
Stalinin ja Rooseveltin välinen keskustelu Baltian maista Teheranissa 1.12.1943 

 

Keskustelu käytiin Teheranin konferenssissa 1.12.1943 istuntojen väliajalla. 

Roosevelt: Yhdysvalloissa saattaa nousta esille kysymys Baltian maiden liittämisestä 
Neuvostoliittoon, ja nähdäkseni yleinen mielipide pitää silloin toivottavana, että joskus 
tulevaisuudessa näiden tasavaltojen kansojen mielipide tähän kysymykseen jollain lailla 
tulisi esille. Siksi toivon, että marsalkka Stalin ottaisi tämän toivomuksen huomioon. 
Minulla henkilökohtaisesti ei ole mitään epäilystä sen suhteen, että näiden maiden kansat 
yhtä yksimielisesti äänestäisivät liittymisestä Neuvostoliittoon, kuin tapahtui vuonna 1940. 

Stalin: Ei Liettualla, Virolla eikä Latvialla ollut autonomiaa ennen Venäjän vallankumousta. 
Tsaari oli silloin Yhdysvaltojen ja Englannin liittolainen, eikä kukaan esittänyt kysymystä 
näiden maiden irrottamiseksi Venäjästä. Miksi siis tämä kysymys esitetään nyt? 

Roosevelt: On kysymys siitä, ettei yleinen mielipide tunne historiaa. On tarpeen kertoa 
marsalkka Stalinille Yhdysvaltojen sisäisestä tilanteesta. Ensi vuonna Yhdysvalloissa on 
vaalit. En haluaisi olla ehdokkaana, mutta sodan jatkumisen vuoksi olen ehkä pakotettu 
niin tekemään. Amerikassa elää kuusi tai seitsemän miljoonaa puolalaisperäistä 
kansalaista, enkä halua menettää heidän ääniään. Olen marsalkka Stalinin kanssa samaa 
mieltä, että meidän täytyy perustaa uudelleen Puolan valtio, eikä minulla siksi ole mitään 
vastaväitteitä siihen, että Puolan rajoja siirretään idästä länteen, aina Oderille asti, mutta 
poliittisista syistä en kuitenkaan voi nyt osallistua tämän asian ratkaisuun. Olen siis 
marsalkka Stalinin kanssa samaa mieltä, mutta toivon, että hän käsittää, miksi en voi täällä 
Teheranissa enkä myöskään ensi keväänä ottaa siihen julkisesti kantaa. 

Stalin: Ymmärrän sen kuultuani Rooseveltin selityksen. 

Roosevelt: Yhdysvalloissa elää myös liettualaisia, latvialaisia ja virolaisia. Tiedän, että 
Liettua, Latvia ja Viro olivat ennen ja myös äskettäin osa Venäjää, ja kun Venäjän armeija 
jälleen marssii näihin maihin, en tule sen vuoksi aloittamaan sotaa Neuvostoliittoa vastaan. 
Mutta voi käydä niin, että yleinen mielipide vaatii siellä pidettäväksi kansanäänestyksen. 

Stalin: Liettuan, Latvian ja Viron kansat tulevat saamaan monia tilaisuuksia ilmaista 
tahtonsa. 

Roosevelt: Se olisi minulle hyödyllistä. 

Stalin: Se ei luonnollisestikaan tarkoita, että kansanäänestykset näissä maissa 
tapahtuisivat kansainvälisessä valvonnassa. 

Roosevelt: Ei tietenkään. Olisi hyödyllistä, että sopivassa tilaisuudessa julistettaisiin näissä 
maissa pidettävän aikanaan vaalit. 

Stalin: Luonnollisesti voimme tehdä niin. 
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