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1. Breve introdución 

Até comezos do século XX, Rusia viviu dominada por unha dinastía tsarista que 

levaba no poder desde o século XVII, os Romanov, unha monarquía absoluta e 

teocrática que se apoiaba en 4 piares: a nobreza, o clero, o exército e a 

burocracia. O poder supremo estaba nas mans do tsar, á súa vez patriarca da 

Igrexa ortodoxa, que gobernaba dun xeito autocrático sobre todos os pobos 

que dominaba o seu imperio. Durante este período os dereitos e liberdades 

políticas eran inexistentes, e a policía política, omnipresente, reprimía a 

calquera persoa ou grupo que non seguise os designios do tsar, con 

deportacións a Siberia e execucións das persoas disidentes. 

Malia ser historicamente unha potencia semellante ós países europeos, coa 

industrialización comezaron a acrecentarse as diferenzas, de xeito que, até 

practicamente o século XX, o Imperio Ruso mantívose nun réxime feudal de 

explotación. O campesiñado vivía en condicións de semi-escravitude, atado ó 

traballo nas terras das clases privilexiadas. Esta situación agravábase 

especialmente nas terras da nobreza, onde as campesiñas debían facer 

constantes pagamentos en diñeiro, especies e servizos ós seus donos; unha 

posesión que duraba até a morte das servas. A estas condicións materiais de 

escravitude engádese o feito de que a poboación estaba sumida na ignorancia, 

froito dunha educación practicamente inexistente. Deste xeito, eran 

facilmente dirixibles polos líderes relixiosos e políticos, que xustificaban as 

condicións miserables nas que vivía a gran maioría da poboación baixo unha 

suposta lexitimidade divina, legal e de tradición. 
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2. Nacemento da revolución 

A comezos do século XX, como consecuencia da guerra do Imperio ruso co 

Xapón, as lamentables condicións nas que vivían as clases populares 

empeoraron aínda máis. Neste contexto, a continua mobilización do 

campesiñado e do proletariado desembocou nunha serie de folgas pacíficas 

contra o réxime, pedindo o cese da guerra e unha mínima abertura 

democrática. Ante isto, o tsar respondeu cunha brutal represión, que chegou 

ó seu punto álxido no chamado Domingo vermello, cando o exército disparou 

con ametralladoras directamente contra a poboación que se estaba a 

manifestar, causando máis de mil mortes. Isto fixo que se estendesen as 

protestas aínda máis, obrigando ó tsar a convocar Duma, malia que esta só tiña 

funcións consultivas e o tsar tiña potestade de convocala e disolvela.  

As pequenas reformas “democráticas” do réxime non contentaron á 

poboación, que se foi organizando cada vez máis contra o réxime; isto levou a 

que, no contexto doutra guerra, a I Guerra Mundial, estourase a revolución que 

finalmente acabaría co tsar e instauraría o primeiro réxime socialista do 

mundo. 

En 1917 houbo dúas revolucións. A primeira, de carácter liberal-democrático, 

aconteceu en febreiro, e fixo supoñer que Rusia seguiría, con atraso, o camiño 

xa transitado en Europa occidental do absolutismo cara unha democracia 

liberal. Deste xeito, en febreiro a masa operaria realizou unha folga, que 

paralizou todas as fábricas do país, en contra dunha guerra imperialista que ía 

directamente en contra dos seus intereses. As mulleres, nunha época na que 

estaban confinadas á esfera privada, tamén saíron esta vez á rúa para 

participar nas manifestacións. O que esixían era moi sinxelo; pan, paz e 

traballo.  

Cando o tsar, temeroso do avance do proceso revolucionario, deu a orde de 

reprimir as persoas que se manifestaban, como fixera no Domingo vermello, o 

exército negouse a disparar contra a multitude, poñendo en evidencia a 

debilidade do tsar e as contradicións do réxime. A isto engadiuse que as forzas 
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que o tsar ordenara vir desde a fronte nunca chegaron, porque os traballadores 

ferroviarios interromperan os transportes. Vendo o seu fracaso, o tsar Nicolás 

II abdicou e os integrantes da Duma nomearon un goberno provisional 

presidido polo príncipe liberal Georgy Lvov. 

A caída do tsarismo deu paso á existencia dun poder dual: xunto ao goberno 

provisional, representante das clases medias liberais atemorizadas e 

desorganizadas, emerxeron os soviets, cun poder fundado no seu contacto 

directo coa clase obreira armada e radicalizada. O soviet non tiña ningún título 

legal no que apoiar a súa autoridade, senón que representaba ás forzas 

mobilizadas que fixeran triunfar a revolución: os obreiros, os soldados e os 

intelectuais. En definitiva, os soviets representaban o pobo organizado na 

defensa dos seus intereses.  

