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ROD VALG~ Et krav for 
de fagorganiserte: 

ALLIANSE · BORTMED 
MOMSEN! (AKP(m-1) og uavhengige sosialisterJ 

.... 

Ingen .nye 
pakke
lesninger, 
takk! 

~ 

• Levestandarden for de fleste lønnstakergrupper går tilbake p.g.a. 
skatte- og dyrtidsutviklinga. 

• Mens vanlige folk får redusert levestandard, tjener storkapitalen og 
staten grovt. 

• Storkapitalen unndrar seg milliardbeløp på lovlig og ulovlig vis. 
• Det er fullt mulig å senke de direkte og . indirekte skattene for vanlige 

folk hvis en samtidig er villig til å skjerpe skattlegginga av stor
kapitalen. 

• Arbeiderklassen kan presse Stortinget og regjeringa til å gå med 
på sine krav. 

Alle lønnstakete rammes 
Levestandarden går tilbake. 

· Beregninger som Norsk Atbeidsgiverforening (NAF) har foretatt på 
grunnlag av tall fra statens pris- og lønnsutvalg (Aukrust-utvalget) 
viser følgende: En gjennomsnittlig industriarbeider tjente i 1971 35 000 
kroner. Året etter tjente han 38 150 kroner, en økning på 9 prosent. 
På tross av dette fikk han redusert sin levestandard med 295 kroner. 

Hvorfor? se m idts. 
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TA PENGENE FRA 

Priser og skatter. 
Årsaken er følgende: · 
Når industriarbeideren får økt sin inntekt med 9 prosent kommer han 
opp i et høyere progre.sjonstrinn. Skatten hans øker ikke med 9 prosent, 
men med nesten 20 prosent fra 7 _440 kroner til 8 922 kroner. I tillegg 
kommer sa prisstigningen og tar sitt. Resultatet blir altså redusert leve-
standard med 295 kroner. . , 
NAF har her regnet med en prisstigning på 7,2 prosent. Den reelle pris
stigninga - ihvertfall i Oslo-området - er opplagt atskillig høyere. 
NAF's beregninger gir derfor et for lyst bilde av situasjonen. 

· Alle lønnstakere rammes. 
Norsk Tjenestemannslags gruppe ved Statistisk Sentralbyrå har regnet 
ut at 85 prosent av statens funksjonærer fikk redusert sin levestandard 
etter ite oppgjør med fra 2-6 prosent. 

Hvorfor stiger prisene? 
I Norge hersker det etterhvert mer og mer monopolistisk prisfastsettelse. 
Aukrustutvalget sier det slik: «Det meste av lønns- og prisstigningen i 
de senere år har derfor etter vår oppfatning vært et resultat av auto
nome oppreguleringer». Oversatt til norsk Betyr dette at bedrifter -
enten hver for seg, eller i samarbeid med andre - fullstendig behersker 
markedet for sine produkter. De bestemmer prisene sine sjøl, uten kon-
kurranse. De har monopol. . 
Derfor er det ikke særlig merkelig at prisene stiger. Bankene har også 
en viktig finger med i dette spillet. De høye bankrentene er det til 
sjuende og sist forbrukerne som må betale i form av høyere priser. 
Landets største bank - Creditbanken - . fordoblet sitt overskudd fra 
69 til 72. . 
I tillegg må forbrukerne betale den stadig økende reklamen. Reklame
bransjen har i dag en omsetning på milliarder. 
Det er derfor storkapitalen som driver prisene i været, og ikkr: lønnin
gene. 

Staten tjener !)å dyrtida. 
De borgerlige partiene, Arbeiderpartiet i 
til kamp mot prisstigninga. Men prise 
om regjeringssjefen heter Bratteli, Borte 
ikke særlig merkeli'g. Staten tjener nem/. 
Når prisene stiger får staten automatisk ~-

Staten og storkapitalen. 
Mens vanlige inntekter på denne måt, 
slipper storkapitalen billigere og billig 
blitt velkjent hvordan storkapitalen o~ 
intet i skatt. Ved alskens lure knep og 
gigantoverskudd og svimlende formuer -
pler: 
• Anders Jahre hadde i 1971 bokført 13 
av 13 - tretten - kroner, men de s, 
325 mill. kroner. Slik skjules kjempefo 
å se den reelle verdien. 
• A. F. Klaveness hadde i 1971 et ove, 
53 000 kroner eller ca. 5 prosent. 
• Castrol, Honeywell Bull, Kodak, NEBB 
ikke 5 øre i inntektsskatt. 
• Landets 10 største forretningsbanker 
215 mill. kroner. Samlet skatt: 55 mill. 
• Nordengruppen hadde et overskud 
270 000 eller 5,9 prosent. 
• Nylands Verksted i Oslo betalte i 197 
betalte arbeiderne ved samme bedrift I 
tektsskatt. 
Ved' skjerpet skattelegging av storkapit 
milliardbeløp. I tillegg snytes det - som 
ga - milliardbeløp i moms hvert år. 

