Al eeuwen regeren de
romanovs over
rusland..

Maar de macht van de
tsaar neemt af....

...de verliezen in de eerste
wereldoorlog...

...en de armoede van
het volk...

De vijand is
veel te
sterk!

In maart 1917 barst de bom:
het volk komt in opstand!

De tsaar moet aftreden en er komt
een voorlopige democratische
regering.

Ondertussen bedenken de duitsers een
plan om de russen nog verder te
verzwakken om zo alleen nog maar oorlog
aan het westfront te hebben...

Ze nemen contact op
met een rus die door
de tsaar verbannen
is...Lenin!

Hij mag per trein via
duitsland naar
rusland reizen om
daar de opstand nog
groter te maken.

In november 1917 zet hij de
voorlopige regering af en
komen de communisten aan
de macht...

De tsaar en zijn
gezin worden op
gruwelijke wijze
vermoord!

Lenin belooft vrede en
brood. Alle rijkdommen
worden verdeeld..

Alle fabrieken gaan
naar de arbeiders...

...En alle grond gaat naar de boeren...

Het land wordt van de
arbeiders en de boeren
en wordt vanaf 1922
Sovjet-unie genoemd.

Die naam komt van
sovjet, een raad van
arbeiders en boeren.

Niet iedereen is het met de ideeën van Lenin
eens: tussen 1917 en 1922 is er een
burgeroorlog en ook daarna moet de geheime
politie, nkvd, afrekenen met 'vijanden' van de
revolutie.

Deze
man mag
mij niet
opvolgen!

Lenin waarschuwt voor stalin.
Volgens hem is hij onbetrouwbaar.

Ondertussen wordt binnen de
communistische partij jozef
stalin steeds belangrijker.

...en sterft in 1924.

Maar lenin wordt ziek
en kan nog maar weinig
beslissingen nemen...

In de jaren die volgen grijpt Stalin
de macht door tegenstanders uit de
weg te ruimen. Zo wordt ook de
rechterhand van lenin, trotski, door
stalins spionnen in mexico vermoord.

Stalin gebruikt alles om zijn
macht te behouden en uit te
breiden...zoals censuur...

...Showprocessen...

...waardoor geschiedenisboeken
worden herschreven...

...de goelag, De
strafkampen...

...persoonsverheerlijking...

...om te voorkomen dat hoge politici of officieren de
macht van hem af willen pakken, laat stalin veel van
hen oppakken en terechtstellen. Deze periode, die
duurt van 1934 tot 1938, heet de grote zuivering...

Ook wil hij laten zien dat zijn land de beste
economie heeft. Hiervoor bedenkt hij de
vijfjaren-plannen: de overheid plant voor 5 jaar
wat fabrieken moeten maken...

Hitler houdt zich niet aan
het verdrag en valt de
sovjet-unie in 1941 aan.

In 1939 sluit stalin een
Niet-aanvalsverdrag met
hitler.

omdat stalin veel generaals bij de grote
zuivering heeft laten terechtstellen, kost de
grote vaderlandse oorlog veel sovjetslachtoffers.

Uiteindelijk verslaan de verenigde staten, groot-brittanië en de sovjet-unie
In 1945 het duitsland van adolf Hitler.

De samenwerking tussen de drie landen is van
korte duur. Vanaf 1947 houdt de koude oorlog de
wereld in zijn greep!

In maart 1953 overlijdt
stalin...

In eerste instantie
wordt hij naast lenin
gelegd...

...maar als zijn misdaden bekend worden
gemaakt, worden veel herinneringen aan én het
lichaam van stalin weggehaald...

Tijdens het totalitaire bewind van Stalin, tussen 1924 en 1953, stierven 20
miljoen mensen aan terreur. Familieleden vertrouwden elkaar niet of gaven
elkaar aan bij de geheime politie, zoals Pavlik Morozov zijn ouders aangaf
en daardoor een volksheld werd...
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