Lenin, líder do partido bolxevique, estaba decidido a impedir que a revolución 

rusa dese paso a un réxime burgués que, como pasara no resto dos estados 

europeos, frease o avance revolucionario e supuxese un grave prexuízo para 

os intereses da clase traballadora e a gran maioría da poboación.  

Para impedir isto e acadar a democracia real, a ditadura do proletariado, 

propuxo acabar co poder dual e entregar «todo o poder aos soviets». Esta 

consigna, difundida a través das Teses de Abril, desconcertou os seus principais 

rivais políticos, os menxeviques, que se mostraban cada vez máis dispostos a 

colaborar co goberno provisional e desexaban que fose a asemblea 

constituínte a que finalmente sentara as bases dun réxime liberal-democrático. 

Pero tamén se sorprenderon moitos dos camaradas de Lenin: os bolxeviques 

moderados, coincidindo cos menxeviques, consideraban un desatinado salto 

ao baleiro a arremetida contra unha orde burguesa liberal. En outubro, Lenin 

resolveu rematar co débil goberno provisional: os bolxeviques –co apoio dos 

obreiros armados– ingresaron no Pazo de Inverno e detiveron os ministros. O 

Primeiro Ministro, Kérenski, partira á fronte para buscar reforzos militares que 

impedisen o éxito do golpe. Outubro deu por pechado o ciclo iniciado en 

febreiro: en Rusia xa non habería espazo para unha revolución democrática 

liberal e os socialistas partidarios desta vía foron decididamente expulsados do 
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poder, que quedou en mans do máis radical e disciplinado partido da esquerda, 

o liderado por Lenin.  

A vitoria da revolución socialista desembocou nunha guerra civil na que os 

sectores máis reaccionarios e reformistas da Rusia imperial (social-

revolucionarios, liberais, tsaristas…) buscaron derrotar á revolución coa axuda 

das potencias capitalistas europeas, mais non o conseguiron. O pobo, 

organizado no Exército Vermello , venceu ós reaccionarios e ás potencias 

imperialistas e, en decembro de 1922, nunha conferencia de delegacións da 

RSFS de Rusia, RFSS da Transcaucasia, da RSS da Ucraína e da RSS de Bielorrusia 

aprobouse o Tratado de Creación da URSS e a Declaración da Creación da URSS; 

nacía a Unión das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o primeiro estado socialista 

da historia. 

A reestruturación intensiva da economía, a sanidade, a industria e a política 

comezou desde os primeiros días do poder soviético.   
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3. Electrificación e industrialización 

Lenin, así como o resto da dirección do Partido Bolxevique, eran plenamente 

conscientes que a industrialización era a única vía para defender a URSS dos 

ataques exteriores, mellorar a vida da clase traballadora e conseguir poñer ó 

país na vangarda da economía mundial. 

Mais, como conseguir a industrialización dun país semi-feudal, arruinado pola 

guerra civil e cunha poboación labrega que chegaba ó 85% da total? O único 

xeito de facelo era mediante a electrificación, punto importantísimo do 

desenvolvemento da economía soviética e do socialismo, até tal punto que 

Lenin chegou a afirmar: «O Comunismo é o poder dos Soviet máis a 

electrificación». 

Para conseguir isto, Lenin propuxo, en 1920, un ambicioso plan, consistente na 

construción, en 15 anos, de 30 centrais eléctricas cunha potencia de 1,75 

millóns de kilovatios. Mais cando chegou o ano 1935, a produción era de 4,07 

millóns de kilovatios, un 233% máis do proposto no plan inicial. Se comparamos 

estas dadas co Estado español  no mesmo ano, a URSS cuadriplica a produción 

en electricidade. Se ben é certo que se trataba dun Estado moito máis 

pequeno, tamén cabe remarcar que non sufrira ningunha das guerras que 

devastaran o recentemente formado estado socialista, que estivera en guerra 

de xeito ininterrompido de 1914 a 1921. A todo isto, ademais, é necesario 

engadirlle o constante boicot das principais potencias mundiais á Unión 

Soviética.  

Grazas á perseveranza da súa poboación e o seu goberno, dispostos a defender 

a independencia e o socialismo, a URSS fixo realidade a xesta; en só vinte anos, 

pasou de ser un Estado semi-feudal e unha das primeiras potencias industriais 

mundiais, conseguindo, durante once anos seguidos (1930-1940) un 

crecemento anual da produción industrial do 16,5%.  

