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1.Hvorfor er det riktig å slå fast at statsbudsjettet er

et viktig ledd i EEC-forberedelsene?

Hvordan slår statsbudsjettet konkret ut for din

arbeidsplass/skole boligområde ?

2.Hvorfor er det riktig og nbdvendig å se kampen not stats-

budsjettet son en viktig del av kanpon not =C nå?

Hvilke perspektiver åpner folkelige kanper not statsbudsjettet

for gjenoufbringen av Lrbeiderkoniteens 4-punkts progran?

3.Hvordan kan den lokale ..rbeider koniteen bli ledende i kacpen

not statsbudsjettet der denne ka ion er i brennpunktet?

Hvordan kan de lokale arboiderkoniteew være Udende i' å

reise karpen der den enda ligger nede l og gi konkret stutte

til den son er i kanp?

4.Hva er de farligste fellono son nå unngås av iuibeiderkoniteeno

i kanpen not EZC -budsjettet?

Tenk på erfaringer fra tidligere:

1.Enhet på dyrtidaL;glentenEEC.

2.Det cr så nango lokaloppgavor,så vi har ikke kapasitet

til EEC arbeide.

3."Vi holder på å få enhet ned FB og vil sprenge don enheten

hvis vi tar kanpcn opp not statsbudsjettet.
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Statsbudsjettet sikrer ikke

Det spesielle ved dette årets
statsbudsjett er ikke sjølve bud-
sjettforslaget. Det er som DNA-

, budsjetter flest. Det spesielle er

	

situasjonen	 budsjettfor-
slaget legges fram i. Den preges

	

av meget usikre	 utsikter for
Norges økonomi og fare for stor
arbeidsløshet ganske snart.

Faktorer som virker inn er:
Krisa i Sverige, der det er
kraftig overproduksjon og
over 100 000 arbeidsløse.

s Den danske importavgiften
på 10 % som vil ramme det

Den stadig verre situasjonen i

	

Vest-Tyskland,	 der valuta-
krisa og Nixons importavgift
har forsterket nedgangen og
ført til overproduksjon og
arbeidsløshet	 eksportindu-
stri.

Nedgang i alle land i Europa
utenom Storbritannia.
Albuen nedgang i verdens-
handelen og tendenser til
handelskrig mellom de im-
perialistiske statene.
Som følge av dette nedgang i
skipsfarten og elendige rater
for norsk shipping.

meste av den norske eksport
til Danmark.
Alt dette er viktige ting som

vil virke inn på norsk økonomi..
Bare en usedvanlig blåøyd bor-
gerlig økonom kan unngå å se at
faren for alvorlig krise er til
stede i Norge også. Men det er
nettopp dette DNA-fmans-

minister Christiansen hevder.
Han påstår at utsiktene er gode
for at spirene til verdenskrise
skal gli over av seg sjøl og la
norske arbeidsplasser i fred.

Sannheten ser nok Christian-
sen like klart som noen.. Men
sannheten er bl. a. at tiltak som
kunne forberede forsvar av
norske arbeidsplasser, ville gå
stikk imot den k;EC-forbered-
ende politikken finansministeren
og hans parti er så ivrige
talsmenn for. En politikk til
forsvar mot krisefaren ville
måtte være en politikk som
stanset avfolkinga av bonde-
bygda, stanset iiedleg,ginga
småindustri og Iton,e,i ras, onen
av industrier i pressonteådene,
en politikk som bekjempet
strukturrasjonalisering og rasjo-
nalisering.

mot krise
Det budsjettet Christiansen &

Co. legger fram	 er det tvert
motsatte. Det inneholder:

Litt ubetydelig skuebrø4 som
f. eks. gevintsbeskatning på
aksjer.
Skatteøking	 for	 folket.
Folketrygden økes, og infla-
sjonen øker skatten automa-
tisk. Jo flere kroner i posen —•
samme hva de er verdt — jo
mer tar den progressive
beskatningen.
Angrep mot	 småindustrien.
Økinga i folketrygdavgiften
rammer de næringene som
bruker mye arbeidskraft.
Dette er det samme som de
lite mekaniserte industrisne.
Dette er igjen de som ikke
har store nok enheter, og som
allerede har vansker. — f. eks.
i treforedling og tekstil.

ar, Angrep m....)t siItabrukere og
fiskere. De	 regnes som
»sjølstendige»	 og må	 betale
langt større øking i folketryg-
den.

