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Regjeringas• siste dkonomiske krisetiltak,
••

dempe inflasjonener et nytt hardt angrep på„ det arbeidende folket.

Dyrtida vil skjerpes,ikke minst fordi krav om og kamp for kompen-

sasjon vil være fl2t i 1971: Samtidig vil regjeringas "pakkelds-

ning"- rted DNA's og LO-pampenes stdtte fdre til en Intensivert

strukturrAsjonalisering og bodrifts'-rasjon21isering.Monoplenes

Makt vil styr- gires 	 av arbeidskrafta vil dke.Den nor-
bkonomien tiloasses mer og mer EEC t s viIkår,krisetiltak skal ytter,...

ligere bidra til å lette mecemsskap

For at denne situasjonen raskt skal bli forstått av massene,må

marxist-leninistene gå i spissen for å. sammenfatte utviklinga og

trekke opp perspektivene for kampen videre.Det som nå skjer styrker

vår analyse av hvor tvingende nddvandig det er å kople kampen mot

EEC-medlemskap til dyrtida, til forsdkene på å skape en Brysseldkono-

mi alt i dag.

Denne stensilerte orienteringa blir sendt ut for å styrke mar-

xist-lerdnistenes evne,både i muntlig og skriftlig propaganda og

agitasjon,til å ±'bre ei korrekt masselinje i spdrsmål som har den

aller stdrste betydning for folket.

II. LWNSGLIDUINGSSTOPIS FASCISTLOV MOT ARBEIDERKLASSEN': 

Det viktigste tiltaket i regjeringas kriseopplegg er forslaget

om en ldnnslov som med en del unntak forb yr all lbnnsdkning etter

11.desember 1970.

"Loven gjelder alt arbeid i tjeneste hos andre.Det blir forbudt

å avtale,gi,metta,tjl.by eller kreve ldnnsdkning,og med det menes

ldnnstillegg,gratialer,gaver,bonuSer,produksjonspremier,naturalytel-

ser og andre former for bedring av. lbnns-og arbeidsforhold."
(Arbeiderbladet 12/12-1970)

Unntakene fra denne reaksjonære tvangsloven gjelder indeksregu-

leringer eller andre Insreg11.1eringer og produktivitetsordninger
som er hjemlet i tarifavtale eller regulativ.Men for hundretusener

av ldnnstakere vil slike tariffestede dkninger være helt utilstrek-

kelig for å kompensere den prisstigninga og avgiftsdkninga som alt

har vært,og som uansett "prisstopp" vil komme i tida framover.Den

helautomatiske indeksreguleringa som skal gjennomfdres våren 1971

vil gi kompensasjon for knapt 70% av.den prisstigninga som har vært

i perioden siden toxiffoppgjdret våren 1970.0g den omtalte "fortje-

nwAeutviklingsgarantien"(tariffert Idnnsglidning) vi for de aller

fleste bare bety et tillegg på noen bre i timen eller ingenting.

I praksis betyr dette at staten planlegger en recalbnnssenlming

for store grupper.Lbnningene skal bli langt Mer frosset fast enn

prisene.
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Gjonn=. denne Lbunslovon håper staton,aktivt stbtto 	 lakejono i.

LO-lcdelsen,å ramme al l kamp 2ra arbeiderklassens s-5de.Lovon er ikke

bar rwttet mot de mest framskredne i arboidorklasson,ot don "uov-
lige" st-ceikokanmen s= har ^preget det siste året.Den or et Iaseistsk
våpen for å undortryka hele klassen.Mens- loven virker trengs det in-
eQn krboidsrottsdom foi' å få erklært on stre-Lk elt	 aksjon ulev
Enhver kamp,othvort krav er nå forbrytersk, og det midt i en ;.1yri.,4Vs-
periodeDet er nesten -oppsiktsvekkende at det ennå er "tillatt" å ten-
ke på kompensasjon

Arbeiderklassen er selvsagt nddt til å mobilisere hele sin kamp-
kraft mot slike frarastdt..,'ikimrat som Joras,Sauda og Sporvoisstroi-
kone gjorde Arbeidsretten 	 at fugleskremsel,må ldnnslovon bli slått
tilbaka,gjort om til et stykke papirFor alle kommunister gjelder det
så snart som Liulig å agitere mot lo/en og dens stdttespillere.From
Protostresolusjoner i fagforeningene og andre steder.Ågiter for poli-
tiske aksjoncr.Hi_nn om sannheten i Rudolf Nilsens ord:Tvers igjennom

l.OV 4_ :,il sei.ero
Stpter os-r den enkelte kapitalist.

En bdr også morke seg at monopolkapitalens stat nå griper aktivt
inn for å hindre at kat.italistenes konkurranse om arboidsk-ata skal
kunne resultere i "overbud" for å få folk.Det skal bli orden og enhet

i kapitalistenes rekkor.ituasjoner som striden mellom Kongsberg. Vå-

penfabrikk og lavtldnnsbedriftenc på ilotodden siste vinter skal unngås.