Deste xeito, vemos como moitos estudos afirman que o crecemento 

económico da URSS foi o maior de toda a humanidade, cun crecemento 
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constante até a década dos 70, unicamente interrompido pola II Guerra 

Mundial e a liberalización da economía, que chegou nos anos 80. Todos estes 

datos contrastan cos falsos mitos do pensamento liberal, segundo os cales a 

economía planificada é ineficiente, sen competencia non hai posibilidade de 

crecemento e o capitalismo é o único xeito de desenvolvemento.  

Grazas ao exemplo da URSS descubrimos que outro xeito de medrar, de xeito 

cooperativo, cunha economía organizada por e para a clase traballadora, é 

posíbel. 

Crecemento da produción na URSS, case até un 11000% 

 

Grazas a planificación da economía, non existía desemprego, e as oficinas do 

paro non abriron de novo até 1988. Case non existía a débeda externa, algo 

que non gustaba ao FMI. 
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4. Consumo 

Na Unión Soviética, malia as constantes acusacións de fame e 
desabastecemento, os bens de primeira necesidade estaban garantidos; 
ademais, a auga, a luz, a vivenda e outros bens non supuñan máis do 30% do 
salario dunha traballadora, algo que, comparado co nivel de vida da clase 
traballadora actual no país, semella case unha utopía. 

Alén diso, o consumo alimentario aumentou enormemente coa chegada do 

socialismo. De 1913 ós anos 70, o consumo cárnico e de lácteos duplicouse, o 

de peixe triplicouse, e o doutros produtos como o azucre aumentou un 300%.  

Todo isto, xunto cos grandes avances sanitarios que permitiu o sistema de 

saúde socialista, supuxeron un aumento sen igual na calidade e esperanza de 

vida. 

 

Comparación do peso e estatura na Rusia zarista, socialista e capitalista. 
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5. Sanidade 

Na Unión Soviética, malia as constantes acusacións de fame e 
desabastecemento, os bens de primeira necesidade estaban garantidos; 
ademais, a auga, a luz, a vivenda e outros bens non supuñan máis do 30% do 
salario dunha traballadora, algo que, comparado co nivel de vida da clase 
traballadora actual no país, semella case unha utopía. 

Realizáronse tamén os primeiros transplantes de órganos e melloráronse as 

condicións sanitarias e de seguranza nos partos. A mortalidade infantil baixou 

un 90% con respecto ó periodo pre-revolucionario.  

Ademais, erixíuse como gran potencia sanitaria e farmacéutica; do Imperio 

ruso, cunha medicina semi-feudal, pasouse a unha medicina moderna e 

punteira, con logros tales como dirixir a campaña de vacinación mundial que 

conseguiu erradicar a varíola. 

O número de médicas e camas de hospital non deixou de aumentar, pasando 

a triplicarse as primeiras e a aumentar nun 270% as segundas. Deste xeito, no 

ano 1980 a URSS chegou a ter máis médicas e camas que os EEUU. 

Aumento dos hospitais públicos coa chegada da URSS 
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6. Dereitos das mulleres 

Mais non só a sanidade foi un elemento de mellora exponencial na URSS. A 

URSS supuxo un paso adiante fundamental nos dereitos das mulleres.  Foi o 

Zhenotdel, o Departamento de Mulleres Traballadoras e Campesiñas, 

impulsado por mulleres dunha importancia como Alexandra Kollontai e Inessa 

Armand, o que impulsou estes avances. Así, as mulleres puideron, por primeira 

vez na historia rusa, acceder aos mesmos traballos que os homes, así como a 

postos gobernativos. En 1920, polo menos 600 mulleres eran alcaldesas das 

súas cidades e vilas. 

Foi tamén a URSS, en 1920, o primeiro estado do mundo en legalizar e 

regularizar o dereito ó aborto, o que supuxo un grande avance no camiño cara 

á emancipación das mulleres. 

Grazas á creación dunha amplia rede de garderías, que garantían o acceso de 

balde a máis de 10 millóns de crianzas, garantíronse amplos dereitos en 

materia de reprodución e conciliación e incentivando á muller a traballar. 

No momento do embarazo permitíanse amplos permisos, como de máis de 220 

días co soldo íntegro e a posible licenza dun ano enteiro sen prexuízo para a 

antigüidade da traballadora no seu posto de traballo; ademais, se o fillo 

enfermaba, calquera dos pais podía deixar o traballo para coidalo. 

Outro dos fitos, por exemplo, foi a diminución da brecha salarial. Se ben é certo 

que esta existía, os soldos das mulleres eran de media o 87% do dos homes. 

