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V I Lenin

Skrivelse till F. E. Dzerzjinskij
Kamrat Dzersjinskij.
Till ert referat i dag om kampåtgärderna mot sabotörerna och kontrarevolutionärerna.
Vore det inte möjligt att utfärda ett sådant dekret:

Om kampen mot kontrarevolutionärerna och sabotörerna
Bougeoisin, godsägarna och alla rika klasser gör förtvivlade ansträngningar för att undergräva
revolutionen, som skall säkra arbetarnas, de arbetande och utsugna massornas intressen.
Bourgeoisin är beredd till de värsta förbrytelser, den lejer samhällets avskum och förfallna
element och sammangaddar dem för att utföra pogromer. Bourgeoisins anhängare, särskilt
bland de högre ämbetsmännen, bland banktjänstemännen o. s. v., saboterar arbetet,
organiserar strejker för att hindra regeringen i dess åtgärder, avsedda att genomföra den
socialistiska omdaningen. Det går så långt som till sabotage av livsmedelsförsörjningen, vilket
hotar miljoner människor med hunger.
Det är nödvändigt att vidtaga speciella åtgärder i kampen mot kontrarevolutionärerna och
sabotörerna. Utgående från denna nödvändighet beslutar Folkkommissariernas råd:
1. Personer, som tillhör de rika klasserna (d. v. s. som har en inkomst på 500 rubel och mera i
månaden, innehavare av fast egendom i städerna, av aktier och kontanta penningar överstigande 1.000 rubel) ävensom tjänstemännen i banker, aktiebolag, statliga och offentliga
institutioner, är förpliktade att inom tre dagar inlämna till huskommittén en egenhändigt
undertecknad skrivelse i tre exemplar försedd med uppgift om adress, om inkomst,
tjänsteställe och sysselsättning.
2. Huskommittéerna bestyrker dessa skrivelser med sin underskrift, behåller ett exemplar i sitt
förvar och överlämnar de två övriga exemplaren till stadsstyrelsen och till Kommissariatet för
inrikes ärenden (adress:).
3. Personer, som gjort sig skyldiga till brott mot denna lag (som ej inlämnat skrivelse eller
gett oriktiga uppgifter o. s. v.), ävensom medlemmar av huskommittéer, som bryter mot
föreskrifterna om dess skrivelsers bevarande, om deras insamlande och avlämnande till ovan
anvisade institutioner, straffas med böter upp till 5.000 rubel för varje fall, med fängelse upp
till ett år eller med avsändande till fronten, allt efter graden av deras skuld.
4. Samma straff ålägges personer, som gör sig skyldiga till sabotage i arbetet eller vägrar
arbeta i banker, statliga och offentliga institutioner, aktiebolag, vid järnvägarna o. s. v.
5. Som första steget till införande av allmän arbetsplikt förordnas att de i § 1 nämnda
personerna är förpliktade att för det första ständigt bära på sig en kopia av ovannämnda
skrivelse, bestyrkt av huskommittén, ävensom av deras förmän eller av valda institutioner
(fabrikskommittéer, livsmedelskommittéer, järnvägskommittéer, de anställdas föreningar o. s.
v.); i intyget bör anges, vilken samhällelig tjänst eller vilket arbete ifrågavarande person utför,
om han tillhör en familj som icke arbetsför medlem därav o. s. v.
6. För det andra är dessa personer förpliktade att inom en vecka efter utfärdandet av denna lag
skaffa sig en arbets- och konsumtionsbok (ett mönster till en sådan bok bilägges), vari
inkomsterna och utgifterna för varje vecka införes och likaså bestyrkande av de kommittéer
och institutioner, där ifrågavarande person utför sin samhälleliga tjänst.
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Personer, som ej faller under de i § 1 uppräknade villkoren, inlämnar till huskommittén en
skrivelse i ett exemplar med uppgift om sin inkomst och sin arbetsplats samt är förpliktade att
inneha en av huskommittén bestyrkt kopia av denna skrivelse.
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