(se Klassekampen nr.3,1970)Endel kapitalistar som ikke har nok arbeids-

kraft er av den grunn svært skeptisk til lovon,do setter sine egne in-
teresse r foran hensynet til hele ka pitalistklassens interesser.

rasionaliseringsframstdt
Ldrwstoppen vil dkc kapitalistenes interesse for å gjennomfdre ras-

jonaliserinstiltak som laresser opp• arbeidstem poet og oker produktivi-

toten.6kt arbeids 4 ntansitet er i dag a-Tment den viktigste måten å oke
utbyttinga på i de imporial istsko landao:Tordi staten nå har gjennom-

fdrt l ovforbud mot all kompensasjonor slik rasjonalisering,dersom
den ikke er hjemlet i tari_ffavtaler,vil kapitalistane få ekstraordi-
nært gode muligheter til å oie utbyttinga.Stdrst mulig profitt er al-
ment alle kapitalis ters mål.Samtidig vil disse rasjonalisoringsframstdt-

ono b 4.dra til å tilpasse norsk næringsliv ytterligere til "de krav EEC
stiller"

Det er verd å minne om at arbeiderne ifdlge hovedavtalen mellom NAF
ag LO er forpliktet til å "samarbeide om tiltak for å dko effektivitet-

on, redusere produksjonsomkostningenc,bedre bedriftens konkurransoevne.."
(f'ra tariffavtalen våren 1970 )Men det som egentlig er fagbevegelsens
oppgave,å kjempe for bedre arbeids-og, 3ft=forhold,er etter klasse-
statens lover nå forbudt.
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:n pristopp som ikke i liktuderte ld=2,.sto-c ville selvsagt arbeids-

folir	 nytte av selv om prissti a p under kapit?..1i=en bare betyr en

per ; odisk (1 .empligav inflasjonon,Derfor har marxLst-leninister longe

krevd prisstopp,spesic;it på matvarer o,:-; husleier,

Iden den nåværende "pri_sstoppen" bar et helt arne 'k 	 ena. å

bedre vanlige arbeidsfolks dkonomjske sbilling o rp?n skal fdrst og fremst

spre illucner blant folk om at prisene nå vil -v=e under koptrollyog

på den måten rettferdig,zjdre ldnnsstoppen.Slike sukkerdrasjerte kuler

bdr ikke svolges! IDerfor er det av stor betydning at marxist-leni:ri.ste-

ne overalt hvor det er nddver,dig forklarer folk hvorfor det å la ka-)i-

talistene og staten passe prisene er som å la bukken passe havresekken.

Ukte avgifter - oie te

En rekke faktorer bidrar til å utbule prisstoppen,vi kan her bare.

nevne de viktigste,

Fdrst noen erfaringer fra forrige prisstopp, hosten 1969,Etter at

den var ilinfdrt 1,seDtember gikk konsumprisindeksen opp med 0.4 poeng

i oktober og 0,3 i november,begge tall over gjennomsnittet pr.mc9rned

for resten av året,Dette skyldes bl e a o virkningen av prisstigning i ut•

landet,' det kommende året vil dette kunne få stor betydning fordi in-__
flasjonon i land som Norge im porterer mye varer fra,er svært hdy,Rik-

tignok heter det i statens forskrift p r for prisstoppen at importdrer

ikke kan bjore tillegg i sine priser som fdlge av dkte importpriser,
d9tte gjelder ikke ir2prtvarer til produsenter 	 ore ,Disco kan

legge stigning i importprisene til utsalgsprisene,dvs.at inflasjonen i

ullandet indirekte vil slå sterkt ut,Videre opplyser Prisdirektoratet

i on samtale mod Klassekampen 17/12 at myndighetene nå arbeider for å

få unntak fra reglene om prisstopp på importvarer på frukt,grdnnsakor

o,l,

En annen ting er at staten sel y,gjennom regjeringas og stortingetsc<

vedtak om dkte_avgifter,sOrger for at prisene vil stigemEn bdr huske

på at avgi:ftene også er belagt med 202homs015 ores avgiftstillegg på

bensin betyr i realiteten. 18 uro til staten!Virkningene av disse for•

hdyelsene vil komme for fullt i 1971,

Det er også adgang til å soge staten om dis pensasion fra de regle-
ne som. gjelder.lier vil staten kunne velge å gi dispensasjon til bedrif-

ter og næringer som samsvarer med EEC--planene, og, nekte det til bedrif-

ter som staten dnsker skal tvinges til å innskrenke eller ryke over en-

deDispensasjon vil også kunne bli gitt fra "reglen" cm prissto pp på
importvarer.
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son(:, gjennom å lansere nye produkt=ker,eller rett og slett
gamla piokter under nye nava:F,.eks,kan mdbelfabrikantene lett bent-
t seg a dette,

Endelig har statoni don grad den forsbker å handheve reglene,lit-

em mulighet til å gjere det offektivt.Selv borgerlige aviser har blit:t;

tvunget til å sla fast at prisnyndighetone ikke- har den ringeste- sjan-

se t51 å kontrollere at lovens bestoMmelser blir fulgt.

