
Planøkonomi 
mot global oppvarming
FNs klimapanel har lagt 
fram to av fi re deler i sin 
fjerde rapport om klodens 
klimatilstand. Disse to 
rapportene er skremmende 
lesning, og tydeliggjør 
behovet for radikale løsninger, 
basert på samfunnsmessig 
planlegging for å få ned 
utslippene av drivhusgasser.

Dagens system
Dagens økonomiske system tar utgangspunkt i markedskreftene, med et nødvendig innslag av 
planlegging og koordinering fra statens side. I dette systemet er en hver produsent avhengig av 
økonomisk vekst, og systemet som sådan er avhengig av at de økonomiske pilene peker oppover. 
Nedgangstider er trusselen om krakk og systemets kollaps. Markedets lover og begrensninger må 
derfor få forrang, og forbrukere, arbeidere og klodens begrensninger må komme i bakgrunn. Det 
er ikke mulig å underordne markedets behov under andre behov med dagens system. Da kollapser 
systemet.

Stopp unødvendig 
transport av varer
Den nødvendige profi tten 
skapes på mange måter. Norsk 
fi sk sendes for eksempel til 
Kina for sløying, siden de 
lave lønningene der mer enn 
utligner utgiftene med den 
enorme transporten. Den 
enkelte kapitalist får høyere 
profi tt på denne måte, men 
samfunnet som helhet tjener 
ingenting, men taper i form av 

naturkatastrofer som følge av den påviste globale oppvarminga utslippene fra transporten fører 
med seg.
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postboks 679, 5502 Haugesund

Bygg samfunnet utfra en plan, ikke profi tt
Markedet bestemmer hvor vi bor, og hvor vi jobber og hvor barna går på barnehage, hvor vi handler 
osv. Som arbeidere må vi selge arbeidskrafta vår. Etterspørselen etter vår arbeidskraft bestemmer 
hvor vi får jobben vår. Ektefellen, eller samboers arbeidskraft kan være etterspurt et helt annet sted. 
Det største utvalget, og de laveste prisene på dagligvarer fi nner vi gjerne i de store kjøpesentrene 
utenfor byene. Hva slags bolig vi får, bestemmes ut fra hva slags tilbud som fi nnes i markedet, sett 
opp mot hva vi har av inntekter.
Resultatet er at mye tid går til spille og drivhusgasser slippes ut i atmosfæren. Mye av dette kan 
unngås, dersom en hadde bygd samfunnet utfra hva folk trenger, og ikke overlatt til markedskreftene 
å fi nne ut hvor en kan hente mest profi tt.

Lag ting for folk, ikke for 
profi tt
En rekke varer blir laga bevist med 
dårlig kvalitet, for at folk skal måtte 
kjøpe nye etter kort tid. På denne 
måten selger kapitalisten mer, og får 
høyere profi tt. Samfunnet taper, ved at 
forbrukerne irriterer seg over varer som 
går i stykker og ved økte energiforbruk 
på grunn av høyere produksjon.
Det fi nnes også en rekke andre områder 
hvor samfunnet kunne vært organisert 
på en måte som gjorde at utslippene av CO2 og andre drivhusgasser gikk ned.

Planøkonomi
Dersom produksjonen blir underlagt en samfunsmessig plan, kan folkets behov, kombinert med 
hensynet til klodens grenser legges til grunn for produksjonen. 

Planøkonomi forutsetter avskaffelsen av kapitalismen og de privilegier kapitalistene drar nytte 
av under dette systemet. Kapitalistene gir ikke disse privilegiene fra seg frivillig, derfor kan dette 
systemet ikke innføres på annen måte enn gjennom en revolusjon. En revolusjon lar seg ikke 
gjennomføre uten at en har mennesker som organiserer seg for å gå i spissen for dette. 

Det fi nnes ikke noe kommunistparti i Norge lenger. Vi i Tjen folket jobber for å skape det.
Vi oppfordrer alle som er enige med oss i behovet for en sosialistisk revolusjon til å ta kontakt.

www.tjen-folket.nopost@tjen-folket.no
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