Senk skattetrykket for vanlige inntek1 
Vanlige lønnstakerinntekter blir flådd 
skatningen. Kravet må være at ingen va 
statsskatten. Progresjonsgrensen må hev 

Vekk med momsen! 
Momssystemet er tvers igjennom usosia 
inntektene forholdsvis mye sterkere enn 
presse prisene i været. Før momsen ble in 
3-4 prosent årlig. Etter 1970 har den • 
fra i 1970, da den var 13 prosent. Dess 
et skattesnyteri uten grenser. 
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1kludert, maner foran alle valg 
e har steget like mye uansett 
eller Korvald. Dette er heller 

g grovt på prisstigninga. 
.er i kassa i form av mer moms. 

a skattelegges stadig hardere 
re unna. Etterhvert er det jo 

storkaksene betaler lite eller 
triks unndras gigantinntekter, 
!skatning. Her er noen eksem-

~v sine båter til en samlet verdi 
.mme båtene var forsikret for 
·muer, så det skal bli umulig 

kudd på en mill. kroner. Skatt: 

Texaco og Shell betalte i 1971 

hadde i 1971 et overskudd på 
·lier vel 20 prosent. 

på 4,7 mill. kroner. SkatJ: 

94 900 kroner i skatt. Samtidig 
vt regnet 20 mill. kroner I inn-

en kunne altså staten håve inn 
påvist av skatterevisorforenin-

·,r. 
i enn om den «progressive» be
.Jige inntekter skal rammes av 
'S til 40 000 kroner. 

t fordi det rammer de lavere 
de store. Momsen bidrar til å 
fort i 1970 lå prisstigningen på 
. gget på 7-8 prosent, bortsett 
ten har momssystemet ført til 

Ta pengene fra storkapitalen! 
.Det finnes i dag milliardbeløp som på lovlig og ulovlig vis unndras be
skatning. Den politiker som er uvillig til å gå hardt fram overfor stor
kapitalen, kan ikke kalles annet enn en ynkelig løpegutt for kapital
kreftene. 

Hva må gjøres? 
Uansett hvordan det nye Stortinget blir sammensatt er det klart at ':1et 
ikke blir noe flertall for de krav som er nevnt over. De borgerlige 
partier er mof skattelettelse. Arbeiderpartiet _har lovet en s~atter~form 
som gir skattebetalerne en lette pa fra 20

0
0 ~il 600 kroner

0 
are! pa den 

direkte skatt og ca. 100 mill. kroner ved a fie~ne moms ya «visse ma~
varer». Dette forslaget er den reine provokasion. For siøl om det bhr 
gjennomført kan dette ikke hindre at vanlige folk får sin levestandard 
redusert. 
Dessuten: Hvor mye kan en stole på løftepolitikerne i DNA? Visste 
du at AP i 1969 lovte 40 timers arbeidsuke? 
Det er bare et press utafor Stortinget som kan forandre situasjonen for 
arbeiderklassen til det bedre. Vi må gjøre slik som i vår da 100 000 
gikk ut i streik, under slagordet: - Vekk med momsen på matvarer! 
Makt er det eneste språket de borgerlige politikerne forstår, enten de 
befinner seg i riøyre _ eller i Arbeiderpartiet. 

Avvis alle fagforenings 
fiendtlige framstøt. 
Storkapitalen og Staten frykter en slik massebevegelse. De vil derfor 
forsøke å knuse den i starten. Derfoi: nedsatte Bratteli-regjeringa et 
lønnsutvalg - det såkalte Skånlandutvalget. Utvalget går inn for at 
mønsteret fra vårens indeksoppgjør legges til grunn for lønnsoppgjørene. 

· I praksis betyr dette at et «kompetent» råd, bestående av Staten, de 
store organisasjonene i nærings- og arbeidslivet (NAF, LO osv.) skal 
bestemme hva som er «samfunnsøkonomisk forsvarlig», dvs. bestemrll.f 
hva du skal få i lønningsposen. Dette betyr sjølsagt opphevelse av den 
frie forhandlingsretten - for ikke å snakke om streikeretten. 
Interessant å merke seg er det også at LO og Arbeiderpartiet er repre
sentert i utvalget ved henholdsvis Leif Haraldseth og Arvid Johansen. 
Utvalgets innstilling er enstemmig. 

Rød Valgallianse 
og Stortingsvalget 
En folkelig massebevegelse utenfor Stortinget er den eneste veien som 
fører fram. Men en slik bevegelse trenger også kon_sekvente talsmenn 
for dens krav på Stortinget. . 
Rød Valgallianses lister består ikke av profesjonelle løftepolitikere som 
sier: «Stem på oss, så skal vi ordne opp for dere.». Listene består av folk 
som har erfaring fra den folkelige kampen: fra fagforeninger og 
klubber, fra motstandsbevegelsen mot EEC, fra boligaksjoner, m.m. Det 
er folk som kjemper for sine egne, arbeiderklassens og folkets interesser. 
De vil derfor være pålitelige talsmenn for folkets kamp - også på 
Stortinget . 