Begge de to siste punktene
betyr økt arbeidsløshet. Angrep
på småindustrien betyr nedleg-

girager. Angrep på bønder og
fiskere betyr flere som søker bin
til byen uten jobb eller hus.
Budsjettet betyr at DNA-regjer-
inga setter EEC-politikken over
alt annet.

— — —

Vi marxist-leninister blir ofte
beskyldt for å arbeide for å
skape mest mulig krise. Det er
ikke riktig. Krise betyr fattig-
dom, arbeidsløshet og nød for
folket. Vi vil kjempe mot at
folket skal tvinges til å betale for
krisa,

Det vi slår fast, er at kriser
alltid har vært kapitalismens
foigessvenn, og at de fortsatt vil
være det.

4, ^øey ws.t

En ting er klart. Budsjettet
som Bratteli-regjeringa nå har
lagt fram bryter ikke på noen
punkter med det Borten-
regjeringa la fram for ett år
siden. I forhold til land som
Sverige, Storbritannia og USA
er dette budsjettet såkalt
ekspansv:, '''-legie::-jråga går fort-
satt inn for en krraNg økning
av produksjonen,. bin aniint i
håp on å hcfide
oppe. Men kze-tendensene. i
EEC, Siderige og tiSA er klare.
Budsjettet gjør ikke noe for-
søk på å løse proble ../Y;yie dette
vil føre med seg. Det synes
som regjeringa håper at det
hele skal gli over.

Når et budsjett er ekspansivt betyr det
at staten forsøker å legge forholdene best
mulig til rette for monopolkapitalens
ekspansjon. De som må betale gildet er
vanlige lønnsmottakere, og for småkapi-
talister, bønder og fiskere betyr den en
trusel mot deres eksistens.

SKATTETRYKKET STIGER

Av en inntektsøkning på nesten
2,4 milliarder kroner må lønnstakerne
betale g;dt over 2 milliarder i prosent
av nasjonalproduktet vil skattetrykket
øke fra 38,3 til 40,1 Te. Mesteparten av
økningen skyldes ikke de foreslåtte
skatteøkningene, men er følge av en
automatisk, men sikkert ikke utilsiktet
økninn på grunn av selve systemet. For
hver prosent den personlige inntekt øker,
stiger den direkte skatten til staten med
4.5 %.

Den økte belastningen for næringslivet
blir helt bagatellmessig i sammenheng
med dette. Hva pengene brukes til.
forstår vi når regjeringa klager over at
fondsopplegget til folketrygdavgiften er
for lite, og når vi vet at halvparten av
folketrygdsinnbetalingene går direkte til
næringsvirksomhet. økningene til folke-
trygden utgjør også en betydelig del av
statens inntekter.

I Nasjonalbudsjettet (som er den
politiske begrunnelse for Statsbudsjettet)
kommer det fram at den andelen av fdlkt
inntekt som går til mat, bolig, lys og
brensel er økende. Økonomer har vist at
den andelen av -inntekten som går til
mat, vanligvis synker når inntekten
stiger. Når så denne andelen stiger --

- EEC forberedes
betyr det at inntekten går ned. Stats-
budsjettet går ikke inn for å rette opp
denne utviklingen. Derimot blir det slått
fast at regjeringa vil være aktivt med på å
holde lønnsoppgjøret innenfor hva den
kaller en nasjonaløkonomisk ramme.
Den henstiller til lønnstakerne å vise
måtehold ved sine krav. Samtidig går
Biatteli inn for at det private konsumet
ikke skal øke.

EEC BUDSJETT

Alt dette betyr at dette ekspansive
budsjettet bare skal komme storkapital-
istene til gode. I stedet for å ,‘„).re noe
med folks levevilkår, legger re Bringa
ene og alene opp til at bedriftene skal få
øke sine investeringer kraftig. Norsk
industri skal vokse seg sterk foran mote
med de europeiske og amerikanske
monopolene i EEC. Det var folket som
måtte betale da momsen ble innført som
et ledd i EEC-forberedelsene. Det var
folket som måtte betale EEC-budsjettet
til Borten-regjeringa i fjor. Nå har vi fått
en regjering utgått fra Arbeiderpartiet.
Resultatet er det samme.

Valk5SMP -'2t., #.41‘

STATS8VinsiFSTrr
Regjeringa skyver byrdene over på folket
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DISKUTER EEC OG BUDSJETTET!
Kampen mot statsbudsjettet er en

del av kampen mot EEC. Om vi bare
kjemper mot budsjettet og glemmer
»forlovelsespakten»	 og kuppinnmel-
dinga i EEC, vil resultatene av
kampen vår lett bli undergravd. Hva
vil det bety at	 vi oppnår små
ekstrabevilgninger	 til	 forskellige
skoler, hvis vi lar EEC-imperialismens
høvdinger i Brussel legge opp norsk
skolepolitikk fra i desember?

