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Krisa i den vestlige verdens kapitalisme skrider fram eggir seg"
Mange arbeiderfiendtlige utslag. Kapitaleiernesprofitt er trua, men
regninga blir i stedet skjbvet over på •Jet , arbeidende folk.
Det viktigste direkte virkemiddelet kapitaleierne har til å eke utbyttinga av arbeideidsfolk er tidsstdudier og rasjonalisering.
Effektiviseringa av produksjonen gjdres ikke ved at maskinene overtar arbeidet, men ved arbeiderne må jobbe som Maskiner.
I hovedavtalen mellom LO og NAF heter det at partene skal arbeide,
for sunn og riktig rasjonalisering, Spbrsmålet er : sunn og riktig
for hvem? Kapitaleierne eller arbeidsfolka?
Utenlandsk kapital vinner sterre og sbrre innpass i norsk industri.
Da svenske kapitalinteresser for tre år siden kjdpte opp Porsgrunn
Metalverk, het dat seg at arbeidsplassene skulle sikres. Det eneste
som imidlretid ble sikra var fortjenesten til kapitalistene som solgte
foretagendet. De fikk I,5millioner kroner i skattelette.Anallet ansatte
på Metalverket har gått stadig ned siden"overtakelben så:noeW .sikker.2›'
het for arbeidsfolk har salget ikke medfbrt.
De eneste som har sikra seg ved salget avEmaljeverket er også kapitalinteressene.Hva med sikkerheten for arbeidsplassene på Emaljeverket?
Ved siste lbnnsoppgjbr fikk de fagorganiserte reduSert sin kjdpekraft, og som om det ikke skulle være nok at arbeidsfolk må arbeide
hardere og med mindre ldnn, blir nå også skatteskrua stramma.Innfbringa
av MOMS betyr ikke annet enn at arbeidSfolk får mer skatt og kapitaleierne mindre.Forbruksvareue vil stige med IO%.Det vil si at kapitaleierne blir tilfdrt midler fra arbeidsfolk over statsbudgettet.
Arbeidsfolk har ikke råd til å bo skikkelig, næringslivet kan bygge
varehus.Hvem trenger skattelette? Næringslivet eller arbeidsfolk?
NEI. TIL MOMSEN. Arbeiderpartiet og LO er ikke motstandere av MOMSen,
de vil bare ha en litt mer umerkelig overgangsidener det bare å
stramme til.Vanlie mennesker er nbdt til å betale, en kan ikke spare
skatt ved å spare forbruk.Sosialdemokratene vil ikke ha sosialisme,
sosialdemokratiet vil administrere kapitalismen.
De bestående politiske partiene går inn for'å'berge kapitalismen ved
å velte de byrdene og vanskene som krisa i kapitalismen fbrer med seg,
over på arbeidsfolk,Arbeidsfolk får svi tredobbelt etterhvert som
itenopolkapitaln styrker sitt grep over Norge,F5rst gjennom tidsstudieT.,
hardere arbeidspress,rasjonalisering og arbeidslbshet.Så gjennom prisstigning,bkte skattebyrder og press på lbnnen.Og til slutt ved at staten
bruker skatteinntektene på en stadig mer arbeiderfiendtlig måte - ved
at pengene går til stbttetiltak for kapitalen.