Unntak -r'or monopormpite-le,-1,2

Men i tillegg til alt som hittil er nevnt kommer alle de unntak
som or nevnt i statens forskrifter on prisstop pen.Sitateno under er
hentet fra Prisdirektoratets annonse 10/12.Det dreier seg om:

"eksport,saig og utleie av fast oiondon,ronter av lån og innskudd,
salg av norske., jordbruks,hagebruks eller fiskeriprodukter fra produ-
senter eller produsontorganisasjoner i disse næringer,salg av brukte
varer, r,fltikviteter, 	 og . kunstgjenstander"På disse områdene vil infla-
sjonen få virke som fdr.

Per arbeidsfolk er det spesielt viktig å nerka seg at 211.1s -Ie ,n9, eg
mange matvarer ikke er underlagt_prissbbwn!

Ålment vil det være monopolkapitalisten() som vil tjene på disse
unntakene.Hvem kan heve renten på ut:14n?Sposiolt do store bankene.Hvom
kontrollerer dom?Honopolkapitalen.Dette vil få konsekvenser for

leiene,f.oks.i boligbyggolagone.Og hven eier do store gårdeno?Fbrst
og fronst nonopolkapitalen og de stbrre kapitalistene.De kan presse

husleiene i.været.Det rammer som nevnt arboidsfolk,men også mindre

forretningsdrivende som ar nddt til å leie lokaler.

I Prisdirektoratets, annonse heter det også at produsenter kan for-
hdye prisene "med et bolbp som er nddvendig for å dokke stigning i
prisen på råvarer." Råvarer omfatter her alle deler sor-brukes i pro-
duksjonen,ocå maskiner.Og "for tjenesteytelser kan prisene forhdyes

med det beldp som er nddvondig fer å dekke stigning i priser nå mate-

rialer SOD medgår til vedkommende ytelser."

Dot_åpilos også for " ..cabatt-svindel",.I fdlgo Prisdiroktoratbt gjel-
nemlig. fdlgende:"For varer og tjenesteytelsor dor prisene pr.20.

november 1970 var gjenstand for kortvarig og foroldpig nedsettelse som

et ledd i salgsfremmende tiltak,kan det regnes inntil de priser som

sist ble tatt fbr nedsettelsen." Sansynligvis vil mange rabattkjeder
sola Irma,EPA,Domus 0.1 y oid av monopol- og storkapitalenutnytte si-

tuasjonen til å Gå opp til "vanlig" veiledende pris.I alle fall skjed-
de dette i Irma-butikker i Oslo under forrige prisstopp.
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Prisene under sosialismen

Alt son hittil er nevnt viser altså at prisstoppen ikke vil

stoppe prisene.Ldnnsglidningsstoppen vil av den grunn soare, for

å bringe realinntektene ned for arbeidsfolk flest.Derfor må arbei-

dermassene mobiliseres til å sette disse planene ut av kraft.

Samtidig er det viktig å forklare folk at en virkelig effektiv

kontroll ned prisene er uulig;når proletariatet har erobret stats-

makta og innfdrt sosialismen.

Særlig er Kina og Albania nyttige eksempler å bruke.LO's nest-

formann sa siste hdst at "i en dkonouisk vekstperiode or det umulig

å unngå prisAigning." Det motsatte er tilfelle under sosialismen.

Når produksjonen stiger og produktivitten forbcdres,så utnyttes

det til å holde stabile priser eller til å senke den.Under pris-

reguleringa i Albania i 1967 falt prisene 15%,spesielt mye for

klær og skotdy.Boliger koster der mindre enn 5% av inntekten,for

en norsk arbeidorfamie ut" r boliftone 15-30 % av inntekten.

. Om forholdene i Kina sk-rev Klass&ca,apen i nr.9,1970:

?'En tng er at prisene generelt er stabile.Rckordinnhdstninger i

landbruket og . dkning av produksjonen ellers har fdrt til prissenk-

ning på visse varer y og staten har lagt På. sine egne innkjdpspriser

for landbrUksprodukter uten å legge på utsalgsprisene." •

Dt tredje eksempel ordet son. skjedde i kommunen Nantes i

Frankrike under mai-opprdret i 1968.Da ble proletariatets dikta-

tur for en kortere periode innfdrt i dette bydistriktet gjennom

et revolusjonært forbund av arbeidere,bdnder og intellektuelle.

Den sentrale streikekomiteen senket straks prisene; på matvarer,

f.eks.melk og potetor.Hver morgen gikk fagforeningsrepresentanter

ut for å kontrollere prisene.De små butikkeierne son respekterte
prisrammene fikk holde åpönt,de store kapitalistene ble tvunget til
å stenge.Selv i denne fUrste fasen av den revolusjonære kampen lot

det seg altså gjdre å ler° en prispolitikk som gavnet fclket,gjen-

nomfdro det saa er uriuli£junder kapitalismen.
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TV =?..1=.‘JVP/~"OPI? - FORBERD=STILTAK TIL EEC

På hvilken måte er regjeringas reaksjonære dkonomiske -"pakka"-

leiing en del av forberedelsene til EEC?Vi har alt neVnt"en faktor;

at ldnnsstoppen inviterer og stiLlulerer til omfattende rasjonali-

seringstiltak i bedriftene.Dette rmIL:er arbeiderne.

