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SOSIALISTISTEN
NEUVOSTOTASAVALTOJEN LIITON 

MUODOSTAMISESTA
Alustus Neuvostoliiton 

Neuvostojen 1 edustajakokouksessa 49 
joulukuun 30 pnä 1922

Toverit! Tämä päivä on Neuvostovallan historiassa 
käänteentekevä. Se asettaa rajapyykin vanhan, jo ele
tyn kauden välille, jolloin neuvostotasavallat, vaikka 
toimivatkin yhdessä, kulkivat kuitenkin erillään 
ja olivat ennen kaikkea oman olemassaolonsa kysy
myksen askarruttamia, ja uuden, jo alkaneen kauden 
välille, jolloin neuvostotasavaltojen erillinen ole
massaolo lopetetaan, jolloin tasavallat liittyvät yhteen 
yhtenäiseksi liittovaltioksi menestyksellistä taistelua 
varten taloudellista rappiotilaa vastaan, jolloin Neu
vostovalta jo ajattelee ei ainoastaan olemassaoloaan, 
vaan myöskin kehittymistään tärkeäksi kansain
väliseksi voimaksi, joka pystyy vaikuttamaan 
kansainväliseen tilanteeseen ja pystyy muuttamaan 
sitä työtätekevien eduksi.

Mitä oli Neuvostovalta viisi vuotta sitten? Pieni, 
tuskin huomattava suure, joka herätti ivaa kaikkien 
sen vihollisten keskuudessa ja sääliä monissa sen 
ystävissä. Se oli sotilaallisen rappiotilan aikaa, jolloin 
Neuvostovalta nojasi ei niinkään paljoa omiin voi
miinsa kuin vastustajiensa voimattomuuteen, jolloin
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Neuvostovallan viholliset, jotka olivat jakaantu
neet kahteen liittoutumaan, itävaltalais-saksalaiseen 
ja englantilais-ranskalaiseen liittoutumaan, kävivät 
keskenään sotaa ja jolloin ne eivät voineet kääntää 
aseita Neuvostovaltaa vastaan. Se oli sotilaallisen 
rappiotilan kautta Neuvostovallan historiassa. Taiste
lussa Koltshakia ja Denikiniä vastaan Neuvostovalta 
loi kuitenkin Punaisen Armeijan ja selviytyi menes
tyksellisesti sotilaallisesta rappiotilasta.

Sen jälkeen alkoi Neuvostovallan historiassa toinen 
kausi, taistelun kausi taloudellista rappiotilaa vas
taan. Tämä kausi ei ole vielä likimainkaan päättynyt, 
mutta se on jo antanut tuloksia, sillä tänä kautena 
Neuvostovalta on taistellut menestyksellisesti nälän
hätää vastaan, joka kohtasi maatamme viime vuonna. 
Tänä kautena meillä on tapahtunut huomattava maa
talouden nousu ja kevyen teollisuuden elpyminen. 
Meillä on jo kasvanut teollisuuden päällikkökunnan 
kaaderijoukko, joka on meidän toivomme, meidän 
tukemme. Mutta tämä kaikki ei ole vielä, likimain
kaan riittävää taloudellisen rappiotilan voittamiseksi. 
Voittaaksemme ja poistaaksemme rappiotilan meidän 
on yhdistettävä kaikkien neuvostotasavaltojen voi
mat, keskitettävä tasavaltojen kaikki taloudelliset 
ja finanssimahdollisuudet teollisuutemme perusalojen 
kuntoonpalauttamiseen. Tästä johtuu neuvostotasaval
tojen yhdeksi liittovaltioksi yhdistämisen välttämät
tömyys. Tänään on päivä, jolloin tasavaltamme 
yhtyvät yhdeksi valtioksi liittääkseen voimansa 
yhteen taloutemme kuntoonpalauttamista varten.

Sotilaallista rappiotilaa vastaan käydyn taistelun 
kausi antoi meille Punaisen Armeijan, joka on yksi
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Neuvostovallan olemassaolon perustoja. Seuraava 
kausi, taloudellista rappiotilaa vastaan käytävän tais
telun kausi, antaa meidän valtiolliselle olemassaolol
lemme uudet puitteet — Sosialististen Neuvostotasa
valtojen Liiton, joka epäilemättä tulee edistämään 
neuvostomaan talouden kuntoon palauttamista.

Mitä on Neuvostovalta nyt? Suuri työn valta
kunta, joka ei enää herätä vihollisten keskuudessa 
ivaa, vaan hammasten kiristystä.

Sellaisia ovat Neuvostovallan kehityksen tulokset 
sen olemassaolon viideltä vuodelta.

Mutta, toverit, tämä päivä ei ole ainoastaan 
yhteenvetojen päivä, vaan se on samalla uuden 
Venäjän voiton päivä vanhasta Venäjästä, Euroopan 
santarmista, Aasian pyövelistä. Tämä päivä on uuden 
Venäjän voiton päivä, Venäjän, joka on murskannut 
kansallisuussorron kahleet, järjestänyt voiton pää
omasta, luonut proletariaatin diktatuurin, herättänyt 
Idän kansat, innoittanut Lännen työläisiä, muuttanut 
punaisen lipun puoluelipusta valtion lipuksi ja koon
nut tämän lipun ympärille neuvostotasavaltojen 
kansat yhdistääkseen ne yhdeksi valtioksi, Sosialistis
ten Neuvostotasavaltojen Liitoksi, tulevan Maailman 
Sosialistisen Neuvostotasavallan esikuvaksi.

Meitä kommunisteja usein soimataan väittämällä, 
että me emme kykene rakentamaan. Olkoon Neu
vostovallan viisivuotishistoria todisteena siitä, että 
kommunistit osaavat myös rakentaa. Todistakoon 
tämänpäiväinen Neuvostojen edustajakokous, jonka 
tehtävänä on Tasavaltojen Liiton muodostamista 
koskevan Julistuksen ja Sopimuksen vahvistaminen, 
jotka täysivaltaisten valtuuskuntien konferenssi eilen
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hyväksyi, näyttäköön tämä Liiton edustajakokous 
kaikille niille, jotka eivät ole vielä menettäneet 
käsittämiskykyään, että kommunistit osaavat yhtä 
hyvin rakentaa uutta kuin hävittää vanhaa.

Tässä on, toverit, Julistus, jonka täysivaltaisten 
valtuuskuntien konferenssi eilen hyväksyi50. Luen sen 
(kts. liite Ns 1).

Ja tässä on saman konferenssin hyväksymän Sopi
muksen teksti. Luen sen (kts. liite «N» 2).

Toverit, neuvostotasavaltojen täysivaltaisten val
tuuskuntien konferenssin toimeksiannosta esitän 
vahvistettavaksenne juuri lukemani Julistuksen 
ja Sopimuksen sanamuodon Sosialististen Neuvosto
tasavaltojen Liiton muodostamisesta.

Toverit, kehoitan teitä hyväksymään ne kommu
nisteille ominaisella yksimielisyydellä ja piirtämään 
siten uuden luvun ihmiskunnan historiaan. (Suo
s i o n o s o i t u k s i a . )

„Pravda“ M  298, 
joulukuun 31 pnä 1992


