
Pääministeri Paasikiven puhe itsenäisyyspäivänä 6.12.1944 

(otteita puheesta) 

 

Kansalaiset! 

 
Kansojen elämäntie ei ole tasaista nousua ylöspäin, niin kuin mielellämme toivomme. 
Toisinaan se painuu laakson pohjaan -- laakson, joka voi olla syvä kuin rotko. Mutta 
laakson pohjasta nousee polku rinnettä ylös. Nousu on milloin loivempi, milloin jyrkempi. 
Mutta aina päästään lähemmäs aukeita vapaita aloja, joista Jumalan taivas yhä 
valoisampana eteen avautuu. 

Olemme nyt, tänä itsenäisyytemme 27:ntenä vuosipäivänä, maailmanhistorian suurimman 
sodan kuudentena vuonna, laakson pohjassa, johon tapaukset ovat meidät heittäneet. Tie 
ylöspäin on vaikea. Ilman ponnistuksia emme pääse nousemaan. Tarvitaan lujia otteita. 
Mutta jokainen askel tulee viemään meitä lähemmäs vapaita maisemia. 
- - - 

Muuan historioitsija-ajattelija on sanonut, että kaiken viisauden alku on tosiasiain 
tunnustaminen. Tosiasioita vastaan asettuminen on turhaa ponnistelua eikä voi viedä 
menestykselliseen tulokseen. 
- - - 

Suomen ulkopolitiikassa on kaikkea hallitsevana maamme suhde suureen itäiseen 
naapuriimme, Neuvostoliittoon. Se on meidän varsinainen ulkopoliittinen ongelmamme, 
jolle meidän on ratkaisu löydettävä ja josta kansamme tulevaisuus riippuu. Olemme äsken 
allekirjoittaneet Neuvostoliiton kanssa välirauhansopimuksen, jota paraikaa pannaan 
täytäntöön. Ei ole eri mieltä siitä, että tämä sopimus on tunnontarkasti täytettävä. Mutta yli 
tämän sopimuksen säännösten on tulevaisuudessa hyvät ja luottamukselliset suhteet 
aikaansaatava suuren naapurimme kanssa. Epäluulo on poistettava, ystävyys 
perustettava. Kansamme perusetujen mukaista, vakaumukseni mukaan on, että 
tulevaisuudessa Suomen ulkopolitiikkaa niin johdetaan, ettei se tule kulkemaan 
Neuvostoliittoa vastaan. Rauha ja sopu sekä luottamuksellinen naapuruussuhde suuren 
Neuvostoliiton kanssa on meidän valtiollisen toimintamme ensimmäinen ohje. 

Ei ole kummasteltava, että nykyisinä mullistusten ja väkivallan aikoina pelko ja epäilys 
tulevaisuudesta pyrkii pääsemään vallalle pienten kansojen keskuudessa. Ei ole 
myöskään salattavissa, että -- syyllä tai syyttä -- tällaisia tunteita ja tällaista pelkoa 
nykyisissä epävarmuuden oloissa Suomenkin kansassa on vallalla. Valtiollinen itsenäisyys 
ja riippumattomuus on edellytys, jota ilman kansamme ei voi onnellisena ja tyytyväisenä 
elää eikä tehtäväänsä täyttää. Suomen kansa kokonaisuudessaan, puolueisiin katsomatta, 
pitää siitä kiinni. 

- - - 
Olemme tehneet suuria ponnistuksia viimeisten vuosien aikana. Me hiljennymme 
kunnioittavasti sen uhrivalmiuden edessä, mitä varsinkin nuoret miehemme sodan 
raskaina vuosina ovat osoittaneet. Miten moni heistä onkaan saanut antaa henkensä, 
miten moni kantaa elinkautista vammaa. Suomen miehiä ja Suomen naisia ei voida 
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syyttää siitä, etteivät he olisi täyttäneet runsain mitoin kansalaisvelvollisuuksiaan sodan 
aikana... 

 

Puhe on kokonaisuudessaan julkaistu teoksessa Paasikiven linja. (II osa, puheita ja 
esitelmiä 1944-1956, WSOY Juva 1986) 

 