Kampen mot EEC må nå i langt
større omfang knyttes til kampen
mot budsjettet. Dette er en oppgave
for hver enkelt EEC-motstander. Vi

Må sette i gang en kraftig diskusjons-
bevegelse på alle skoler og universi-
teter om sammenhengen mellom EEC
og budsjettet. Målet for diskusjonene
må være at alle skoler og allmanna-
møter vedtar paroler mot EEC som

grunnlag for kampen. Dette skal vi
ikke »kuppe» igjennom på byråkratisk
vis, men i stedet føre en brei og
demokratisk diskusjon.

330 skoleelever i Nord-Norge var
søndag 31/10 samlet til Arbeider-
komiteens konferanser mot EEC. Her
ble det slått fast en kraftig enighet
om at kampene mot statsbudsjettet
og EEC må knyttes sammen. Deretter
ble politiske streiker mot budsjettet
og EEC på skolene planlagt.

Imperialismen kan bare slås tilbake
gjennom militant og massiv kamp, var

Ta saken opp i klasser, IA allmanna-
møter og i elevråd!

Vedta resolusjoner mot EEC og

budsjettet!

parolen. Derfor planla deltakerne
aksjonsdag mot stadsbudsjettet tors-
dag 11/11 i Nord-Norge. På flest
mulig skoler vil EEC-motstanderne ta
opp EEC-paroler i aksjonsgrunnlaget.
Imperialismen vil sikkert få merke at
skoleelever og deres foreldre i Nord-
Norge kan bli en sterk motstander
sammen med resten av det norske
folket!

Politisk sere mot EEC og statsbud-

sjettet!

FfUk Rt#DE GNP,DE Ikilk

EEC OG Statsbudsjettet
EEC-REGJERINGA

Bratteli-regjeringa	 hører	 til	 de
ivrigste EF:C-tilhengerne i Norge i
dag. DNA-ledelsen står helt på linje
med Høyre og monopolene. Den har i
lang tid prøvd å turn Norge	 inn
bakveien til EEC.	 Nå har denne
regjeringa lagd et nytt statsbudsjett

samtidig som den planlegger »forlov-
elsespakten» med EEC i desember.

Spørsmålet blir da:	 Tror noen	 at

EEC-regjeringa ikke vil lage et EEC-
budsjett? Tror noen at regjeringa
ikke vil forberede seg på EEC også i
budsjettet når den prøver å lure oss
inn alle andre veier?

EEC-BUDSJETT

Statsbudsjettet betyr at staten får
diktatorisk makt over forsknings-
virksomhet ved universitetene 	 og
forsøksvirksomhet i skolen. Det betyr
et utdanningsverk	 som utdanner
arbeidskraft effektivt og billig 	 for
monopolkapitalen. Det betyr sentrå-

. Lisering av skoleverket som et ledd i å
tvinge arbeidskrafta inn til pressom-
rådene.

Statsbudsjettet kommer ikke	 til-
feldig. Det uttrykker den norske
monopolkapitalens behov i dag og i
morgen, dvs, innenfor et	 utvidet
EEC. Direkte »anven dbar» forskning
og et skoleverk som stadig kan
utdanne den arbeidskrafta som stor-
kapitalen trenger er spesielt
innenfor EEC.

Derfor er det ikke riktid, som

enkelte hevder at dette budsjettet
ville ha kommet uansett EEC eller
ikke. Statsbudsjettet er et kvalitativt
nytt angrep på det norske utdannigs-
verket som utsletter all selvstendiget
for universiteter og skoler. Derfor er
det et EEC-budsjett. Det er EEC-
imperialistisk politikk anvendt på
Norge i dag.

FORLOVEin;ESPAKTEN

»Norge og Det europeiske fellesskap
kom i dag til formell enighet om en
prosedyre som forplikter begge parter
til å informere og konsultere hver-
andre om lover eller andre beslut-
ninger som måtte bli fremlagt. i
»interimsperioden: før det nye med-
lemskap trer i kraft.» (Aftenposten
22. september. Vår uthevn. red.)

Dette er »fottovelsespakten». Med
»interimsperiode» menes perioden fra
traktaten undertegnes til 1. janu-
ar -73.

En av de viktigste sakene for EEC
nå er planen om en økonomisk og
monetær union (Werner-rapporten).

