamiseen 
kansantalouteen, työn tuottavuuden voimakkaan kasvu
vauhdin turvaamiseen.

Neuvostotiedemiesten tärkeimpänä tehtävänä yhteis
kuntatieteiden alalla on talouden, filosofian ja sosiolo
gian, historian ja oikeustieteen ongelmien käsittely kiin
teässä yhteydessä kommunistisen rakennustyön käytän
töön.

9. Kommunismin rakennustyö Neuvostoliitossa, sosia
listisen neuvostoyhteiskunnan entistä monipuolisempi 
täydellistäminen, — tämä on NKP:n ja koko neuvosto
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kansan peruspanos yleismaailmalliseen vallankumous- 
prosessiin, kaikkien kansojen taisteluun imperialismia 
vastaan, rauhan, kansallisen riippumattomuuden, demo
kratian ja sosialismin puolesta.

Neuvostoliitossa suoritettavan kommunistisen raken
nustyön kansainvälinen merkitys on siinä, että se voi
mistaa koko sosialistisen järjestelmän taloudellista, po
liittista ja puolustusmahtia ja myötävaikuttaa sosialis
min aatteiden leviämiseen ja vakiintumiseen koko 
maailmassa.

III

1. Neuvostoliiton kommunistinen puolue saapui XXIII 
edustajakokoukseensa tiiviinä, aseistettuna kommunis
tisen rakennustyön sekä maan sisä- ja ulkopolitiikan 
johtamisessa saamallaan runsaalla kokemuksella. Neu
vostoliiton kommunistinen puolue on neuvostoyhteis
kunnan johtava ja suun taa va voima. Marxilais-leniniläi- 
sellä opilla aseistettuna se johtaa varmasti neuvostokan
saa kommunismin rakentamisen tiellä ja täyttää menes
tyksellisesti osuutensa koko neuvostokansan järjestäjänä 
ja poliittisena johtajana. NKP on sidottu kiintein inter- 
nationaalisen solidaarisuuden sitein marxilais-leniniläi- 
siin veljespuolueisiin ja vallankumouksellisiin demo
kraattisiin voimiin.

XXIII edustajakokous toteaa tyydytyksellä, että kes
kuskomitea on puolueen tahdon mukaisesti päättävästi 
noudattanut puolue-elämän leniniläisten normien ja kol
lektiivisen johdon periaatteiden linjaa. Keskuskomitean 
v. 1964 lokakuun ja marraskuun täysistunnoilla oli tässä 
suhteessa periaatteellinen merkitys. Puolue korjasi vir
heet, jotka liittyivät subjektiiviseen suhtautumiseen tär
keiden taloudellisten ja poliittisten ongelmien ratkaise
misessa, puolue-, neuvosto- ja talouskoneiston perus
teettomiin uudelleenjärjestelyihin.

2. Edustajakokous hyväksyy keskuskomitean ehdotta
mat toimenpiteet puolueen järjestöllisen toiminnan edel
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leen parantamiseksi, aatteellisen työn voimistamiseksi 
kommunistien ja työtätekevien keskuudessa sekä puo
lueen sisäisen demokratian kehittämiseksi ja pitää nii
den johdonmukaista käytäntöön soveltamista välttämät
tömänä. Arvostelua ja itsearvostelua on myös kehitet
tävä edelleen. Puolueen sisäisen demokratian kehittämi
nen edellyttää samanaikaisesti puoluekurin kaikinpuo
lista lujittamista, kommunistien vastuun lisäämistä 
asioiden tilasta omassa puoluejärjestössään ja köko puo
lueessa.

Edustajakokous on sitä mieltä, että tieteellisen suh
tautumisen. kollektiivisuuden ja asiallisuuden kommu
nistisen rakennustyön johtamisessa ja neuvostovaltion 
sisä- ja ulkopolitiikan harjoittamisessa, jotka ovat va
kiintuneet keskuskomitean työssä, täytyy edelleenkin 
olla sen kaiken toiminnan perustana.