Mer strukturrasjonalisoriw

Man store deler av småborp-erskapet,sposielt i varchandel,hånd-

verk og mindre industri vil også få merke at regjeringa og staten

er et redskap for monopolenes politikk.

For det torste er det nettopp småkapi-listene og håndverkerne

som kan bjore færrest sprell fra statens.prisforskrifterDet betyr

selvfdlgelig at for en del .varers vedkommende vil prisene midlerti-

dig stoppe opp,iallofall dke langt mindre enn fdr.Uten en ldnnsstopp

ville dette åpnet muligheter for å beholde eller dke realldnnsniVået

for arbeiderklassen.

Alle som kjdper arbeidskraft vil selvsagt kunne tjene på ldnns-

stoppen.Men til tross for dette vil de fleste småkapitalister få

innskrenkete profittmuligheteroVi har alt nevnt at monopolkapitalen

kan dirigere renter og husleier.I tillegg kommer statens avgifter:
Spesielt vik-U . er trYgdeawgiftn-söm .2b2pitalistene må betale pr;_

ansatt,noe som begunstiger storindustrien i forhold til do arbeids-
intensive.•næringene,særlig varehandelen .På grunn av prisstoppen vil

alle små næringsdrivende, ja også relativt store industriforetak,få

vanskeligheter med å velte dkto kostnader over i otte priser.I de

svakeste næringene og for de minst profitable bedriftene vil dette

medfdre stadig. stbrre sjanser for å måtte innskrenke eller nedlegge.•
NAF.-direktdreWSclvig Sier:egsåtilarbeiderbladet at pristoppen

vil "ramme de. svakeste bransjercEn rekke bransjer vil i tida fram-
over få en kostnadsdkning sm ikke kan dekkes uten priskompensasjon,
og en prisstopp kan derfor fdre til alvorlige dkonomiske konsekven-

ser for mange bedrifterd; (9/12)

For bdnder og fiskere er det viktigste at staten i tillegg til

ldnns/prisstoppon også har kredittinnstrammin,r). for statsbankene ned
10% som en del av sin "pakke".Dette vil minske mulighetene til å få

lån til driftsmiler,samtidig som focks.prisene på utenlandske mas-

kiner går opp.Dette,forverrer en situasjon som er vanskelig nok fra
fdr.

Virkningen av statens politikk blir fdlgelig at strukturrasjo-

naliseringa i næringslivet intensiveres.Alnent vil dette lette inn-

gangen i EEC og styrke monopolenes stilling.

k_
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Monopolkapitalistenel21=tindustrien beeunstirres

Lønns/prisstoppen tar også sikte på å styrke den. monopolistis-

ke eksportindustrien,For den vil statens:siste tiltak utelukkende

bety redusert kostnadsøkning,Dels fordi norske småbedrifter som selger

varer og tjenester til konsernene, ikke kan unngå prisstoppen, dels

fordi staten vil forsøke å fryse fast lffinningene.

Fordi inflasjonen i andre vest-kapitalistiske land er så høy, vil

dette " styrke eksportindustriens konkurranseevne", "åpne mulighetene fo-2

innpass pdnye markeder, noe som er av største betydning for konserner 5013.

ønsker " åstå sterkt i EEC".

Denne "subsidieringa" av monopolikapitalistenes eksport vil bli vikt:,;

ere og viktigere ettersom markedene krymper og etterspørselen avtar i

USA og de fleste Vesteuropeiske land. Den pågående og kommende krisa

vil og. å bringe norske monopolkapitalister i en mer utsatt stilling.

V,  FRA HØYKONJUNKTUR TIL KRISE. 

Vi har hittil konsentrert op pmerksomheten om de mest umiddelbare

virkningene av regjeringas og DNA/LO-Dampenes økonomiske politikk. Men

før de foreløpige konklusjonene dette gir for kampen i 19 1 kan bli

trukket, er det nødvendig ?le.risse opp de mer langsiktige motsigelsene i

der, monopolkapitalistiske økonomien.

I slutten av 60-åra var både den norske og den internasjonale mono-

polkapitalismen preget av høykonjunktur, resultatet var økende utnytting

av produksjonsapparatet, store investeringer og synkende arbeidsløs -

het. Samtidig utnyttet kapitalistene den økende etterspørselen til å

begynne en voldsom prisstigning for åskaffe seg høyest mulig profitt.

Denne epoken har nå tatt slutt. Monopolkapitalistene, ledet av USA-

imperialismen , stå'i • ikke bare overfor ei politisk, men også ei voksende

økonomisk krise. Hittil har dette først og fremst slått ut i imperialis-

mens hjerteland, USA.