En konsekvens av denne planen er:
»De nasjonale budsjetters størrelse,

størrelse av budsjettenes respektive
saldoer samt arten av disses finan-
siering og anvendelse fastlegges på
Fellesskansnivi».

Ser en de to sitatene i sammenheng
skjønner en at neste års budsjett vil
bli enda mer preget av EEC. EECs
tradisjoner er ikke nettopp folke-

vennlige. Et budsjett fra Brussel vil
bli enda verre og vanskeligere	 å
bekjempe. Det er derfor viktig nå å
reise kampen mot forlovelsespakten
og knytte kampen mot statsbudsjet-
tet til kampen mut EEC. • 	 .

EEC er det viktigste framstøtet
imperialismen har rettet mot det
norske folket siden NATO-medlem-
skapet. FEC-medlemskap vil ramme
arbeidsfolk, skoleungdom, fiskere og
bønder på det hardeste. Alle	 de
resultater vi har oppnådd i kampen
mot monopolkapitalen til nå vil bli
undergravd. Normerte prøver skal i
EEC kjøres beinhardt gjennom -i
skolen. Arbeidsfolk vil få store
lonnssenkninger og arbeidsløshet.

Derfor er det svært snevert å reise
kamp mot statsbudsjettet uten å
knytte den til EEC'. Vi slår ikke EEC
tilbake selv om vi oppnår konkrete
resultater i kampen mot budsjettet!
Noen EEC-motstandere hår ikke vært
villige til å utvikle budsjett-kampen
til a ga imot EEC. De sier de er redde
for å splitte bort folk som ikke ser
sanunenhengen mellom EEC og bud-

- sjettet. Til disse vil vi si: Det er bare
EEC-tilhengerne som i dag er redde
for at folk skal forstå denne sammen-
hengen! Skal vi eller skal vi ikke
styrke kampen mot EEC gjennornn

• kampen mot statsbudsjettet? Er eller
er ikke EEC den alvorligste truselen
mot det norske tolket i dag?

FORBERED POLITISKE STREI-
KER MOT EEC OG BUDSJETTET!
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kr årets statsbudsjett en tilfektly hendelse? StaShkielsiettet er et ny p e'.114en konsekvensene av denne hem
skritt på veien mot å tilpasse norsk økonomi et ut-videt riF.C. Fo!,' regjer- synslose spareknivpolitikk C11 rffil'in'ICr

ingen er 'norsk LECenledientskp det erie•ste som tellr, derfor er detto ikke minst klientene og pasientene.
budsjettet lagt opp ti/ å styrke norsk mononolkapital for et felles europeisk De som vil utdannes til å hjelpe blir
inkn-ky.d. Oet private forbruket skal straNnnws inn, folkets kjøpekraft skal rammet like hardt som helse_ og so-
bli svekket. Samtidig utsettes de	 uprodtktive	 delene av samffmnslivet :sialarbeiderene. Mangel 	 på	 tilbud.
(kultur, undervisning, heise og sosial) fot beinharde	 b:..tdslettinnskrenle. hjelp og bevilgninger i en tid da van-
finger. Slik håper regjeeingen lette presset på okonornien, 	 lige folk utsettes for stadig hardere

Men siden budsjettet stadig går i været, må noen få mer. Df,tle kan vi angrep i form av bolignød, bardeie
se ved at private og offentlige investeringer skei-. investering som frem- klima pa arbeidsplassene og franyt-
mor sinikturrasionalisering og r ~rer z9e:teidsplasser 	 investe-inger som ting fra utkartstrokene.	 kan	 ikke
skaper hardere arbeidspress og flere klienter 	 oss som arbeider i helse; karakteriseres	 annet enn direk_
og sisialaekteren.: (Vi 	 kortime tilbake >red	 grundige;'e forklaring på te helsefarlig!
sammenhengen mellom EEC og statsbudsjettet).