3. Edustajakokous toteaa, että NKP:n kasvava arvo
valta voimistaa neuvostoihmisten pyrkimystä sitoa elä
mänsä puolueeseen aatteellisesti ja järjestöllisesti, liittyä 
sen riveihin. Kuitenkin edustajakokous pitää vääränä 
sitä, että eräissä puoluejärjestöissä on rikottu yksilölli
sen valinnan periaatetta, alennettu vaatimuksia NKP:een 
liittyville. Edustajakokous velvoittaa kaikkia puoluejär- 
jestöjä suhtautumaan tarkkaavaisemmin jäsenten puo- 
lueeseeri hyväksymiseen. On välttämätöntä, että puo
lueeseen hyväksyttäisiin tarkasti sääntöjä noudattaen 
etumaisia ja tietoisia työläisiä, kolhoosilaisia ja sivisty
neistön edustajia, jotka aktiivisesti osallistuvat kommu
nistiseen rakennustyöhön. Tällöin puolueen sosiaalisessa 
kokoonpanossa työläisillä tulee edelleenkin olla johtava 
sija.

Huolenpito puoluerivien puhtaudesta, siitä, että jokai
nen kommunisti arvokkaasti kantaisi ja puolustaisi leni
niläisen puolueen jäsenen nimeä, on puolue-elämän, 
kaikkien puoluejärjestöjen laki. Puolue tulee edelleenkin 
vapautumaan arvottomista, niistä, jotka rikkovat NKP.n 
ohjelmaa ja sääntöjä, käytöksellään saattavat kommu
nistin nimen huonoon valoon.

248



4. Edustajakokous on sitä mieltä, että kaikkien puo- 
luejärjestöjen huomion keskipisteenä tulee olla taistelu 
kansantalouden kehityksen uuden viisivuotissuunnitel
man menestykselliseksi toteuttamiseksi. Puoluejärjestö- 
jen on turvattava NKP:n keskuskomitean maaliskuun 
ja syyskuun täysistuntojen laatimien sosialistisen talou
denhoidon periaatteiden sekä suunnittelun ja tuotannon 
taloudellisen kannustamisen periaatteiden johdonmukai
nen toteuttaminen. Siinä puoluejärjestöjen tulee toimia 
niille ominaisin järjestämis- ja kasvatustyön menetel
min, sallimatta neuvosto- ja talouselinten korvaamista 
ja pikkumaista holhoamista.

Edustajakokous toteaa tyydytyksellä, että täysin 
oikeuksin toimivina poliittisina eliminä jälleen voimaan- 
saatetut puolueen maaseutupiirikomiteat ovat lujasti 
ottaneet aseman NKP:n politiikan taistelevina ja arvo
valtaisina harjoittajina maaseudulla.

Puolueen kaikkien perusjärjestöjen taistelukykyisyy- 
den kohottaminen on erityisen merkityksellistä. Puolue- 
komiteoiden on lujasti nojattava niihin, autettava niitä 
puolueen sisäisen työn sekä poliittisen joukkotoiminnan 
järjestämisessä työtätekevien keskuudessa.

5. Edustajakokous korostaa, että kommunistisen ra
kennustyön kasvavat mittasuhteet ja monimutkaisuus 
asettavat yhä korkeampia vaatimuksia henkilöiden va
linnalle, esiin nostamiselle ja kasvatukselle. Johtaviin 
tehtäviin tulee nostaa työntekijöitä, jotka ovat uskolli
sia kommunismin aatteille, tuntevat hyvin tehtävänsä, 
ovat jatkuvasti yhteydessä joukkoihin ja osaavat järjes
tää ne edessä olevien tehtävien täyttämiseen. On roh
keammin nostettava esiin nuoria, energisiä työntekijöitä 
ja oikein yhdistettävä heidän energiansa vanhojen kaa- 
dereiden kokemukseen. Siirtyminen sosialistisen talou
denhoidon uuteen järjestelmään velvoittaa johtavia kaa
dereita omaksumaan taloudellisen johdon menettely
tavat.

