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TYÖTÄTEKEVÄN JA RIISTETYN KANSAN 
OIKEUKSIEN JULISTUS 97

Perustava kokous päättää:
I. 1. Venäjä julistetaan työläisten, sotilaiden ja talonpoi

kain edustajain Neuvostojen tasavallaksi. Kaikki valta kes
kuksessa ja paikkakunnilla kuuluu näille Neuvostoille.

2. Venäjän Neuvostotasavalta perustetaan vapaiden 
kansakuntien vapaan liiton pohjalla kansallisten Neuvosto
tasavaltojen liittovaltiona.

II. Asettaen perustehtäväkseen ihmisen toista ihmistä koh
taan harjoittaman kaikkinaisen riiston hävittämisen, yhteis
kunnan luokkajaon täydellisen poistamisen, riistäjien 
vastarinnan säälimättömän nujertamisen, sosialistisen 
yhteiskuntajärjestelmän pystyttämisen ja sosialismin voit
toon viemisen kaikissa maissa, Perustava kokous päättää 
edelleen:

1. Maan yksityisomistus lakkautetaan. Kaikki maat kaik
kine rakennuksineen, kalustoineen ja muine maataloustuo
tannon välineineen julistetaan koko työtätekevän kansan 
omaisuudeksi.

2. Jotta saataisiin turvatuksi työtätekevän kansan valta 
riistäjiin nähden vahvistetaan neuvostolaki työväenvalvon- 
nasta ja Korkeimmasta kansantalousneuvostosta ensimmäi
senä askeleena tehtaiden, kaivosten, rautateiden ja muiden 
tuotanto- ja liikennevälineiden siirtämiseksi kokonaan työ
läisten ja talonpoikain valtion omaisuudeksi.

3. Vahvistetaan kaikkien pankkien siirtyminen työläis
ten ja talonpoikain valtion omaisuudeksi yhtenä niistä 
ehdoista, mitkä takaavat työtätekevien joukkojen vapau
tumisen pääoman ikeestä.

4. Yhteiskunnan loisina elävien kerrosten hävittämiseksi 
otetaan käytäntöön yleinen työvelvollisuus.
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5. Jotta saataisiin turvatuksi koko vallan pysyminen täy
dellisesti työtätekevillä joukoilla ja riistäjien vallan kaik
kinaisen palauttamismahdollisuuden ehkäisemiseksi dek- 
reetiliä säädetään työtätekevien aseistaminen, työläisten ja 
talonpoikain sosialistisen punaisen armeijan muodostami
nen ja omistavien luokkien täydellinen aseistariisumi
nen.

III. 1. Julistaen järkähtämättömäksi pyrkimyksekseen vapaut
taa ihmiskunta finanssipääoman ja imperialismin kynsistä, 
jotka ovat tässä kaikista sodista rikollisimmassa sodassa 
hukuttaneet maan vereen, Perustava kokous yhtyy täydelli
sesti kannattamaan Neuvostovallan toteuttamaa politiik
kaa, jonka tarkoituksena on salaisten sopimusten irtisano
minen, mitä laajimman veljeilyn järjestäminen nykyään 
keskenään sotivien armeijain työläisten ja talonpoikain 
välillä ja demokraattisen rauhan aikaansaaminen kansojen 
kesken hinnalla millä hyvänsä, vallankumouksellisten toi
menpiteiden avulla, ilman aluevaltauksia ja ilman sota
korvauksia, kansakuntain vapaan itsemääräämisoikeuden 
pohjalla.

2. Samassa tarkoituksessa Perustava kokous vaatii tiu
kasti täydellistä irtisanoutumista porvarillisen sivistyksen 
harjoittamasta raakalaispolitiikasta, joka on rakentanut 
harvojen valittujen kansakuntien riistäjien hyvinvoinnin 
satojen miljoonien työtätekevien orjuutuksen kustannuk
sella Aasiassa, yleensä siirtomaissa ja pienissä maissa.

Perustava kokous tervehtii Kansankomissaarien Neu
voston politiikkaa, kun se on julistanut Suomelle täydellisen 
riippumattomuuden98, alkanut siirtää sotajoukkoja pois 
P ersiasta" ja julistanut Armenialle täydellisen itsemää
räämisoikeuden 10°.

3. Perustava kokous pitää ensimmäisenä kansainväli
selle pankki- ja finanssipääomalle annettuna iskuna neu- 
vostolakia tsaarin, tilanherrain ja porvariston hallitusten 
solmiamien lainojen annuloinnista (mitättömiksi tekemi
sestä), ilmaisten vakaumuksenaan, että Neuvostovalta 
tulee kulkemaan horjumatta tätä tietä aina siihen asti, kun
nes kansainvälinen työväenkapina on saanut lopullisen 
voiton pääoman ikeestä.

IV. Perustava kokous, joka on valittu eri puolueiden ennen 
Lokakuun vallankumousta laatimien ehdokaslistojen poh
jalla, jolloin kansa ei vielä voinut nousta joukkomitassa
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kapinaan riistäjiä vastaan, jolloin se ei vielä tietänyt, miten 
sitkeästi nämä puolustavat luokkaetuoikeuksiaan, ja jolloin 
se ei vielä ollut ryhtynyt käytännöllisesti rakentamaan 
sosialistista yhteiskuntaa,— pitäisi muodolliseltakin kan
nalta katsoen vallan vääränä itsensä asettamisen Neu
vostovaltaa vastaan.

Itse asiassa Perustava kokous on oikeastaan sitä mieltä, 
että tällä hetkellä, jolloin kansa käy viimeistä taistelua 
riistäjiään vastaan, riistäjillä ei voi olla sijaa yhdessäkään 
vallan elimessä. Vallan pitää kuulua kokonaan ja yksin
omaan työtätekeville joukoille ja niiden täysvaltaiselle 
edustajistolle — työläisten, sotilaiden ja talonpoikain edus
tajain Neuvostoille.

Kannattaen Neuvostovaltaa ja Kansankomissaarien Neu
voston säätämiä dekreettejä Perustava kokous katsoo tehtä
viensä rajoittuvan yhteiskunnan sosialistisen uudelleen
rakentamisen tärkeimpien perusteiden säätämiseen.

Samalla kuitenkin, pyrkien luomaan Venäjän kaikkien 
kansakuntien työtätekevien luokkien kesken todella vapaan 
ja vapaaehtoisen, ja siis mahdollisimman kiinteän ja van
kan liiton, Perustava kokous rajoittaa tehtävänsä Venäjän 
Neuvostotasavaltojen liittovaltion tärkeimpien perusteiden 
säätämiseen, jättäen joka kansakunnan työläisille ja talon
pojille oikeuden päättää itsenäisesti omien Neuvostojensa 
täysivaltaisessa edustajakokouksessa, haluavatko he ja 
millä perusteilla haluavat osallistua liittovaltion hallituk
seen ja liittovaltion muihin neuvostolaitoksiin.
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