•	 Maviglen på beviioninger til heise-
Årets statsbudsjett !tetyr en drast-	 Hvordan vil Staten isse disse pro- og sosialsektoren er noe soin ram-

iSk nedskjæring på bevilgningene til blerrnene? Jo, ved f. eks, å utdanne mer de aller største deiere av det
helse- og sosialsektoren. Feide utbyg- 1«sosialZ....;kikere.» ved hjelp av brev- arbe tderde folk. Vi ansatte kan ikke
ging og styrking av sosialomsorgen. kurs 	 Presse stadig flere stu- iloter ta ansvaret tor.utvikingen, vi
utdanning av heiseper.,onell og ikke denter 	 medisinsk fakultet, uten kan ilkelenger egal 	 forsvarlig
minst styrking av 'det. primære hel- 'samtidig å r,ke beviigniiigene, Kote'behandling av pasienter og klienter.
setjeresten blir gifAnorn	 dette bud .. 	1-i•evilgningz-::r til fo, skning	 Ansvaret for denne kritiske ...jtua-
sjettet rammet av katastrofale ned- jial nyrekruttering av vitenskapstnen,L sjonen hvile,. fullt og nelt 	 de b.ts..
skjæringer.' Det er en. økn:ing i sosial-	 Rasjonalisere utdanninga riv f. eks. vilÇ,ker.ie myndigheter. Ansvaret hvi-
budsjeii;et på 4.4 %. og i ;'bevilgning-lsos:onomer 	 Ved	 å bruke distrikts- 	 --s--'0'.ialmill;ster	 arbei-
ene til hefsestellet på 15.6 %. Dette , heyskoiene til serieproduksjon av so- ! derbartiet og på dg.' andre	 i	 stats-
ei. økninger som; . ikke engang tilsva- ; sialarbeidere. Sterrze psykologisk in- `appa ratet !iom tiii' 9erer den	 beise-lrer Pris og indeksøkningene for hud- stituttl. Dette er noen av konekven- farlige sparekniven!
sj ettperioden! - 	sene av statsbudsjettet 721

Vi veit. at etterspørselen etter sari- f 	 Det betyr to ting: For de t første
alserviee og helsetilbud stiger raskt . en styrking av den krisa helse- og i

n m

	

lodntene og	 Kei takt med den økende sentraser-1

	

	 gistu e	 ne awasosialsektoren allerede er inne i. Det I 
gen Og strukturrasjonabserin gen.	 i betyr enda	 hardere arbeidsforhold	 ved solaikontoireue hed lært

«produksjon,»	 sosia•,e probleJ for oss som	 arbeider i denne sek- IOSS r.:CC	 Det	 -it	 y.
mer har i den siste tjaart meget ,toren til daglig. Og Fløidal skal vite
stor. Pres.et I. eks. p sosialkontor- !at det allerede er problerner nok! 	 kjempe mot lave	 bey:Ug:rin-

	og barne----ungdonisvern er sta- lInstitusjoner og sjukehus som står 	 e , r! :Det nyttei å organiser!re.
iklisituasjonen stadig forverres. Den {lenge køer foran eriklte utdannings- kaMP 	ri-f,o 'k	 bud-siettio!'1,agi,,—riinære helsetjenesten står meget 1 institusjoner som sainti dig .ikke  kla- i Søm urnwgg i er vå l t arbid!
;vakt, utdanninga av helsepersonell i rer å dekke samfunnets behov for !'fre.	 .)! re .„.  .

.",,4; ver.;,mp r,..fl sNsligger' niengs , år etter planel ie --- på Vagfolk.	 (Psykologi. sosialskolene.

«Skal problemene innen helse- og sosialsektoren leses,
må vi ta i bruk rnock.'ffier fra i-adustzien , „ 	 har selv	 '
min tid i LO meget gode eris:'aiDger med slike modeller for sj

zke utnyttelsen av ressursene,» (Heisefaderen Odd Thidal
på et møte i Medicinerforeningen oktober -71

fig stige'n'de samtidigm	 hned at perse- !halvtomme grunnet personaangel.

gnien av manglende bevilgning,er! ' medisinsk fakultet.)
► • ~~-4~~~«Tik
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sjøl om de norske EEC-forhand-
lingene regnes å være sluttført i god
tid før nyttår er det i statsbud.-
sjettet for 1972 bevilget omtrent
3,4 mill. kr. til »forhandlinger med
EEC». Nå skal disse pengene mer
enn noen Shille brukes til å
finansiere regjeringens ttropagandr/
for for EEC, den såkalte E E C -
informasjo n. Det foreslås en
20-dobling av bevilgningene til
trykking,: av EEC-materiell. Likevel
er dette småpenger i forhold til
andre EEC-forberedende tiltak
statsbudsjettet. 1 fjor samla arbeids-
folk seg til en 15 min. generalstreik
mot det budsjettet for mer dyrtid
og EEC-forberedelser som regje-
ringa la fram. I år er a r I e disse
tiltaka beholdt. og det er føyd til en
rekke nye.

