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Neuvostovenäjän julistus Siperian 
työväestölle

Neuvosto-Venäjän punasen armeijan 
murskattua Siperian vastavallankumo
uksellisten joukot, antoi yleisvenälai- 
nen Toimeenpanevakomitea ja kansan-
komisarioiden neuvosto Siperian työvä
estölle seuraavan julistuksen:
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Punaisen armeijan mahtavan ja voit
tamattoman rynnistyksen edessä kaatuu 
Siperian alueella väliaikaisesti voittoon 
päässyt venäläisen ja ulkolaisen porva
riston —  amiraali Koltshakin valta; 
Neuvostovalta pääsee jälleen voimaan. 
Siperialainen taantumus on kukistettu 
ja pakenee itään ulkomaalaisten tykeis
tä ja kultakasoista huolimatta. Työvä
estön ja talonpoikain vapauttaminen 
jatkuu. Täyttäen Venäjän köyhälistön 
ja työtätekevän talonpoikais väestön
tahdon koko Siperian väestön edessä 
Yleisvenäläinen Kansankomissaarioiden 
Neuvostojen Toimeenpaneva Keskusko
mitea nyt päättää: 1 ) Entinen tsaarin 
amiraali Kottshak, joka omavaltaisesti 
on nimittänyt itseään “ korkeimmaksi 
hallitsijaksi" sekä hänen ministerineu
vostonsa julistetaan ulkopuolelle lain- 
suojan. Kaikki Koltshakin virkoihin 
asettamat henkilöt ja asiamiehet Siperi
assa ja liittolaisten päällystöt ovat vii
pymättä vangittavat. 2) Kaikki Kolt- 
shakin sekä hänen ministerineuvostonsa 
samoin kuin heidän valtuutettujensa 
antamat lait, määräykset, sopimukset, 
asetukset ja käskyt peruutetaan. 3) 
Samoin peruutetaan kaikki luvatut etui
suudet (concession), lahja-, samoinkun 
muutkin toimituskirjat maatiluksiin tai 
luonnonrikkauksiin, jotka Koltshakin 
hallitus on tehnyt ulkomaalaisten ala
maisien kanssa ja joiden tarkoituksena 
on rosvota Neuvostotasavallan kansal

lisomaisuutta. 4) Vapautetun Siperian 
koko alueella saatetaan jälleen voimaan 
työtätekevien Neuvosto-itsehallintoeli
met Venäjän Sosialistisen Liittoneuvos- 
totasavallan perustuslain mukaisesti. S) 
Kaikki Neuvostovallan säätämät työ
läisten ja talonpoikain oikeudet saate
taan jälleen voimaan; kaikki velat ja 
työtätekevien yksityiset sitoumukset 
kapitalistein yleensä peruutetaan. 6 ) 
Yleisvaltakunnalliset rahamerkit ja neu- 
vostositoutuniukset (bondit) saate
taan jätteen käytäntöön. Vierasheimoi
seen väestöön nähden vahvistetaan ju
listus Venäjän eri kansojen oikeuksis
ta. Kaikki kansat saavat vapaasti mää
rätä kohtaloistansa, kuten jo Ukrainan, 
Latvian, Liettuan ja Valko-Venäjän kan
sat, tataarilais-bashkiirit, kalmunkit y.
m. kansallisuudet Venäjällä ovat teh
neet. Pitäen yhtenä tärkeimpänä eh
tona vallankumouksellisen järjestyksen 
säilyttämisen vapautetuilla paikkakun
nilla —  työtätekevien vallan jälleen 
voi maan s aat t amisen it sej är j est ely ky sy- 
myksissä. Yleisvenäläinen Toimeen
paneva Keskuskomitea ja Kansankomis
saarioiden Neuvosto julistaa: 1 ) taistel
lessaan ei-työtätekeviä aineksia vastaan 
Neuvostovalta asettaa tehtäväkseen Si
perian -työtätekevään talon p oi kai s väes
töön nähden sen etujen kaikenpuolisen 
suojelemisen. 2 ) Talonpoikaisväestön 
työtaloutta ei ole millään tavoin rajoi
tettava. Kaikki maasopimukset, jotka 
ovat tehdyt Koltshakin hallituskauden 
aikana ja jotka ovat suunnatut työtäte
kevää kansaa vastaan, tulevat uudel
leen tarkastettaviksi ja peruutetuiksi. 
3) Vähävaraiselle, köyhimmälle talon- 
poikaisväestölie, niin hyvin vanhem
malle asutukselle kuin uutisasukkaille- 
kin samoin vähän maata omistaville ta
lonpojille Altain piiristä on annettava 
lisää maata. 4) Niinikään ei työtäteke
vän kasakkaväestön työtaloutta saa pie
nentää eikä rajoittaa. Vähävaraisille 
köyhemmille kasakkaväestöille on an
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neltava lisää maata sotilasvaraston 
maista sekä kasakka-upseeriston ja vir
kamiehistön yksityisistä maista. S) Mai
ta, joita tosiasiallisesti viljelevät vieras- 
heimolaiset, ei saa pienentää, eikä ra
joittaa vaan siirtyvät ne täydellisesti 
heidän haltuunsa. Siinä tapauksessa, 
että vierasheimolaisilla ei ole riittäväs
ti maata ja paikallista maata on va
paana, on heille annettava lisämaata, 
6 ) Samanaikaisesti ja rinnan näiden 
toimenpiteiden on ryhdyttävä päättä
väisiin toimenpiteisiin maataloustuotan
non kohottamiseksi. On kiireellisesti ja 
laajasti järjestettävä työtätekevän maa- 
laisväestön varustaminen maataloustyö- 
välineillä ja koneilla, parannetulla sie
menviljalla sekä järjestettävä tehtaita 
ja työhuoneita, joissa valmistetaan ja 
korjaillaan maataioustyövälineitä. Kaik
ki nämä toimenpiteet ovat toteutetta
vat laajasti käyttämällä itse paikallisen 
väestön osuustoiminnallisia kokemuk
sia.

