
i 

Arbeidsfolk skal 
betale krisa! 

I august · måned offentliggjorde 
Klassekampen og Dagbladet u tdrag 
fra et notat finansminister Per 
Kleppe laget om statsbudsjettet tid
ligere i år . Mer enn noe annet har 
det bidratt til å kaste et avslørende 
lys over realitetene bak DNA's 
valgløfter om å trygge arbeids
plassene . Kjerna i dette opplegget, 
som regjeringa · nå i hemmelighet 
planlegger skal kjøres gjennom et
ter valget, er reduksjon av ar
beiderklassens kjøpekraft . 

Ette r at notatet ble kjent har Per 
Kleppe gjort fortvilete forsøk på å 
redusere betydninga av det som ble 
kjent. Ifølge ham var det han skrev 
bare noen løse strøtanker uten noen 
forpliktelser som finansministerern 
alltid sender rundt om våren. Det 
kan derfor være på sin plass å sitere 
innledningsordene i dette notatet: 
«Jeg legger med dette fram forslag 
til statsbudsjett og trygdebudsjett 
for 1978 og foreløpige anslag for 
langtidsbudsjettene 1979-81. Hoved
punktene i opplegget er følgende ». 

Og i pkt. a er hovedpoenget at det 
«vil være nødvendig å bremse opp 
den sterke veksten i innenlandsk 
etterspørsel, med særlig vekt på å 
redusere veksten i privat konsum 
og i offentlig ·bruk av varer og tje
nester .» Og seinere heter det at en 
må holde igjen på «utgiftsøkningen 
i stats- og trygdebudsjettet » og at 
«det vil være strengt nødvendig å 

· dempe den sterke veksten i innen
landsk etterspørsel. » 

KOMBIOPPGJØR MED 
«PARAPLY» 

For å oppnå resultater i denne 
kampen mot økt konsum ser Kleppe 
kravet om forbundsvise oppgjør • 
som en stor trusel. Derfor foreslår 
han en taktisk vri: «En ny form for 
kombinert oppgjør · med en slags 
'paraply 'over forbundsvise opp
gjør.» Alt dette for å «begrense 
kostnadsveksten», dvs . hindre real
lønnsøkning. Og samtidig som han 
på denne måten vil statlige tvangs
rammer for tariff oppgjøret, blir 
det understreka at opplegget «ikke 
vil gi nevneverdig reell nedjuste
ring av skatteprosenten ... » 

FORTSATTSULTEPENSJON 

Også pensjonistene har Kleppe 
tenkt på. Først slår han omsorgs
fullt fast at veksten i deres dispo
nible inntekt' ikke kan bli 5,5 men 
5% ! Konkret.betyr 5% en økning på 
818 kroner året for en som i januar
april 1977 hadde minstepensjon og 
særtillegget for enslige (16375 kro
ner) . Det er en økning mindre enn 
tre kroner dagen, mindre enn en 
pa kke røyk eller et brød. Og på slut
ten av notatet står det til og med at 
en enda lavere vekst for pensjo
nistene bør vurderes dersom bud
sjettunderskottet viser seg å bli 
svært stort! 

ANDRE NEDSKJÆRINGER 

To andre ting fra Kleppes forslag 
til nytt statsbudsjett: 

- «Redusere forbrukersubsidie
ne i forhold til nivået i 1977». 

- «Dempe veksten i overføringer 
til jordbruket og redusere omfanget 
av overføringer til fisket». 

Angrep på levestandarden til ar
beidere og lavere funksjonærer, fis
kere og småbrukere. Fortsatt sulte
pensjon for de alderstrygdede og 
andre pensjonister som bare har 
denne trygda å leva av . Slik er inn
holdet bak de falske valgløftene . 
Slik er finansministerens plan for 
statsbudsjettet 1978. 
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LØNNSNEDSL-AG' 
OG ARBEIDSLØSHET 

Finansminister Kleppe snakker 
om å «dempe kostnadsnivået i nor
sk industri». På godt norsk betyr 
det å senke lønningene slik at 
kapitalistene skal tjene mer. Da 
regjeringa satte ned verdien av den 
norske krona, fikk vi en forsmak på 
hv:a detet betyr. Prisene skal opp og 
verdien av lønningene ned, sam
tidig har DNA nylig gitt kjempe
store skattelettelser til skips
rederne. 

Etter valget, når alle de borger
lige politikerne ikke lenger behøver 
å late som om de er opptatt av fo_lks 
interesser, så kommer sjølsagt en
da verre tiltak. Stram livreima, 
senk levestandarden blir parolen 
da. 

FØLG RVs LINJE: 
TA OPP KAMPEN 

Mot dette er det nødvendig for ar 
beiderklassen og andre arbeidsfolk 

å reise harde krav til tariffopp
gjøret. De krava som må settes i 
første rekke er disse : 

Nei til kombioppgjør og statsinn
grep - for frie forbundsvise opp
gjør 

7 kroner timen i generelt tillegg. 