Regjeringa har nemlig funnet ut
at det private konsumet skal ha okt
så mye de siste åra (hvem har merka
det?). Derfor varsler budsjettet en
relativ nedgang i konsumet. Isteden
vil de ha økt støtte til industrien.
Støtten eierne av industrien får over
statsbudsjettet vil øke med over
22 %. Men om industrieierne får
mer, så får arbeidsfolk mindre, både
absolutt og relativt. Verst går det ut
over fiskerne som får 25 % mindre i
fiskerisubsidier nest, år.

Statens utgifter øker med 14,6 %.
Samtidig vil de øke »inntektene>:
(skatter 6g avgifter ete.) med

15,8 %. Bratteli og hans EEC-
venner i regjeringa sier dette ikke
skal ramme arbeidsfolk. La oss se
kort på det. T.nntektsskatten vil øke
neste år fordi priser og lønninger
stiger, mens reglene for skatte-
prosent er bestemt av inntekten i
kroner, ikke av hva krona er verdt.
Samla skatt på formue og innteki.
skal øke med 36,4 %. Dette vil
særlig ramme lønnsarbeidere, men
også bønder, fiskere, små handels-
folk o.l. vil bli ramma.

nn,.,‘•
1k

Avgiftene til folketrygden skal
øke. voldsomt, det skal betales inn
beløp som er 40,5 % høyere enn i
år. Dette er ikke lenger bare »penger
vi nyter godt av sjøl». Trygde-
fondene går mer og	 mer til å
finansiere tvangsflytting, billige lån
til industrien osv. Folketrygdavgifta
brukes nå som en rein skattetype,
rett og	 slett fordi det er lettere
politisk å øke denne avgiften enn
skattene. økinga vil særlig rarrxrnt
hendene, fiskerne, småhandlere og
småindustrien. Til tariffoppgjøret
vil det også ganske sikkert bli brukt
mot	 arbeidsfolks	 rettferdige
lønnskrav at avgifta har økt — yyså
folk får 'lenustillegg' når de blir
gamle».

Avgifta vil sserllg ramme distrik-
tene, fordi det der er relativt mye
arbeidere i forhold til kapitalen:
For de svære bedriftene. med mange
maskiner betyr den ikke så mye,
det er ikke folketrygd p;'t maskiner.

Det	 blir altså det	 arbeie ene
folket, og i ferste omgang kanskje
spesielt bønder og fiskere, som får
betale for økingene. K den andre
sida så er del storkapitalen som får
nyte godt av de nye tiltaka, til sine
EEC-investeringer, til økte tvangs-
flyttinger av folk, til å videreføre
den politikken de la opp i flo,.

Budsjettet vil virke til å påskynde
dyrtida. Vi kan regne med økende
tiriser og husleier. Budsjettet legger
opp til	 å finansiere oppkjøp av
bedrifter og ned‘.egginger i større
målestokk.

1 Brussel sitter EEC-kommisjonen
med ferdige planer for at stats-
budsjettene skal ledes fra EEC, og
at ganske detaljerte bestemmelser
skal tas der før vi kan fordele
smulene. Det betyr at hovedpostene
blir bestemt i Brussel lenge før noen
i Norge kan avgjøre det. Alt pratet
om at vi kan legge opp til alle slags
»særordninger» bare vi	 vil betale
sjøl, er derfor reint oppspinn. Vi

”kei.;
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kan ikke engang sjøl bestemme over
statsbudsjette t.

Dette	 budsjettet følger opp alle
tidligere EEC-forberedelser, det set-
ter i. gang en rekke nye, bi. a. ved å
sette mer fart i sammenslutninger
og nedlegginger. Budsjettet legger
også opp til at prisstoppen skal
oppheves fra 15.11., mens lønn-
stoppen skal beholder. Situasjoner
er nå at det åpnes fra: nye folke-
fiendtlige tiltak på løpende bånd.
Flere steder har folk stilt krav om å
avvise dette EEC-budsjettet.

På Universitetet i Oslo betyr bud-
sjettet f. eks. at del bare er studie-
p-asser til halvparten av studentene,
at hele universitetet rammes kata-
strofalt. Det legges opp til en stor-
stilt te angsrasjonalisering av hele
skolesystemet. Derfor har det også
blitt mottiltak. i Oslo streiket over
18 000 studenter og lærere 29/10,
og over 5000 gikk i Leg til regje-
ringsbygget. I Mo i Rana, Svolvær
og Tromsø har skoleelevene demon-

strert, og en rekke steder planlegges
det aksjoner. Felles for alle stedene
er at de	 som rammes ser
budsjettet som et EEC-tiltak.