Työläisten, talonpoikain ja koko työ
tätekevän väestön pikaisen avustamisen 
järjestämiseksi on viipymättä ryhdyttä
vä seuraaviin toimenpiteisiin: 1 ) työ
palkka kohotetaan niihin normeihin, 
jotka ovat säädetyt vastaaville alueille 
Neuvosto-Venäjällä. 2) Saatetaan käy
täntöön kaikki Neuvostovallan lait työ
tätekevien yhteiskunnallisesta huolenpi
dosta sairauden, työkyvyttömyyden y.
m. sattuessa. 3) Saatetaan voimaan 
avustuksen antaminen kaikkien maail
mansodassa kaatuneiden perheille, sa
moin myös kansalaissodassa valkokaar
tilaisia vastaan kaatuneiden työläisten 
ja talonpoikain perheille.

Toverit työläiset, talonpojat samoin 
kuin kaikki raatajat! Siperian taantu
mus on lyöty. Kaikki Koltshakkia kan
nattaneet tuet lyyhistyvät, mutta Sipe
rian taantumus ei silti ole juuriaan 
myöten hävitetty. Tällä hetkellä pake
nevat Siperiassa olevat kenraalit, tilan
omistajat ja kapitalistit Kaukaiseen 
itään japanilaisten pistimien suojassa. 
Sinne jäätyään he vielä kauan saattavat 
uhata Siperian työväestöä ja talonpoi

kia. Meidän tehtävämme on hävittää 
ne juuriaan myöten. Sitä varten on 
tarpeellista saattaa käytäntöön koko 
vapautetun Siperian alueella luja val
lankumouksellinen järjestys ja työkuri, 
joka on omiaan luomaan työväen, ta
lonpoikain ja kaikkien työtätekevien lu
jan veljesliiton. Siinä tarkotuksessa 
on myäs välttämätöntä, että Siperia 
auttaa Venäjän työläisiä ja talonpoikia 
leivällä; vain silloin kun Siperia täyt
tää tämän velvollisuutensa Pietarin, 
Moskovan ja muiden kaupunkien työ
läisiä kohtaan, vasta silloin nämä työ
läiset voivat antaa Siperian talonpoi- 
kaistaloudeile kaiken välttämättömän, 
tehdastuotteet, rautaa y. m. Siperian 
työläisten ja talonpoikain on ehdotto
masti muistettava, että vihasta vimmas
tunut porvaristo ja sen palkkakätyrit, 
perääntyessään meidän rynnistyksem- 
me edessä, eivät vielä ole luopuneet 
ajatuksesta uudistaa taistelua työväen 
ja talonpoikain vallan kukistamiseksi. 
Siperian työväen ja talonpoikain sa
moin kuin kaikkien raatajain velvolli
suus on asettua punaisen armeijan lip
pujen suojaan, vahvistaa työväen ja 
työläistalonpoikain rivejä ja mahtavalla 
iskulla lopullisesti murskata vihollinen. 
Siperian työläiset, talonpojat ja kaikki 
raatajat! Teille Venäjän köyhälistö us
koo vallankumouksen saavutusten ja 
työn etujen suojelemisen vapautetussa 
Siperiassa. Teidän on maustettava, että 
puolustaessanne Neuvosto-Siperiaa te 
samalla puolustatte myös Neuvosto-Ve
näjää, puolustatte maailmanvallanku
mousta, kaikkien työtätekevien kaikkea 
vapautta ja etuja.

Eläköön Neuvosto-Siperia, eläköön 
Neuvosto-Venäjäi

Eläköön maailmanvallankumous!

Yleis venäläisen Toimeenpanevan Kes
kuskomitean puheenjohtaja 

M. Kalinin.

Kansankomissaarioiden Neuvoston pu
heenjohtaja V. Uljanov-Lenin


