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V I Lenin 

Förslag till dekret om bankernas nationalisering och i 
samband därmed erforderliga åtgärder 

Livsmedelsförsörjningens kritiska läge och faran för hungersnöd, vilken framkallats genom 
spekulationen, genom kapitalisternas och ämbetsmännens sabotage samt det allmänna för-
fallet, gör det nödvändigt att tillgripa extraordinära revolutionära åtgärder för att bekämpa 
detta onda. 

För att alla statsmedborgare och främst alla arbetande klasser under ledning av sina arbetar-, 
soldat- och bondedeputerades sovjeter omedelbart och allsidigt, utan att rygga tillbaka för 
någonting och på det mest revolutionära sätt skall kunna ta itu med denna kamp och med att 
organisera landets ekonomiska liv riktigt, fastställs följande bestämmelser: 

Förslag till dekret om bankernas nationalisering och i samband därmed erforderliga 
åtgärder 

1. Alla aktiebolag förklaras vara statens egendom. 

2. Aktiebolagens styrelsemedlemmar och direktörer ävensom alla aktieägare tillhörande de 
rika klasserna (dvs de som har en förmögenhet överstigande 5 000 rubel eller inkomster över 
500 rubel i månaden) är förpliktade att fortsätta företagens affärer i fullständig ordning, varvid 
de skall efterleva lagen om arbetarkontroll, uppvisa alla aktier i Statsbanken och varje vecka 
avge rapport om sin verksamhet för de lokala arbetar-, soldat- och bondedeputerades sovjeter. 

3. Statslånen, både utrikes och inrikes, annulleras (upphävs). 

4. Småinnehavare av obligationer och alla slags aktier, dvs innehavare som tillhör de 
arbetande befolkningsklasserna, får sina intressen helt tillgodosedda. 

5. Allmän arbetsplikt införs. Alla medborgare av båda könen från 16 till 55 år är förpliktade 
att utföra de arbeten, som anvisats av de lokala arbetar-, soldat- och bondedeputerades 
sovjeter eller sovjetmaktens andra organ. 

6. Som första steg till införandet av allmän arbetsplikt förordnas att personer tillhörande de 
rika klasserna (se § 2) är skyldiga att inneha och riktigt föra en konsumtions- och arbetsbok 
eller budget- och arbetsbok, som varje vecka företes för respektive arbetarorganisationer eller 
de lokala sovjeterna och deras organ, vilka antecknar att bokens innehavare utfört det arbete 
han åtagit sig. 

7. För en riktig registrering och fördelning både av livsmedel och av andra nödvändiga 
produkter är alla statsmedborgare förpliktade att ansluta sig till någon konsumtionsförening. 
Livsmedelsförvaltningarna, försörjningskommittéerna och andra liknande organisationer 
ävensom järnvägsmanna- och transportarbetarfackföreningarna skall under ledning av  
arbetar-, soldat- och bondedeputerades sovjeter upprätta kontroll över att denna lag efterlevs. 
Personer tillhörande de rika klasserna förpliktas särskilt att utföra de arbeten ifråga om 
konsumtionsföreningarnas organisation och skötsel, som sovjeterna kommer att ålägga dem. 

8. Järnvägsmännens och järnvägstjänstemännens fackföreningar är förpliktade att skyndsamt 
utarbeta och omedelbart börja genomföra extraordinära åtgärder för att få till stånd en bättre 
ordning i trafikväsendet, särskilt beträffande tillförseln av livsmedel, bränsle och andra 
nödvändighetsartiklar. Härvid måste i främsta rummet beställningar och order från arbetar-, 
soldat- och bondedeputerades sovjeter expedieras, därefter beställningar och order från 
institutioner, som är bemyndigade av dem, och från högsta folkhushållningsrådet. 
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Likaledes förpliktas järnvägsmannafackföreningarna att samarbete med de lokala sovjeterna 
på det mest energiska säte och utan att rygga tillbaka för revolutionära åtgärder bekämpa 
smyghandeln och skoningslöst gå till rätta med alla slags spekulanter. 

9. Arbetarorganisationerna, tjänstemannaförbunden och de lokala sovjeterna är förpliktade att 
oförtövat ta itu med att överföra företag som läggs ned eller demobiliseras, och likaså de 
arbetslösa, till nyttigt arbete och framställning av nödvändigt produkter samt att uppdriva 
beställningar, råvaror och bränsle De lokala fackföreningarna och sovjeterna, som under inga 
omständigheter får uppskjuta denna verksamhet och inte heller organiseringen av utbyte av 
jordbruksprodukter mot stadsprodukter till dess de fått särskilda order uppifrån, är skyldiga att 
strikt rätta sig efter högsta folkhushållningsrådets anvisningar och föreskrifter. 

10. Personer tillhörande de rika klasserna är skyldiga att förvara alla penningmedel i 
Statsbanken och dess filialer eller sparbankerna och får inte ta ut mer än 100-125 rubel i 
veckar (enligt de lokala sovjeternas bestämmelse) för konsumtionsbehov. För produktions- 
och handelssyften får de erhålla pengar endast enligt skriftliga intyg från arbetarkontrollens 
institutioner 

För att övervaka att denna lag verkligen genomförs skall utfärdas bestämmelser om de nu 
gällande sedlarnas utbyte mol andra. Personer som gör sig skyldiga till bedrägeri mot staten 
och folket straffas med konfiskation av hela deras förmögenhet. 

11. Samma straff, och likaså fängelsestraff, avsändande till fronten eller till tvångsarbete, 
kommer att drabba alla som bryter mot denna lag, sabotörer och strejkande ämbetsmän samt 
spekulanter. De lokala sovjeterna och vid dem befintliga institutioner förpliktas att oför-
dröjligen utarbeta de mest revolutionära åtgärder för att bekämpa dessa verkliga folkfiender. 

12. Fackföreningarna och de arbetandes övriga organisationer skall i samarbete med de lokala 
sovjeterna och med deltagande av de pålitligaste personer, som rekommenderats av parti- och 
andra organisationer, organisera mobila kontrollörgrupper för att övervaka att denna lag efter-
levs, för att pröva arbetets kvantitet och kvalitet samt överlämna personer, som bryter mot 
eller kringgår lagen, till revolutionära domstolar. 

Arbetarna och tjänstemännen på de nationaliserade företagen är skyldiga att uppbjuda alla 
krafter och vidta extraordinära åtgärder för att förbättra arbetets organisering, stärka 
disciplinen och höja arbetsproduktiviteten. Varje vecka måste arbetarkontrollens organ 
inlämna rapporter till högsta folkhushållningsrådet om vad som redan uträttats i detta 
avseende. Personer som gör sig skyldiga till brister och försummelser skall ställas till ansvar 
inför revolutionär domstol. 
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