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V I Lenin 

Tal på ett möte i Moskvastadsdelen Krasnaja Presnja den 
26 juli 1918  

(Kamrat Lenin hälsas med långvariga applåder. Internationalen sjunges. Alla reser sig.) 
Kamrat Lenin får ordet och berättar på ett mycket klart och lättillgängligt sätt om sovjet-
författningens innebörd och förklarar grundsatserna i författningen. Sovjeterna är den högsta 
formen för folkmakt. De är ingen tankeprodukt utan en produkt av den reella verkligheten. De 
uppstod och utvecklades för första gången i historien i vårt efterblivna land, men objektivt sett 
bör de bli en form för de arbetandes makt över hela världen. 

Alla författningar har hittills slagit vakt om de härskande klassernas intressen. Endast sovjet-
författningen tjänar och kommer alltid att tjäna de arbetandes intressen och utgör ett mäktigt 
vapen i kampen för socialismen. Kamrat Lenin påvisade mycket träffande skillnaden mellan 
”tryck- och mötesfriheten” i borgerliga författningar och i sovjetförfattningen. Där är tryck- 
och mötesfriheten uteslutande ett monopol för bourgeoisin, som samlas i sina salonger, ger 
med bankmedel ut stora tidningar i syfte att sprida lögn och förtal och förgifta folkmassornas 
medvetande. Där förkvävs arbetarpressen som inte får säga sitt ord och sin åsikt om rövar-
kriget, krigsmotståndare förföljs och deras möten förbjuds. Här i Sovjetryssland finns det en 
arbetarpress som tjänar de arbetandes intressen. I Ryssland tar vi hand om bourgeoisins 
luxuösa hus och palats som vi ställer till arbetarnas förfogande för att de skall göra dem till 
sina klubbar. Det är verklig mötesfrihet. Religionen är en privatsak. Var och en kan tro på det 
han vill eller också behöver han inte tro på någonting alls. Sovjetrepubliken förenar de 
arbetande av alla nationer och försvarar alla arbetandes intresse utan åtskillnad till nation. 
Sovjetrepubliken känner inte till någon religiös diskriminering. Den står utanför varje religion 
och strävar efter att skilja religionen från sovjetstaten. Kamrat Lenin beskrev därefter sovjet-
maktens svåra läge i inringningen av imperialistiska rovdjur. Han sade sig vara övertygad om 
att rödarmisterna kommer att göra sitt bästa för att försvara vår sovjetrepublik mot den inter-
nationella imperialismens anslag och skall skydda den ända tills vår bundsförvant, världs-
proletariatet, kommer till vår undsättning. (Mötet tackar Lenin för hans tal med stormande 
och långvariga applåder. Internationalen sjunges.) 
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