"  Kampetrekninger på dødsleiet"

I sin erklæring av 207mai sier Mao Tsetung:"Den amerikanske imperi-

alismen, som ser ut som et veldig uhyre, er i virkeligheten en papir-

tiger, som nå liggeri krampettrekninger på dødsleiet.".

Statens kolossala investeringer til folkemordet i Vietnam bidro i

slutten av,60-åra til å " styrke " de amerikanske konjunkturene. Krigs-

industrien fikk gode dager. Men samtidig ble det amerikanske folket

gjennom skatter og avgifter systematisk robbet. Dette har nå ført til

"111111~1111f

www.pdf-arkivet.no/eec/       2012



9.
at folk flest, selv om de har behov. for.mange varer, ikke har råd til

kjøpe dem. Til tross-for den permanente krigsøkonomien har
markedet krympet. Resultatet har blitt stagnasjon - ja i mange
måneder fall i industriproduksjonen. Ifølge det svenske tidsskriftet
"Veckans a=rer" var bare 76,2 % av kapasiteten i den amerikanske
industrien utnyttet i 3. kvartal 1970. I oktober var ifølge samme
kilde den offisielle arbeidsløsheten 5,8 % dvs. bortimot
5 millioner!

At det amerikanske monopolkapitalistene i den første fase av
nedgangsperioden har utnyttet sin mulighet til å heve prisene for

kompensere minskende omsetning, har skjerpet dyrtida for folket
ytterligere. Utviklinga i USA bekrefter marxist-leninistenes almezne'
analyse: "De kapitalistiske krisene er overproduksjonskriser. Men,,
overproduksjon betyr ikke et det er absolutt overproduksjon. Behovet
for produktene er ofte enormt blant massene, men folk har'ikke råd til

kjøpe varene". ( Marxismens politiske økonomi s. 50.)

1Llwlsjonstendenser i Vest-Europa. 
De stagnasjons og krisetendensene som begyne å prege den ameri-

kanske økonomisne i slutten av 60-åra slo 	 i slutten av 1970
ut i de vest-europeiske landene. I statistisk Ukehefte fer 19.nov.
-1970 ( utgitt av Statistisk sentralbyrå) står følgende å lese:

" Konjunktursituasjonen i Vesteurou: er i de fleste større land
fortsatt preget av redusert tempo i produksjonsveksten, avtakende
kapasitetsutnytting i industrien og en:viss arbeidsløshet. Dette
gjelder både Storbritannia, Frankrige og Italia. Det eneste større indu-
striland der kapasitetsutnjuttingen fortsatt er god og arbeidsmarkedet
stramt er Vest-Tyskland. På den ;Innen side er veksttempoet her markert
avtakende, og det har i det siste kunnet spores tegn på litt mindre
stramt arbeidsmarked, samtidig som kapasitetsutnyttingen har gått litt
ned. Sverige har i det siste stor- sett hatt en liknrnde utnytting,
med fortsatt høyt produksjons- og etterspørselsnivå, men med noe
avtakende veksttakt. Ii.rass i det svake veksttempoet fortsetter
prisene i de fleste vestlige' land' å stige i samme høye tempo som tid-
ligere i år.

Hvem snakket om en "krisefri kapitalisme"?
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Mot krise i  Norge.

Vil stagn-,sjons 7 og krisetendensene i - som borgerne sier -

"de land det er naturlig å sammenlikne oss med" også slå ut i Norge ?

En rekke ting tyder på det.

For det første vil ei større internasjonal kapitalistisk krise

almennt få innvirkning på den norske økonomien. Vi har alt nevnt

eksportindustriens vansker når markedene begynner å krympe i utlandet.

Hvis for eks, britiske monopolkapitalister ikke engang klarer å ut-

nytte sine egne produksjonsmidler så vil det nødvendigvis også få

konsekvenser for norske kapitalistens eksportmuligheter til Stor-

britannia. At dette stemmer kom klart til syne under krisa i USA/

Vest-Europa i 1956. Den slo straks ut i Norge, 6g førte bl.a. til
at arbeidsløsheten i januar 1959 kom opp i 44 000. Årsgjennomsnittet
for 1958 var 23 600 arbeidsløse, mot under 15 000 i de fleste etter-
krigsåra.

Treforedling.

Et annet eksempel som gor en viss pekepinn på utviklinga i

Norge er krisetendensene i treforedlingsindustrien.

Fram til mitten av 50-åra • var treforedling den viktigste eksport-

næringa i b orge. Fra da av ble det stagnasjon. akende utgifter kom
sammen med fallende priser. Det siste skyldes delvis internasjonal

.overproduksjon. Kapitalistene er imidlertid ikke spesielt interressert

i produksjon eller papir, de er interessert i profitt. Dermed ble det

kapitalflukt til annen og mer profittabel industri. I slutten av

60 kom et periodisk oppsving. Fra 1967-1969 økte eierintekton i norsk
treforedlingsindustri fra under 50 til over 200. millioner kr.