2 kroner i ekstra lavtlønnstillegg. 
Ingen under 25 kroner timen i min
stelønn. 

7 timers arbeidsdag . 

6 måneders sv:3-ngerskapspermi
sjon med lønn. 

Jernarbeidere på Spigerverket og 
Jøtul har alt gått ut med krav av 
denne typen, og på den måten talt 
DNAs krisepolitikk midt imot. Følg 
deres eksempel ! 

STEM PA AP 
OG FA SPARKEN 

En av de store valgkampsakene 
til DNA denne gangen er «trygge ar
beidsplasser». Nordli og Steen 
reiser land og str.and rundt og ·lover 
folle arbeid, hare de stemmer på 
DNA. Dette er en stor bløff. Alt nå 
er DNA med p.å å legge ned masse
vis av arbeidsplasser, og i tida som 
-kommer blir det enda flere . .. 

DNA-MENN I SPISSEN.FOR 
OPPSIGELSENE PÅ TANDBERG 

I mange år blei Tandberg Radio
fabrikk holdt fram som sjølve kron
eksemplet på kapitalismens evne til 
å overleve. Nå er bedriften ramma 
av overproduksjonskrise og ar
beidsfolk blir satt på porten. Hvem 
er det som organiserer disse opp
sigelsene? Jo, det er ingen ringere 
enn de to kjerite DNA-folka Finn 
Lied og Jens Christian Hauge . Etter 
at krisa inntraff har Lied som styre
formann iverksatt oppsigelsene av 
800 folk. Dette er «trygge arbeids 
plasser» i praksis. 

Høyer Ellefsen, som staten over
tok etter skipsreder Reksten, er 

- medeier i Norway Oil Contractors, 
som har sparka flere hundre på 
Condeep-anleggene i Sta vanger, 

På Årdal og Sunndal verk skal 
staten fjerne 1 000 arbeidsplasser, 
mens folk står i kø for å få arbeid . 

På Norsk Jernverk, hvor DNAs 
Odd Høydahl sitter i styret, er et 
stort antall arbeidere trua med per
mittering·. 

Dette er eksempler fra hverdagen 
i dag, hvordan blir det i framtida? 
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Enorm skjult 
arbeidsløshet 
Det har lenge vært kjent at ar

beidsløshetstalla fra Statistisk Sen
tralbyrå er falske . Det eneste de 
viser er hvor mange som er regi
strert på arbeidskontorene som ar
beidsløse. Men ungdom som ikke 
har hatt arbeid før kan ikke meise 
seg som arbeidsløse. Det kan heller 
ikke husmødre som vil ut i arbeids
livet. Samtidig blir titusener av folk 
satt på uføretrygd enda de ønsker 
arbeid og kan arbeide, fordi DNA 
ikke vil at de skal skjemme ut ar
beidsløshetsstatistikken. Regje
ringa har ingen planer om å bedre 
disse forholda. Til sammen dreier 
det seg om hundretusener av folk 
som ønsker arbeid, men som N A 

ikke tenker på engang når de sier 
«hele folket i arbeid»! I virkelig
heten er det flere yrkesaktive nå 
enn under den hardeste krisa i 30-
åra. 

TRYGGE ARBBDSPLASSER 
NTVA 

I det notatet fra finansministeren 
som Klassekampen avslørte i 
august går det fram at regjeringa 
planlegger å redusere bevilgningene 
til sysselsettings tiltak (faksimile). 

I den siste fireårsperioden med 
DNA-regjering lu!,r den offisielle ar
beidsløsheten vært oppe i 36 000. 
(Det virkelige tallet er mye 
høyere.) Regjeringa sier sjøl at i 
den perioden som kommer vil krisa 
bli enda hardere. Og ganske riktig. 
Ikke før har Reiulf Steen lovt «ar·
beid til alle» før det kommer mel
dinger om at 2 000 arbeidsplasser 
på Stord står i fare neste år. 

I sreo.:t ior å stole på fagre løtrer 
må arbeiderklassen følge Rød Valg
allianses linje, med å forberede 
aksjoner mot bedrift~nedleggelser 
og permisjoner, kjempe .for arbeid 
eller trygd også for kvinner og ung-. 
dom. Det er nødvendig at de fag
organiserte bruker streikevåpnet 
for å kjempe fram kravet om· 90% 
lønn ved permitteringer. 

De borgerlige politikerne, og ikke 
minst DNA, kommer til å løpe fra 
løftene. sine så snart valget er over. 
Bare en aktiv klassekamp fra ar-

FOR·DNA 
beiderklassen sjøl kan gi resultater. 

Mot regjeringas krisepolitikk -
stem RV. 
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KR_ISA VISER AT . KAPITALISMEN 
ER ET RÅTNENDE SYSTEM 

I etterkrigstida klarte DNA å få 
folk til å tru på at den sosialdemo
kratiske politikken var i stand til å 
skape en kapitalisme uten krise . 
Men så var det at bobla brast. Nå 
må til og med yrkesoptimistene i 
regjeringa innrømme at det er en 
«meget alvorlig situasjon». Sann
heten er at norsk økonomi er inne i 
den alvorligste krisa sien trettiåra:, 
og at vi ennå har det verste igjen. 