Isto supón unha brecha salarial do 13%, moito menor que a do 20% que sofren 

as mulleres galegas aínda a día de hoxe, en pleno 2017. 
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7. Educación universal 

A escola era entendida como unha ferramenta para construír a sociedade 

socialista do futuro. O analfabetismo foi o elemento principal a erradicar polo 

novo rexime, a través do decreto de 1918, e para iso  incrementouse o número 

de escolas nun 12%, tamén para adultos, o número de estudantes nun 24% e a 

educación a partir da década dos 40 foi gratuíta a todos os niveis. Toda persoa 

entre os 8 e os 50 anos que non soubese ler tiña a obriga de aprender a ler e 

escribir en ruso ou en calquera das outras linguas recoñecidas. Para facilitar a 

aprendizaxe, a ortografía rusa foi modificada, á vez que se eliminou a relixión 

da escola e a segregación por sexos. 

En 1917 existía unha taxa de analfabetismo do 30% nas cidades e dun 65% nas 

áreas rurais. En 1939 cerca do 90% da poboación estaba alfabetizada. 

Posteriormente o analfabetismo foi erradicado. O ensino na sociedade 

socialista pretendía ser o camiño para a formación e integración do 

estudantado na sociedade baseada no respecto mútuo, e para iso foron 

eliminados mecanismos de avaliación como os exames e os deberes, así como 

as condecoracións. 
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8. Cultura popular 

Tamén no ámbito da cultura se fixo a revolución importantes avances. Tanto a 

dirección do Partido Bolxevique como o pobo soviético sabían que o único xeito 

de que o pobo se organizase e defendese o seu era a formación cultural e 

científica. Contrasta, como é lóxico, a diferencia entre o socialismo e a época 

tsarista, onde a maioría da poboación analfabeta non supuña un problema 

para o goberno, senón todo o contrario. 

Así, a URSS era o país onde máis xornais se lían, onde máis libros se vendían 

(tamén un dos máis baratos) e o país onde máis concertos musicais se 

celebraban; así como onde había un maior número de teatros, cines e edificios 

culturais. O deporte era un dos alicerces do desenvolvemento da nenez, así 

como os instrumentos musicais, que estaban pensados como imprescindíbeis 

para as crianzas. 
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No ámbito educativo, vemos como os esforzos do goberno polo avance da 

educación do pobo foron frutíferos: modificouse a ortografía, estableceuse a 

gratuidade e obrigatoriedade da ensinanza, expulsouse á relixión da 

educación e púxose fin á segregación por xéneros. No 1918 fírmase un 

decreto para facilitar o acceso da clase obreira á ensinanza superior. A partir 

dese momento, toda persoa de entre 8 e 50 anos que non soubese ler tiña a 

obriga de aprender a ler e escribir en ruso ou en calquera das outras linguas 

recoñecidas. 

Deste xeito, pásase dunha poboación cunha taxa de analfabetismo do 30% 

nas cidades, e dun 65% nas áreas rurais en 1917 a un 90% da poboación 

alfabetizada en 1939. Posteriormente, o analfabetismo foi erradicado. Por 

compararmos cos nosos tempos, no Estado español hai 669.400 persoas 

analfabetas funcionais con máis de 16 anos, é dicir, o 1’7% da poboación 

(datos de 2016). 
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9. Dereitos da clase traballadora 

Alén de todos os avances materiais antes mencionados, o socialismo 

recoñeceu unha serie de dereitos laborais á clase traballadora moi avanzados 

para a súa época, e incluso se os comparamos cos nosos días.  

Deste xeito, recoñeceuse o dereito a unha xornada laboral de 7 horas, que se 

podía reducir a 6 ou até 4 horas para os traballos máis duros e difíciles. 

Recoñeceuse tamén o dereito a vacacións pagadas e a existencia dunha ampla 

rede pública de infraestruturas de descanso e relax. 

Para garantir a seguridade material, e seguindo a premisa de que «o estado 

acompaña á cidadá desde o berce até a tumba», estableceuse o dereito a unha 

pensión, cunha xubilación aos 60 anos, que se podía ver rebaixada até os 50 

nos traballos máis duros. Para recibir a pensión completa era preciso ter 

cotizados 20 anos (lembremos que, no estado español, é necesario un mínimo 

de 35 anos). 

Recoñécese tamén a asistencia médica gratuíta ás traballadoras, así como a 

baixa por enfermidade cobrando o 100% do salario. Así, a URSS erixíuse como 

o primeiro estado da historia cunha seguridade social ampla e de calidade, que 

protexese a súa cidadanía e garantise o seu benestar. 
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