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EHDOTUS DEKREETIKSI PANKKIEN
KANSALLISTAMISEN TOIMEENPANOSTA JA SEN 

YHTEYDESSÄ VÄLTTÄMÄTTÖMISTÄ 
TOIMENPITEISTÄ89

Kriitillinen elintarviketilanne ja nälänhädän uhka, jonka 
keinottelu, kapitalistien ja virkamiesten harjoittama sabo
taasi sekä yleinen rappiotila ovat saaneet aikaan, pakotta
vat ryhtymään vallankumouksellisiin poikkeustoimenpitei
siin taistelussa tätä pahetta vastaan.

Siinä tarkoituksessa, että valtion kaikki kansalaiset ja 
ensi sijassa kaikki työtätekevät luokat työläisten, sotilaiden 
ja talonpoikain edustajain Neuvostojensa johdolla voisivat 
viipymättä ja kaikilta puolin, mistään esteistä huolimatta 
ja toimien mahdollisimman vallankumoukselliseen tapaan 
ryhtyä tällaiseen taisteluun ja kunnostamaan oikealle 
tolalle maan talouselämää, siinä tarkoituksessa säädetään 
seuraavat ohjeet:

EHDOTUS DEKREETIKSI PANKKIEN KANSALLISTAMISEN 
TOIMEENPANOSTA JA SEN YHTEYDESSÄ VÄLTTÄMÄTTÖMISTÄ 

TOIMENPITEISTÄ

1. Kaikki osakeyhtiöiden omistamat tuotantolaitokset 
julistetaan valtion omaisuudeksi.

2. Osakeyhtiöiden johtokuntien jäsenet ja toimitusjohta
jat sekä kaikki osakkeenomistajat, jotka kuuluvat rikkai
siin luokkiin (s.o. joilla on yli 5.000 ruplan omaisuus tai 
yli 500 ruplan kuukausitulot), ovat velvolliset jatkamaan 
tuotantolaitosten asiain hoitamista ehdottoman kunnolli
sesti noudattaen lakia työväenvalvonnasta, esittämällä 
kaikki osakkeet Valtionpankille ja tekemällä joka viikko 
tilityksen toiminnastaan paikallisille työläisten, sotilaiden 
ja talonpoikain edustajain Neuvostoille.
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3. Valtionlainat, ulkoiset ja sisäiset, annuloidaan (teh
dään mitättömiksi).

4. Obligaatioiden sekä kaikenlaisten osakkeiden pien- 
omistajain, s.o. väestön työtätekeviin luokkiin kuuluvien 
omistajain edut turvataan täydellisesti.

5. Otetaan käytäntöön yleinen työvelvollisuus. Kaikki 
kansalaiset sukupuoleen katsomatta 16:sta 55:een ikävuo
teen saakka ovat velvolliset tekemään sitä työtä, minkä 
paikalliset työläisten, sotilaiden ja talonpoikain edustajain 
Neuvostot tai Neuvostovallan muut elimet heille mää
räävät.

6. Ensimmäisenä toimenpiteenä yleisen työvelvollisuu
den käytäntöönottamiseksi säädetään, että rikkaisiin luok
kiin kuuluvilla henkilöillä (ks. § 2) pitää olla kulutus- 
työkirjat tai budjettityökirjat, jotka heidän on pidettävä 
kunnossa ja esitettävä vastaaville työelimille tai paikalli
sille Neuvostoille ja niiden elimille sitä varten, että niihin 
tehtäisiin joka viikko merkintä, että työ, jonka kukin on 
ottanut suorittaakseen, on täytetty.

7. Jotta niin elintarvikkeet kuin muutkin välttämättömät 
tarvikkeet tulisivat huomioiduksi ja jaetuksi oikein valtion 
kaikkien kansalaisten on liityttävä johonkin kulutusyhdis- 
tykseen. Elintarvikehallinnot, huoltokomiteat ja muut 
samantapaiset järjestöt sekä rautatie- ja liikennetyöläisten 
ammattiliitot järjestävät työläisten, sotilaiden ja talonpoi
kain edustajain Neuvostojen johdolla tämän lain täytän
töönpanon valvonnan. Rikkaisiin luokkiin kuuluvat henki
löt velvoitetaan täyttämään varsinkin ne kulutusyhdistys- 
ten järjestely- ja asiainhoitotehtävät, joita Neuvostot 
antavat heille.