6. Edustajakokous antaa suuren merkityksen valvon
nan sekä puolueen ja hallituksen päätösten toimeenpa
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non oikealle järjestelylle. Puoluejärjestojen tulee antaa 
suunta kansan valvonnan elinten toiminnalle ja antaa 
niille kaikkea tukea työssä. On nostettava NKP:n kes
kuskomitean puoluevalvontakomitean ja paikallisten 
puolue-elinten puoluetoimikuntien osuutta kommunis
tien vastuun kohottamisessa puolueen politiikan käytän
töön soveltamiseksi.

7. Edustajakokous korostaa neuvostovaltion edelleen 
lujittamisen ja sosialistisen demokratian kaikinpuolisen 
kehittämisen tärkeyttä. Erityisen merkityksen saa työ
tätekevien edustajien neuvostojen osuuden kohottami
nen siten, että ne täysin määrin käyttäisivät valtuuk
siaan taloudellisen ja kulttuurirakennustyön tehtävien 
toteuttamisessa ja toimeenpanon tarkistuksessa, osoittai
sivat enemmän aloitteellisuutta suunnittelu-, finanssi- ja 
maakysymysten ratkaisussa sekä paikallisen teollisuuden 
ja väestön yleisö-, sosiaali- ja kulttuuripalvelun johta
misessa. Neuvostojen tulee kohottaa toimeenpanevien 
elinten, edustajien ja virkamiesten vastuuta kansaa koh
taan, aktivoida istuntokausien työtä, tuoda niiden käsi
teltäväksi laajempi piiri kysymyksiä.

Edustajakokous on sitä mieltä, että ammattiliittojen 
osuutta on voimistettava kansantalouden kysymysten 
ratkaisuissa, turvattava niiden entistä aktiivisempi osal
listuminen valtionsuunnitelmien ja tuotannon hallinnon 
laadintaan. Ammattiliittojen on kehitettävä sosialistinen 
kilpailu vielä laajemmaksi, parannettava kasvatustyötä 
työtätekevien keskuudessa, huolehdittava enemmän työ
läisten ja toimihenkilöiden työn ja elinolojen järjeste
lystä.

Edustajakokous velvoittaa puoluejärjestöjä kiinnittä
mään erityistä huomiota nourisoliittolaisten ja koko 
neuvostonuorison kasvatukseen. Nuorisoliittolaisten ja 
koko nuorison kasvattaminen neuvostokansan ja kom
munistisen puolueen vallankumouksellisten työ- ja tais- 
teluperinteiden merkeissä on eräs tärkeimpiä tehtäviä. 
On välttämätöntä edelleenkin kasvattaa nuorissa kor
keaa aatteellista vakaumusta ja uskollisuutta puolueen
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asialle, rakkautta sosialistista synnyinmaata kohtaan, 
veljellisen ystävyyden tunnetta sosialismin maiden työ
tätekeviä kohtaan sekä internationaalista solidaarisuutta 
kaikkia riistettyjä ja sorrettuja kohtaan. Kommunistisen 
nuorisoliiton osallistumista taloudelliseen ja kulttuuri- 
rakennustyöhön sekä maan poliittiseen elämään on voi
mistettava. Kommunistista ydintä nuorisoliittojärjes- 
töissä on lujitettava, käytettävä niiden työssä entistä 
laajemmin nuorisoliittolaisikäisiä kommunisteja, joille 
sen tulee olla tärkein puoluetehtävä.