PRODUKSJON FOR PROFITT 
BETYR KRISE 

All kapitalistisk produksjon skjer 
for å skape profitt, ikke for å dekke 

bestemte behov etter en plan. Der
for blir det stadig overproduksjon, 
lagrene hoper seg opp og folk får 
sparken. Så kommer ikke produk
sjonen opp på ciet gamle nivået 
igjen før lagrene på en eller annen 
måte er tømt, og tilsterkkelig med 
bedrifter er nedlagt. Denne van
vittige måten å sløse med ressur
sene på kommer av den kapitalis 
tiske utbyttinga og jakten på profitt. 
I dette spillet blir det ikke tatt hen
syn til arbeidsfolks interesser eller 
behov. De er bare brikker som kan 
flyttes hit eller dit. 

Med en sosialistisk økonomi 
derimot ville utviklinga av produk-

10% 

KRISEFORLIKET 
TIL SV OG «NKP» 
Når de kapitalistiske konjunk

turepe slår over i nedgang og krise 
ser opportunif,tene i SV -ledelsen og 
«NKP » det som sin oppgave å spre 
enda mer reformisme enn før . Først 
i august slo den internasjonale øko
nomiske organisasjonen OECD fast 
at oppgangen i den kapitalistiske 
økonomien ikke vil fortsette , det 
blir ny nedgang i stedet for høykon
junktur. 

Og i Friheten nr . 34 kan vi på 
lederplass lese hva «NKP» mener 
skal være botemidlet: «Hver stem
me til Norges Kommunistiske Parti 
ved dette valget er en stemme for 
full sysselsetting - for en ny øko
nomisk og politisk kurs i samsvar 

med arbeidsfolkets behov. » Ifølge 
dette valgflesket skulle altså ar
beiderklassen kunne sikre full 
sysselsetting gjennom parlamenta
riske valg, ja til og med ved å stem
me på «NKP». 

Men sannheten er at nedgang, 
krise og arbeidsløshet alltid har 
eksistert og alltid vil eksistere så 
lenge kapitalismen finnes. Jakta· på 
maksimalprofitt fører uvegerlig til 
overinvesteringer, anarki i det øko
nomiske livet, opphoping av rikdom 
sammen med den djupeste nød og 
fattigdom. Derfor er «NKP »s løfter 
bare et billig forsøk på å føre ar
beidsfolk bak lyset i partiets jakt på 
posisjoner i borgerskapets stat. 

sjonen foregått etter en bestemt 
plan, der samfunnets behov og ikke 
lønnsomheten ville være det avgjø
rende. Derfor ville det heller ikke 
blitt noen overproduksjon og heller 
ingen arbeidsløshet. Men en sosia
listisk økonomi kan ikke innføres 
skrittvis . Den kan bare innføres 
dersom statsmakta ligger i ar
beiderklassens hender og det kan 
bare skje gjennom en sosialistisk 
revolusjon . 

Bare RV viser veien ut av kapita
lismens arbeidsløshet, krig og nød. 
Bare RV har en strategi for et sosia
listisk Norge . 

SV's HØYREFRASER 

SV-avisa Ny Tid gir i nr. 35 disse 
revisjonistenes syn på krisa . Heller 
ikke her finner vi et ord om at ar
beidsløshet og· nød alltid vil finnes 
under kapitalismen. I stedet snak
kes det alment om at «planøkonomi 
er sjølvsagt en fo:rutsetning for at 
SV's industripolitikk kan gjennom
føres fullt ut. Men på vegen mot det
te kan og må·det gjennomføres radi
kale tiltak for å svekke kapitalens 
makt.» Og disse «radikale tiltak » 
viser seg så å være økt inves te
ringsavgift, lavere arbeidsgiverav
gift i tekoindustrien o.l. i «utsatte » 
industribransjer, samt «etable
ringsstyring»! Ja ifølge SV kan fak
tisk kapitalens investeringer «sty
res dit arbeiderne ber» også under 
kapitalismen, bare det finnes «poli
tisk vilje til det». 

Dette er ikke et program for ar
beiderklassens kamp mot permitte
ringer og oppsigelser. Her er det ik
ke snakk om lønnskrav l!nder per
mitering, om kåra til de arbeids
løse, og heller -ikke om arbeiderak
sjoner for å hindre nedlegging, 
f .eks . i form av bedriftsokkupa
sjoner. Nei, SV-ledelsens politikk er 
å innbille arbeiderne at enkle 
finanspolitiske tiltak som begunsti
ger svakere kapitalister mot større 
og sterkere vil gi «sterkere styring, 
økt arbeidermakt». 

En sånn politikk er typisk for bor 
gerlige arbeiderpartier . Å hive ut 
politiske livbelter til kapitalist
klassen er deres svar på krisa. 
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