Resultatet ble panikkartet investering fra kapitalister som ønsket

å skumme fløten av oppsvinget.

I slutten av 1970 begynte nedgangen på nytt. I løpet av noen

høstuker måtte både Vestfoss og Jarlsberg stenge portene.. På ny er

det krise i denne næringa, selv om de, store' konsernene foreløpig

.ser ut til å berge seg unna. Men de små blir rasert vekk, produksjons-

midler blir ødelagt, arbeidsfolk mister. jobben.. Nettopp denne krisa,

med alle dens arbeiderfientelige tiltak, er nødvendig for kapitalen

for om mulig å legge grunnen til et nytt oppsving, på ny gjbre det

lønnsomt for kapitalister å investere.

Også på dette feltet cr det viktig at alle marxist-leninister

legger vekt på å forklare hvorfor sosialismen er i stand til å av-

skaffe slike kriser, sørge for at det både er behov og bruk for alle

resultater av produksjonen. Noe som skjedde i Sovjetunionen under

Stalins ledelse , det skjer i Albania og i Kina idig
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Ovorflatiak sett er den norske dkononion ennå preget av oppgang,

produksjonsapparatet er hbyt utnyttet,arbeidsldsheten svært lav til

et kapitalistisk land å være.

Visse. ting tydet imidlertid på at do fdrsto stagnasjonstondonse-

ne lier begynt å vise seg.i Statistisk Ukehette for 19/11-197 70 heter

det ble a, at i ilorge "var stigningen i industriproduksjonen overras-

kenda svak. „. Produksjonen i bergverksdrift gikk ned ned 8% og den

egentlige industriproduksjonen fikte med bare 1%,regner son årlig rate. tl

Tilgangen på nye ordrer, son sier noe on de frantidie produksjonsmu-

lighetene,begynte også å avta hdsten 1970.Særlig gjelder tilbakegangen

jern og rootall,bekleåning,tekstil og kjemisk industri.At situasjonen

ikke er vorre,skyldes i aller fbrste rekke en periodisk toppkonjunk-

tur for skipsfarten, spesielt tankflåtun.

På lengre sikt nå nddvendigvis den systerlatiske «utbulinga av ar-

beidsfolka kjdpekraft få konsokvonser.1970 brakte både nons,en rekord-

artet prisstigning og, en rekke avgiftsdkninger.Alt dette bidrar til å

uthule realldnna.Når så lbnnsstoppon kommer på toppen av det helo,er

det ikke store muligheter til å unngå svikt i etterspbraelen,dvs,at

markedet krymper.

Borgorpressa henviser til at folk også seinhdstes 1970 så ut til

å kjU pe varer som aldri fdr.At det er vanskeligere å klare utgiftene

enn fdr,er det imidlertid få son benekter.Hvordan kan dette forklares?

'Endel skyldes nok okt overtidsarbeid for å få endene til å mdtes.Men•

en.viktig del av svaret ligger også i okt kjdp_på avbotalinp.Fra 30/6

1969 til 30/6 1970 steg avbetalingskredittene fra 1114 til 1364 nill.

krener.Spesielt stor bkning var det for avbetalingskjdp av person- og

varebiler. (Statistisk Ukehofte 19/11-1970)

Men når det langsiktige perspektivet er stadig verre kår for de

son handler på avbetaling,botyr slike "ldsninger" bare en utsettelse

og on forsterkning av krisa.Kapitalen stranner strikken rundt egen hals.

Disponibel realinntekt vil synke 

I det statsoppnevnte Aukrustutvalg:ts siste innstilling,Rapport

nr.2-70,son ble avgitt fdr ldnns/prisstoppen,er det gitt en del an-

slag: på realinntektene i 1971 sau bestyrker inntrykket av at folk i

minkende grad vil bli i stand til å kjdpe de varene som produseres.B1.

a. regler utvalget ned at den disponible realinntekten (ldnn fratruk-

ket skatt,trygdopromier og korrigert ned prisstigninga) vil /-: å ned

for alle ldnnstakerfaEilier med en inntekt mellom 23000 og 45000 kr,

son har 4 barn.For alle tobarnsfamilier i samme inntektsgrupper reg-

ner utvalget ned en meget svak stigning i disponibel realinntekt.Og

det var fdr loven (on forbud not ldnnabkning utenom tariffene ble ved-

tatt.
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Regjeringas vedjGak -.):: å strarrie inn på adgmgen til å få lån fra

statsbankenc,b1.a.neC, 3000f=relan tilleiliheterfra]:lusbankon,

trekker i sanne retning.

Pilt tyder dcrf-r at dyrtida vil skjerpes i 1971,narkedet -.1'.r var-

ene vil bli r.indre.Fdr eller siden vil dette nttte fdre til E.',--,g:ii,:_--,scim

og krise.ror narxist-loninistene er det s pesielt vi7:t-Ig å =e opp-

nerksourJe pi at stru:cturrasjnalisering,arboidsldshet o.l.etter alt

å dd= vil få stdrre og storro betydning for arbeiderklassens p-oli-

tiske kaLp i det l'.:or.r..=de. året.