8. NKP lähtee siitä, että kommunistisen rakennustyön 
menestyminen riippuu edelleen paljon puolueen joukko
jen keskuudessa suorittaman aatteellis-poliittisen työn 
voimasta ja tasosta. Puolueen aatteellisen vaikutuksen 
teho on erottamattomassa yhteydessä sen kaikkeen toi
mintaan neuvostoyhteiskunnan johtavana voimana. 
Aatteellisen työn keskipisteenä tulee olla työtätekevien 
kasvattaminen korkean poliittisen tietoisuuden ja kom
munistisen työhön suhtautumisen hengessä. Aatteellisen 
työn ensiarvoisena tehtävänä on työväenluokan, talon
poikaisten ja sivistyneistön ponnistusten mobilisoiminen 
aktiiviseen taisteluun kansantalouden kehittämisen viisi
vuotissuunnitelman täyttämiseksi, kommunistisen yhteis
kunnan rakentamiseksi maahamme.

Neuvostoliiton kansojen liittäminen yhtenäiseksi vel- 
jesperheeksi on kommunistisen puolueen ja neuvosto
vallan suuri saavutus. Edustajakokous velvoittaa kaikki 
puoluekomiteat harjoittamaan edelleen tinkimättä leni
niläistä kansallisuuspolitiikkaa, kasvattamaan kaikkia 
neuvostoihmisiä neuvostopatriotismin ja Neuvostoliiton 
kansojen parhaiden edistyksellisten perinteiden kun
nioittamisen hengessä, ystävyyden hengessä kaikkia 
sosialististen maiden kansoja, koko maailman työtäteke
viä kohtaan, käymään sitkeää taistelua nationalismin ja 
shovinismin kaikkia ilmenemismuotoja vastaan.

9. Edustajakokous pitää puoluejärjestön jokapäiväi
senä tehtävänä puolueen jäsenten marxilais-leniniläisen 
koulutuksen ja heidän aatteellisen karaistuneisuutensa
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vakavaa parantamista, erityisesti nuorten kommunistien 
osalta. Johtavien kaadereiden aatteellis-poliittiselle val
mennukselle on välttämätöntä asettaa suuret vaatimuk
set. Koko puoluevalistusjärjestelmä on kohotettava kom
munistisen rakennustyön nykyvaiheen tehtävien tasolle. 
Edustajakokous velvoittaa puolueen aatteellisia elimiä 
ja vastaavia valtion laitoksia ratkaisevasti parantamaan 
marxismin-leninismin opetusta korkeakouluissa ja 
muissa oppilaitoksissa, kohottamaan ylioppilaiden ope
tuksen aatteellis-teoreettista tasoa pyrkien kiinteästi 
yhdistämään sen yhteiskunnan kehityksen nykyisiin 
ongelmiin ja tieteen ja tekniikan uusimpiin saavutuksiin.

Puolueen koko aatteellisen työn perustana on marxis
min-leninismin aatteiden propaganda. Tärkeä merkitys 
puolueen koko toiminnalle on marxilais-leniniläisen teo
rian luovalla kehittämisellä kommunistisen rakennus
työn kokemuksen ja maailman vallankumouksellisen 
liikkeen kehityksen pohjalla, taistelulla porvarillisen 
ideologian kaikkia ilmenemismuotoja vastaan.

10. Puolue antaa suuren merkityksen sosialistisen rea
lismin kirjallisuuden ja taiteen kehitykselle. Puolue 
odottaa luovan työn tekijöiltä uusia merkittäviä tuot
teita, jotka valloittaisivat elämän heijastamisen syvyy
dellä ja totuudellisuudella, aatteellisen paatoksen voi
malla, korkealla taiteellisella mestaruudella, auttaisivat 
aktiivisesti kommunismin rakentajan henkisen kuvan 
muodostumisessa, kasvattaisivat neuvostoihmisissä kor
kean moraalisuuden ja uskollisuuden kommunistisille 
ihanteille, kansalaisvelvollisuuden tunnetta, neuvosto- 
patriotismia ja sosialistista internationalismia.