8. Rautatietyöläisten ja -virkailijain liittojen on kiireel
lisesti suunniteltava, mihin poikkeustoimenpiteisiin voitai
siin ryhtyä, ja ryhdyttävä viipymättä noihin toimenpiteisiin 
kulkulaitoksen toiminnan kohentamiseksi ja varsinkin elin
tarvikkeiden, polttoaineiden ja muiden kipeimmin tarvit
tavien tarvikkeiden kuljetuksen parantamiseksi, pitäen 
silmällä ennen kaikkea työläisten, sotilaiden ja talonpoi
kain edustajain Neuvostojen sekä niiden valtuuttamien 
laitosten ja Korkeimman kansantalousneuvoston tekemiä 
tilauksia ja antamia kuljetusmääräyksiä.

Rautatieläisten liitot velvoitetaan myös taistelemaan 
yhdessä paikallisten Neuvostojen kanssa mitä tarmokkaim-
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min ja vallankumouksellisia toimenpiteitä karttamatta 
elintarvikekeinottelijoita vastaan ja rankaisemaan sääli
mättä kaikenlaisia keinottelijoita.

9. Työväenjärjestöjen, toimitsijain liittojen ja paikallis
ten Neuvostojen on ryhdyttävä heti toimenpiteisiin suljet
tavien ja demobilisoitavien tuotantolaitosten sekä myöskin 
työttömien siirtämiseksi hyödyllisille työaloille tuottamaan 
välttämättömiä tarvikkeita, niiden on ryhdyttävä hankki
maan myös tilauksia sekä raaka- ja polttoaineita. Paikalli
set liitot ja Neuvostot, jotka eivät saa missään tapauksessa 
lykätä tätä toimintaa tuonnemmaksi ja joiden on ryhdyt
tävä vaihtamaan maataloustuotteita kaupunkien tuotteisiin 
jo ennen kuin erikoiskäskyt ylhäältä ehtivät saapua, vel
voitetaan toimimaan tiukasti Korkeimman kansantalous- 
neuvoston asetuksien ja määräyksien mukaan.

10. Rikkaisiin luokkiin kuuluvat henkilöt ovat velvolliset 
pitämään kaikki rahavaransa Valtionpankissa ja sen 
haaraosastoissa tahi säästökassoissa, ja heille annetaan 
korkeintaan 100—125 ruplaa viikossa (paikallisten Neu
vostojen määräyksen mukaan) kulutustarkoituksiin, tuo
tannollisiin ja kaupankäyntitarkoituksiin heille annetaan 
varoja vain työväenvalvontalaitosten antamien kirjallisten 
todistuksien mukaan.

Tämän asetuksen todellisen täytäntöönpanon valvontaa 
varten julkaistaan ohjeet nykyään voimassaolevien raha- 
merkkien vaihtamisesta uusiin, ja niiltä, jotka syyllistyvät 
valtion ja kansan pettämiseen, takavarikoidaan koko 
omaisuus.

11. Sama rangaistus sekä vankilatuomio tahi rintamalle 
ja pakkotöihin lähettäminen odottaa kaikkia niitä, jotka 
eivät noudata tätä lakia, sekä sabotoijia, lakkoilevia virka
miehiä että keinottelijoita. Paikalliset Neuvostot ja niiden 
yhteydessä toimivat laitokset velvoitetaan suunnittelemaan 
kiireellisesti, mihin vallankumouksellisiin taistelutoimen- 
piteisiin voidaan ryhtyä näitä todellisia kansan vihollisia 
vastaan.

12. Ammattiliitot ja muut työtätekevien järjestöt yhteis
työssä paikallisten Neuvostojen kanssa ja luotetuimpien, 
puolue- ynnä muiden järjestöjen suosittelemien henkilöiden 
osanotolla muodostavat liikkuvia tarkastajaryhmiä, joiden 
tulee valvoa tämän lain täytäntöönpanoa, tarkastaa
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suoritetun työn määrä ja laatu sekä saattaa vallankumouk
sellisessa oikeudessa vastuuseen kaikki, jotka ovat syyllis
tyneet lain rikkomiseen tai sen kiertämiseen.

Kansallistettujen tuotantolaitosten työläisten ja toimitsi
jain velvollisuus on jännittää kaikki voimat ja ryhtyä 
erikoisiin toimenpiteisiin töiden järjestelyn parantamiseksi, 
kurin lujittamiseksi ja työn tuottavuuden kohottamiseksi. 
Työväenvalvonnan elinten on toimitettava Korkeimmalle 
kansantalousneuvostolle joka viikko selostukset siitä, mitä 
tässä suhteessa on saatu aikaan. Epäkohdista ja laimin
lyönneistä on syyllisten vastattava vallankumouksellisen 
oikeuden edessä.
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