Vi mener at statsbudsjettet setter
kniven på strupen for svære grupper
av folket — og at det er nødvendig å.
reise aksjoner mot uet. Det er også
vis.tig å sette statsbudsjettet i sam-
nu 	 med EEC, fordi der er en
EEC-forberedP.s. Det styrker stor-
industrien, og del rammer folket

økonomisk. Det neste budsjettet er
for året 1973. Får Bratteli det som
han vil så skal dette. bli vårt første
budsjett i EEC. Det er intet som
tyder på at det skal bh lettere å
fremme krav der, eller 'oige dem
opp med demonstrasjoner i Brussel.
Det er viktig å sette alle krefter inn
på å forhindre at vi kommer inn i
EEC — det er nødvendig å knytte
kampen mot statsbudsjettet sam-
men med kr nip mot EEC.

RODE. GARDE Ng

Ovr	 :	 t utvikler kampen
mot statsbud _,., y tet seg raskt. I den
siste uka har det vært nærmere 20
skolestreiker i	 Nord-Norge og på
Østlandet. I Mo 1 Rana okkuperte
700 skoleelever gyr.,rasts Aula.
Rektor tilkalte politi, 	 :lar nå sendt
brev til KUD fox å få tillatelse til å
utvise flere elever for g: At!

Klassestaten og dens apparat be-
gynner a merke den massive kampen
og gjor desperate krumspring. Og det

har den exunn til! På et møte i Oslo
8/11 for sk.oleungdorrt og studenter
fra hele landet ble videre linjer for
kampen trukket opp. Her samlet
deltakerne seg om en felles plattform.
Det viktigste i plattformer er at
statsbudsjett.t gjør de store mono-
polene feitere mens resten av folket
rammes hardt. Derfor må vi nå ta
penger av monopolene til skoler og
universitet!
Ut ifra plattformen planla motet

landsomfattende aksjoner i uka
22/1-27/11. Onsdag i denne uka blir
en kraftig aksjonsdag i Oslo og i
mange andre deler av landet. Røde
Garde oppfordrer elevene ved abso-
lutt alle skoler til å gå til streiker, få i
stand derrik-mtrasjonstog, arrangere
allmannamøter og diskusjoner osv.
denne. dagen eller en annen gang i
lepet av uka. Nå skal vi virkelig vise
iljartrnar Gjerde hva vi synes om
statsbudsjettet!
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Statsbudsjettet peker altså i retning av Økt
strukturrasjonalisering,styrking av store
bedrifter,forverring for arbeidere,bønder,
fiskere,utdanningssØkende og trygdede.De
Økonomiske byrdene veltes over p å folket.Dettf,
er i tråd medEEC's politikk .Små enheter rydd.;
vekk, storindustrien styrkes på folkets
bekostning(jfrAansholtplanen og Wernerplanen).

KAMPEN MOT STATSBUDSJE-T-rET ER DERFOR E
DEL AV KAMPEN MOT EEC

FELLCS tv4JIP r«,4

STAT58vDsgr a'rET TRVCR ArzloSPLASSENE
:atsbudsjettet for 1972 er et nytt bevis på
Regjeringen ikke sitter med hendene i fanget
venter på forhandliingsresultatet - slik

siket oppfordres til å gjøre. Aktivt og mål-
3visst har det lenge vært arbeidet for å til-
isse norsk politikk og Økonomi til EEC.

forstålige grunner forsøker politikerne
nidlertid å tilsløre detft;e faktum. Det forhin-
rer likevel ikke at et glipp iblandt fore-
smmer. I Netejonalbudsjettet,71 heter det f.eks
t den Økonomiske politikken skal "legge for-
sidene til rette for industriens omstilling
i2 nye markedsforhold". Det er klar tale.

Foruten å fremme strukturrasjonalisering,
peker dette med andre ord også mot prisstigning
1 .sekvensen blir at arbeidsfolk til syvende
s_,Lt må bære storeparten av byrden. Selv et
lønnstillegg som tilsvarer den reelle prisøkni,,
(-om vanligvis er større enn utslagene i konstre-
;risindeksen) vil ikke kompansere for dette.
Å-saken er høyere skatteprosent p.g.a. progr-
e_jonen. Et 1(-/Jrnstillegg som i og for seg til-
svarer prisstigningen,vil m.a.o. være for
rri 30-40% går bort i form av skatt.