VII. imREL2I0E PC: ITI=

1:foen endelige. konklusjner er det id alt for tidlig a trekke.
Materialet bdr diskuteres,kritiseres og ikke ninst:vurderes i for-

hold til de pr'blenene en noter i ulike deler av landet .Vi finner det

likevel riktig og nddvendig å legge frau on fJ:reldpig eppsunuoring.

1.Uotsigelsen reell produktivkrefter .::g produksjonsforh • ld vil

skjerpes .Anarkiet i pr:)duksjnen se= helhet vil vise seg gjennom ful-

la vrelagre l ovorproduksj :on og en dkendo rasering av produktivkrefter.

Motsigelsen nellen =opolkapitalen og hele det arbeidende folket vil

derfor dke.På grunn. avinnskrenkninger og bedritsnedleggelser vil

egst notsiGelsen uellon deler av industriborgerskapet og nonopolkapi-
talen konne klarere til uttrykk,k=pen uellon dei bli hardere.Etter

hvert son strukturrasjonaliseringa og nonoly)liseringa intensiveres,

dels på Grunn av krica,dels son on pL.'.,nuessig del av riC-forboredel-

sone,vil stadig flere grupper, :også innafor bcfrGerskapet,bli tvunget

til å innse sine objektive interesser av å bekjoupe =op-olkapita-

lens narkedsfr=stdt.

2.At det er i ferd neC. å konne til et politisk brudd mellom men o-

polkapitalens talsmenn og store deler, av =åborgerskaPet,har selv i

Stortinget karet tydeligere og tydeligere til uttrykk.ifiens det i

1965 var fred. og idyll mellom Willoch/Seip og snborgerskapets dis-

triktstalsnenn,er konflikten i dag så akutt at det bare er et tids-

spdrsuål on når regjeringa blir felt eller faller.Selv en "fjordin-

gene" ITelland/Svarstad ble tvunget i kne l så er notstanden not den

distriktsfiendtlige kiloneteravgifta. et tegn på hvilke konflikter

sen vil konfle.EW-nedlenskapet vil her bli det helt avgjdrende spdrs-

nålet.

Druddet.nellon nonopeLlapitalen og snåborgerskapet blir enda ty-

deligere avspeilt gjennom utviklinga av en nor eller mindre anti-

kapitalistisk •populisne i organisasjoner son Senterungdon=yAILU og

Jnge VenstreAt Venstre-studentene i Dorgen brot ned ungdusorganisa-

sjonon og partiet på et anti-= og populistrunnlag,bdr tas son et

fdrste tegn på at disse notsigelsene kan sprenge i filler de etabler-
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te snåborger-og oppertunistorganisasjonene i ldpet av 70-åxn.

Åluent gir denne utviklinga et objektivt grunnlag for en stadig

storro enhet i hele folket not EEC og andre av nonopolkapitalens

franstdt.Santidig vil narxist-leninistene bli nddt til å ta en ner

konkret 1:oL'p enn tidligere	 pepulisnens reÇ22LJnære sider, f. eks.

folk son vil splitte snåbrukere/fiskere fra arbeiderklassen, s= av-

aiser å nobilisere folket til krn not nono p lkapitalen og dens stat

og iNtodet snakker on å lage "not-ekspertise til ekspertene".

3.'Den store koalisjonen" har i forbindelse ned de siste dkono-

niske krisetiltaka trådt inn på scenen ned full 1:raft.2or å gjdre red-

ningsaksjonen fer nonoplkapitalen nuli L; har både LO-panpone og _WA

gitt sin fulle stutte til den fascistiske ldnnsleven.Monepolkapita-

lens talsnenn innrdr=e,r oD3h.åpent at de ser WA son det eneste håp

for å berge EEC-nedlonsskapet vel i havn.Uer åpent enn noensinne trer

Bratteli og Aspengren/lidydal fron son storborgerskapets betalte leie-

svonner.Det or også blitt tydeligere for ::,ange at DÅ/LO-ledelsen ser

det son sin hovedoppgave å uke statens,seinere 3rysselbyrE:,1zratietsii,

undertrykkelse av de fagorganiserte.

4.Ingen bdr legge skjul på at akkurat son dyrtida gjdr livsfar-

holdene hardere, så betyr også ldnnsloven at kanpvilkåra vil bli van-

pkelier.e.en ned en korrekt n=xist-leninistizk ledelse kan dette

vendes til en kraftig frång,o,ng for og styrking av de rew:lusjpnære

kreftene i arbeiderbovegelson.Vi vil her peke på endel saker son det

er av stor betydning at vi tar hensyn til i den p-litiske kenpen.