STØTT DEN FOLKELIGE KAMPEN 
STØTT RØD VALGALLIANSE 
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FAGLIGE. TILLITSMENN 
STØTTER 

RØD VALGALLIANSE! 
På RØD VALGALLIANSES lister stiller et stort antall fag

lige tillitsmenn- og kvinner. De kommer fra alle fylker og 
fra en lang rekke forbund. Tilsammen representerer de bred
den i fagbevegelsen. Her er noen av dem: 

Laila N~rli, Asker. Styre
medlem i Dikemark Personal
forening, Norsk Kommunefor
bund. 

Vidar Våde," Tyssedal . Nest
formann i avd.43 av Norsk 
Elektriker og Kraftstasjons
forbund. · 

Kjell Hammer, Trondheim. 
Klubbsekretær ved Trond
heim Mek. Verksted. 

Henry Stokmo, Oslo. Nestfor 
mann i Os l o Sporveisbetjen
inga forening. 

Edmund Eide, Halden. Formann 
i Halden avd. av Skog- og 
Landarbeiderforbundet. 

Margit Thorsnes, Tromsø. 
Nestformann i TromsØavd. 
av Hotel-1- og Restau·rant
arbeiderforbundet . 

Kristian Grøndahl, Oslo 

Medlem i LO's repr~sentant
skap for Arbeidsmannsforb. 

Kai Torkilsen, Kristiansand. 
Formann i konserntillits
mannsutvalget for Elkem-Spi
gerverket. 

Birger Andreassen, Husnes. 
Formann i Husnes Kjemiske 
Fagforening, sør-Norge Alu
minium. 

STEM RØD VALGALLIANSE! 
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De borgerlige partiene, Arbeiderpartiet inkludert, maner foran alle valg 
til kamp mot prisstigninga. Men prisene har steget like mye uansett 
om regjeringssjef en heter Bratteli, Borten eller Korvald. Dette er heller 
ikke særlig merkeli'g. Staten tjener nemlig grovt på prisstigninga. 
Når prisene stiger får staten automatisk mer i kassa i form av mer moms. 

Staten og storkapitalen. 
Mens vanlige inntekter pl denne miten skattelegges stadig hardere 
slipper storkapitalen billigere og billigere unna. Etterhvert er det jo 
blitt velkjent hvordan storkapitalen og storkaksene betaler lite eller 
intet i skatt. Ved alskens lure knep og triks unndras gigantinntekter, 
gigantoverskudd og svimlende formuer beskatning. Her er noen eksem
pler: 
• Anders Jahre hadde i 1971 bokført 13 av sine båter til en samlet verdi 
av 13 - tretten - kroner, men de samme båtene var forsikret for 
325 mill. kroner. Slik skjules kjempeforrnuer, så det skal bli umulig 
å se den reelle verdien. 
• A. F. Klaveness hadde i 1971 et overskudd på en mill. kroner. Skatt: 
53 000 kroner eller ca. 5 prosent. 
• Castrol, Honeywell Bull, Kodak, NEBB, Texaco og Shell betalte i 1971 
ikke 5 øre i inntektsskatt. 
• Landets 10 største forretningsbanker hadde i 1971 et overskudd på 
215 mill. kroner. Samlet skatt: 55 mill. eller vel 20 prosent. 
• Nordengruppen hadde et overskudd på 4,7 mill. kroner. Skatt: 
270 000 eller 5,9 prosent. · · 
• Nylands Verksted i Oslo betalte i 1971 94 900 kroner I skatt. Samtidig 
betalte arbeiderne ved samme bedrift lavt regnet 20 mill. kroner i inn
tektsskatt. 
Ved.skjerpet skattelegging av storkapitalen kunne altsl staten hlve inn 
milliardbeløp. I tillegg snytes det - som påvist av skatterevisorforenin
ga - milliardbeløp i moms hvert år. 

Senk skattetrykket for vanlige inntekter. 
Vanlige lønnstakerinntekter blir flådd gjennom den «progressive» be
skatningen. Kravet må være at ingen vanlige inntekter skal rammes av 
statsskatten. Progresjonsgrensen ml heves til 40 000 kroner. 

Vekk med momsen! 
Momssystemet er tvers tgJennom usosialt fordi det rammer de lavere 
inntektene forholdsvis mye sterkere enn de store. Momsen bidrar til å 
presse prisene i været. Før momsen ble innført i 1970 lå prisstigningen på 
3-1 prosent årlig. Etter 1970 har den ligget på 7-8 prosent, bortsett 
fra 1 1970, da den var 13 prosent. Dessuten har momssystemet ført til 
et skattesnyteri uten grenser. . 