UTDANNINGEN

K utdanningssektoren merker vi oss flere vikt-
ige tendenser. Bevilgningene til f.eks. Univer-
sitetet i Oslo er så Katastrofale at situasjoner
best kan beskrives som utbyggingsstopp.
Som eksempel kan nevnes Psykologisk Institutt

ve lønnsomme" næringer holdes lavest mulig, 	 som for å øke utdanningskapasiteten slik at
ermed frigjøres kapital til andre formål: 	 man på lenger sikt kunne dekke samfunnets behs
'privat konsum begrenses til fordel for inve- 	 for psykologer,søkte om 44 nye stillinger.
teringer (særlig innen tjenesteytende næringer, 	 4 ble bevilget.Et slikt misforhold mellom
atenriksøkonemien skal styrkes. Konsekvensen 	 utdanningsinstitusjonenes behov og Regjeringens
lir Økt prisstigning. 	 svar,-.umuliggjør en tilfredsstillende

ette betyr:	 administrasjon fra ledelsens side.FØlgen blir

tyngre Økonomiske byrder kastes over på folket 	 at staten overtar kontrollen fullstendig.På 	 n

samlet bidrar tiltakene til å styrke storbe-	 måten v,1l man lette samordningen med EEC's
riftene, så de bedre kan hevde seg i monopolenes	 utdanningssystem.De utdanningssøkende får

dessuten en direkte Økonomisk forrverring ved
at rentesatsene i Statens lånekasse heves.

På den andre siden ser v3 en klar Økning i
bevilgningene til utdanningsinstitusjoner som
er skreddersydd til næringslivets behov,
Voksenopplæringen bl-Tr---.FiFitert høyt.
Særlig det siste(omskolering) har en tydelig
sammenheng med strukturrasj onaliserings-
politikken.

FORSKNINGEN

enereit kan vi slå fast:
inntektsiden styrkes ved Økte skatter og av-

:utgiftene til "uproduktive sektorer" og"min-

SC.
vordan dette kommer til uttrykk i Statsbud
jettet - Noen eksempler.

OLKETRYGDEN
kningen av folketrygdavgiftene rammer direkte
åde arbeidere,selvstendige næringsdrivende og
rbeidsgivere. Blandt selvstendige nærings-
rivende er særlig de utsatt som fra før har
vak Økonomi - f.eks. bØnder,fiskere og små-
andlere. Økningen i arbeidsgiverandelen slår
t forskjellig. For bedrifter med mange ansatte	 Lignende trekk•finner vi for forskningens

forhold til omsettingen (arbeidsintensive	 dkommende-hvor vitenskapen i større grad

edrifter) betyr det en stor belastning. Arbeids-	 gttes direkte til næringslivet.Til bergverks

ntensive bedrifter finner vi blandt annet i	 og industri fformål Økes bevilgningene med 28,2%,
iskeforedling,papir-tekstil-og skotøyindustrien	 t - 1 den medisinske og sosiale sektor med bare
like bedrifter er ofte små og lokalisert i 	 4>9%,og tinl fiske og fangst med 9,6%.
istriktene. Avgiftsøkningen kan bidra til å	 Også for forskningens vedkommende er det klart
vinge dem konkurs eller presse dem til rasjonal- hva Regjeringen prioriterer.
se •ing og sammenslåing. Dette peker mot struktur- Propagandaen for EEC blir tydeligvis også høyt
asjonalisering. I samme retning peker også det 	 prioritert.4ens 'rblkebevegelsen blir nektet
orhold at fondet til støtte for småindustrien	 seetsstøtte,foreslås bevilgningene til
kke lenger finnes på budsjettet. I stedet er	 Utenriksdepartementets informasjonstjeneste
et kommet til noe nytt:"Bevilgninger til eta-. 	 økt til, det 20 dobbelte:Flere "saklige"
lering av en ny ordning med statstilskott til	 opplysntrtger er nok i emning.
trukturrasjonaliseringstiltak i industrien".gra del av folketrygdsfondet går til dette.	 TILPASNING TIL EEC
,kningen i arbeidsgiverandelen til.folke-
trygden rammer ikke de store bedriftene
)å samme måte. For det første er de mindre
Irbeidsintensive,for det andre har de større
:isledning til å treffe mottiltak. Selv
'inansministeren har måttet innrømme noe
tv dette. I sin finanstale sa han at det
'ikke (er) tatt hensyn til bedriftenes

iuligheter til å velte belastningen videre
-ed Økte priser eller ved at lønningene, ventuelt heves midre enn det ellers ville
'ære tilfelle". (Arbeiderbladet 6/1o) .For
tet tredje må det understrekes at de virkelig
>tore bedriftene på lengere sikt tjener på
tt de små bukker under.
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