On välttämätöntä kohottaa taiteilijaliittojen osuutta 
lujitettaessa taiteen yhteyksiä kansan elämään, kohotet
taessa neuvostotaiteilijoiden vastuuta yhteiskuntaa koh
taan luomistyössään, kasvatettaessa heitä uskollisuuden 
hengessä leniniläisiä puoluekantaisuuden ja kansanomai
suuden periaatteita kohtaan.

11. Edustajakokous velvoittaa puoluejärjestöjä vaka
vasti parantamaan poliittista joukkotyötä. On välttämä
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töntä syvästi ja tajuttavasti selittää puolueen politiikkaa, 
olla väistämättä kärkeviä ongelmia, olla huomaavainen 
kansanjoukkojen toiveita ja henkisiä tarpeita kohtaan, 
ottaa huomioon neuvostoihmisten kohonnut kulttuuri- 
ja sivistystaso. Koko poliittisen agitaation tulee raken
tua laajan ja järjestelmällisen tiedotustoiminnan poh
jalle maan poliittisesta, taloudellisesta ja kulttuurielä
mästä sekä kansainvälisestä tilanteesta. On välttämä
töntä turvata puolueen, valtion sekä talous- ja yhteis
kuntaelämän toimihenkilöiden säännölliset esiintymiset 
valtion sisä- ja ulkopolitiikan kysymyksistä, puolue- ja 
valtioelinten sekä kansalaisjärjestöjen työstä, sekä myös 
paikallisten neuvostojen, kouluelinten, terveydenhoito- 
viranomaisten, kauppaelinten sekä kunnallis- ja yleisö- 
palvelulaitosten johtavien toimihenkilöiden esiintymiset 
väestölle.

On välttämätöntä käydä johdonmukaista taistelua 
epäpoliittisuutta, yksityisomistuksellisuuden jäänteitä ja 
pikkuporvarillisia mielialoja vastaan, sosialismin ihan
teisiin ja saavutuksiin kohdistuvia nihilismin ilmauksia 
vastaan.

Puolue kiinnittää puoluejärjestojen huomiota siihen, 
että puolueen aatteellista työtä suoritetaan maailman 
kahden vastakkaisen sosiaalis-poliittisen järjestelmän 
kärkevän luokkataistelun oloissa. Sosialismin ja kom
munismin edut vaativat kommunistien ja kaikkien neu
vostoihmisten vallankumouksellisen valppauden kohot
tamista, imperialismin aatteellisten Neuvostoliiton ja 
muiden sosialismin maiden vastaisten tihutöiden paljas
tamista.

■ ft ☆  ☆

NKP:n XXIII edustajakokous osoitti puolueen tiiviin 
yhtenäisyyden, korkean taisteluhengen, bolshevistisen 
periaatteellisuuden ja asiallisuuden, leppymättömyyden 
puutteita kohtaan ja valmiuden tehdä kaikkensa uusien 
jättiläistehtävien menestyksellistä ratkaisemista varten.
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Puolue kehottaa kaikkia kommunisteja, työläisiä, kol- 
hoosilaisia ja neuvostosivistyneistön edustajia kunnioit
tamaan suuria merkkipäiviä — Lokakuun suuren sosia
listisen vallankumouksen 50-vuotispäivää ja Vladimir 
Iljitsh Leninin syntymän 100-vuotispäivää — sosialistisen 
kilpailun ja kommunistisen työn liikkeen laajalla kehit
tämisellä, uusin saavutuksin kommunistisessa rakennus
työssä, meidän maamme arvokkaalla panoksella maail
man sosialismin voiman lujittamiseen ja kansainvälisen 
vallankumouksellisen liikkeen asian voittoisaan kehittä
miseen.

Edustajakokous ilmaisee varmuutensa siitä, että XXIII 
edustajakokouksen laatimat uudet suunnitelmat tulevat 
menestyksellisesti sovelletuiksi käytäntöön ja että 
maamme ottaa uuden jättiläisaskeleen kohti kommu
nismia.

Marxismin-leninismin voittamattoman lipun johdolla 
eteenpäin kommunismin voittoon!
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