1ed ldnnsloven har kopen på arbeids plassene not EEC og dyrtid

delvis, blitt kri;.linalisert.nver streik og aksjn blir autonatisk

en 22litisk aksjon p rettet not statens tvanjspolitikk.Stroikeaksjonor

der ikke dette perspektivet er klart fra begynnelsen av vil svært van-

skelig kunne lykkes.For alle streikeaksjoner gjelder det at Strasbour-

gerkonforansens prinsi pper nå tas i brak.Av særlig betydning vil det

=e å kunne feire en illealkr:LD,dvs.heneligholde streikeledere Og

beskytte fagforoninga og de streikende fra angrep fra klassestat ns

side.

Spdrsnålet on ledelse blir her det avgjdrende.I:arxist-leninistene

nå derfor gå i spissen for å bekjepe alle tendenser til dkonoriwie

og syndikalisne son vil is bro ki=pen til et T,ppgjdr n.ed den enkelte

kapitalist, sau nekter å la pila bli rettet not felleskapitalisten:
staten.

Stor verdi vil det :gså ha at streiken blir 	 e:2.,,dvs.onfat-

ter storro arbeidernasser Y sant at en tar i bruk varierte kanpforner

f.eks,politiske denonstrasjonor.

5.Alt det son. hittil er nevnt har avgjdrende betydning for utvik-

linga av kanpen net,DEC.Det klarlegger rmligheten for okt enhet i fol-

ptj eg reiser o ppgaver når det gjelder-arbeiderklassens kanp,son på

kort sikt er avgjdrene for seier eller nederlag.www.pdf-arkivet.no/eec/       2012



1.2or :T=/dyrtidsarbeidet spesielt vil vi trekke frau =Gande: 14
Analysen sl:.1 er Gjort viser at lpta vil skjer-i)es,i livedsak

son et resultat av now polkapitalens. bestrebelser p å ldse riJtsicol-
sene i dkononien	 tilpasse den et Wid-nedleusskap.Derfor 1.1 ndd-
vendighoten av a styrke og konsolidere WIC/dyrtids-linja frauheves.

Do store oppgaven° s'yrn. ldnnslovon nddvendiccjdr n:Ir det jelder
den politiske Laripe ldnnstakerno blir nddt til i fdre,understroker
at JC/dyrtidskoi 	 na utvikles til ledende uassoorcaner.StadiG
flere lokale konitoor Ï..la opprettes.Lon like viktic l :)g på lengre sikt
vikticere,or det at disse 1: .Jnitoone virkelic erobrer on Flassebasis.
Den forsto -ppcaven kan f.eks.w2ro 	 bruke den alnene analysc s-:):1 er
gitt her til å undersdke de 1 .T:kale f .-rhildre po. den 1-.1ten kan oil
utvikle on taktikk son tar hensyn. til :ssenes behov dor de er,oc s=
derfor bidrar til	 utvikle kanpen.
e. De dkto =tsicelsene innonfr borgerskapet gir crunlac fr langt
storro dristichet ni'z.r det Gjelder milicheten for en virkelic brei

oppslutning on kaupon n. t EIW.Mo tanker on at ' I dyrtida ikke ranuer
sn.bercorskapet" p oc derfr er ui.uli	 son nbiliscringsgrunnlag blant
den,er utslag av blind gjetning oc b•rcerlice f . rd)riLler,ikke av an:',-
lyse.K=p nt ..f,;EC -Ï; dyrtida er aLlent den riktie livedpar:lon fHr
heledot arbeidende :',..lket.

6.E[vrdan kan disse -ppjavene ldsos tilfredsstillende?Ve at narx-
ist-loninisteno cjonn -n en slik s=onfatninc av f 32::ets interesser
G behov torer ut sin linje til nassono,ri ... biliseror nasseno rundt don,
ppsur=or sine 1=d .-ner og ffror linja ut pi et nytt -C libyere ni-

v.Vi er nddt til	 erobrolodelsen i kanpen,don (loti= ikke ned i fan-
Got på ,oss av sec solv.Det er i fTets interesse at komon ledes et-
ter narxist-leniistisko priusipper..r. tjene fiket betyr derf-r -cs.,':.

styrke -c utbyge nl-bovecolson..Vi byccer det k-nuunistisko partiet
for d. l' rsvaro k1.1-non fr da,i.;skrava,og fr d utvikle folkets kaup_

frar.?, not den sosialistiske rovlusj .mon.Vi deltar i f.lkets kaup for
L styrke nassones kanperfarinc og f ...'r å stïrke opT)slutningon on ni-
bevegelsen :Hi ..; do k:..)nnunistiske ideene.

AVVIS DW =CISTI= IiE

AV3ï.(2 PRISmWr:111,J=I
13-2, ,,wiza) u-d.T,E (.2."3",,TAT S01.`f 11 0:j.I'LBEREDE:R. ' T11,EC-f.-IEDL -21:3 -_:ti.n..-P 1
E..JIIJT I Fal= 1),Er,:12,R. MOT I:2C!
STY= DEH 1.=XIST-LWIIIISTIS:LE BEVEGELSEN Z
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