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V I Lenin 

Sovjetmakt – vad är det? 
Tal inspelat på grammofonskiva 

Sovjetmakt – vad är det? Vari består det väsentliga i denna nya makt, som man ännu inte vill 
eller inte kan förstå i de flesta länder? Dess väsen, som utövar allt större och större dragnings-
kraft på varje lands arbetare, är att det tidigare var rika eller kapitalister, som på ett eller annat 
vis styrde staten, medan staten nu för första gången styrs, och därtill i massomfattning, av just 
de klasser, som kapitalismen förtryckte. Så länge kapitalets herravälde består, så länge jorden 
är kvar i privat ägo, styrs staten t o m i den mest demokratiska, t o m i den friaste republik, 
alltid av en liten minoritet, till nio tiondelar bestående av kapitalister eller av rika. 

För första gången i världen är statsmakten hos oss i Ryssland uppbyggd på så sätt att endast 
arbetare, endast arbetande bönder men inga utsugare utgör massorganisationer – sovjeter – 
och hela statsmakten överlåts åt dessa sovjeter. Detta är, hur bourgeoisins representanter i alla 
länder än förtalar Ryssland, orsaken till att ordet ”sovjet” överallt i världen inte bara har blivit 
förståeligt, utan också populärt, älskat av arbetarna, av hela det arbetande folket. Och det är 
orsaken till att rådsmakten, hur kommunismens anhängare än förföljs i olika länder, nöd-
vändigtvis, oundvikligen och inom en nära framtid kommer att segra i hela världen. 

Vi är väl medvetna om att det hos oss ännu finns många brister i statsmaktens organisation. 
Sovjetmakten är ingen undergörande talisman. Den avhjälper inte med en gång det förflutnas 
brister – analfabetism, brist på kultur, följderna av ett barbariskt krig, kvarlevorna från den 
rovgiriga kapitalismen. Men däremot ger den möjlighet att övergå till socialismen. Den ger 
möjlighet för dem som varit förtryckta att resa sig och själva allt mer och mer ta hand om hela 
statsförvaltningen, hela förvaltningen av ekonomin, hela förvaltningen av produktionen. 

Sovjetmakten är den väg till socialism, som upptäckts av de arbetande massorna, och därför är 
denna väg sann och oövervinnlig. 

Intalat i slutet av mars 1919  
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