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UNION ELLER NASJONAL SJØLRÅDERETT?
9. februar 1971 besluttet EEC å opprette en økonomisk union. Statsminister Bratteli skrev 22. januar under på at Norge vil godta utviklinga fram mot
dette målet, dersom vi blir medlem.
Når unionen er fullført i 1980, vil Ministerrådet i Brussel avgjøre den
økonomiske politikken. Brussel bestemmer hvor stort medlemslandenes
statsbudsjettet skal være. Brussel bestemmer over skatte-, penge- og kredittpolitikken for å kunne styre EECs utvikling. Stortingets makt under unionen
blir nesten å sammenlikne med den et kommunestyre har i dag!
Stormaktene får råderett i Norge

Gjennom unionen får stormaktene råderett her i landet:
EEC-maktene med 20% lavere lønn enn her skal sette rammen for
lønnsoppgjørene i Norge. I år var grensa 6% — Aspengren og Selvig
stoppet på 5,7,.
EEC-maktene med 3 mill. arbeidsløse skal bestemme norsk arbeidsmarkedspolitikk.
Unionen betyr at Storbritannia blir med og bestemmer den norske
fiskerigrensa i 1982.
Union betyr at Vest-Tyskland, der bøndenes inntekter sank med 10% i
fjor, skal avgjøre skjebnen til norsk jordbruk.
I Ministerrådet får Norge 3 av 63 stemmer. Norge vil stå for 1,8% av
produksjonen i EEC. Enhver kan tenke seg hva slags medbestemmelse vi vil få.
Går stormaktenes vedtak mot det norske folket, kan ikke regjeringa hindre
dem.
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Norsk lov fjernes

Deler av konsesjonslovene fjernes. Dermed kan ikke Stortinget hindre
Deutsche Bank og Krupp i å kjøpe opp våre arbeidsplasser og råvarekilder.
Stortinget mister også retten til å nekte norske kapitaleiere å bygge fabrikker
utenlands istedenfor å legge dem f. eks. til utkantstrøkene våre. I alt må 40
lover vike for Romatraktaten.
Dette er altså innholdet i Brattelis flotte slagord om »samarbeid og
fellesskap». Romatraktatens § 240 slår fast at »medlemskap gjelder for
ubegrenset tid». Vi kan altså ikke komme ut igjen på lovlig og fredelig vis!

EEC-HÆR 11980
6. februar 1972 sa Willy Brandt: »En EEC-hær er absolutt mulig i
1980-årene . . . I de Europeiske Fellesskaper vil det, etter som det politiske
samarbeidet utvikler seg, være logisk at disse stater også utvikler en
forsvarspolitikk.»
Presidenten for EEC-kommisjonen, Sicco Mansholt, forklarte i februar
1972 hvorfor det er »logisk». Han sa at »USA ikke har den nødvendige
politiske kraft» til å løse »verdens store problemer». »USA er på tilbakegangens
vei». Derfor må EEC overta og »lede verden mot løsningen av den store
problemer». Til det trengs en EEC-hær.
EEC-land fører krig
Hva er så »de store problemer», og hvordan skal de løses?
Frankrike fører en blodig kolonikrig i den afrikanske staten Tsjad. Franske
tropper er blitt brukt i Algerie, Gabon og Djibouti. Vest-Tyskland, Belgia og
Italia leverer våpen til kolonikriger i Afrika. Vest-Tyskland trener portugisiske
flygere i napalmbombing og støttet det portugisiske angrepet på Guinea i
1970.
Problemet for EEC-landene er å sikre investeringer, råvarer og markeder i
undertrykte land. EEC kan risikere å få sitt Vietnam i Afrika i 80-åra, og vi
ønsker ikke å bli tvunget til å delta i krig mot fattige land!
Atomvåpen og baser
I sommer ble atombomber sprengt i Stillehavet. Dette er EECs framtidige
atomvåpen, som Vest-Tyskland får råderett over.
Forsvarsminister Helmut Schmidt reiste høsten 1971 spørsmålet om økt
vest-tysk flyovervåking av Nordsjøen. De norske oljekildene må virke spesielt
fristende og verdt å overvåke. Som medlem av EEC kan vi vanskelig
avvise vest-tyske krav om å bruke flybaser på norsk jord til en slik overvåking
eller krav om stasjonering av utenlandske tropper her. Med sjølråderetten i
behold utenfor EEC holder vi oss unna EEC-hæren!

ARBEIDSPLASSENE I FARE
»50 000 arbeidsplasser truet om vi blir stående utenfor.»
(Arbeiderbladet 29. 9-1971)
Arbeiderne i de store eksportbedriftene har i uravstemninger og fagforeningsvedtak gått kraftig mot EEC. Nettopp her har truslene om oppsigelser
dersom folket sier nei i september, vært hardest.
Det er beregnet at hele eksportindustrien utenfor EEC vil få en årlig
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Tyske arbeidere demonstrerer: Vi vil beholde arbeidsplassene våre

tollbelastning på ca. 55 mill. kr over 10-12 år. Til sammenlikning betaler
eksportindustrien ca. 1400 mill. kr i skatter og avgifter til staten. Tollen er
altså en ubetydelig hindring for eksporten.
EEC truer arbeidsplassene

Hva vil sjølråderetten bety for arbeidsplassene?
Medlemskap i EEC betyr frihandel — toll og andre handelshindringer skal
vekk. Utenlandske storkonserner og norske småbedrifter skal konkurrere på
like linje. Arbeidsplassene i hjemmemarkedsindustrien, som utgjør 70%, står
dermed i fare for å bli utradert.
Stortinget kan ikke, som nå, hindre tyske, franske eller engelske
storkonserner i å kjøpe opp norsk industri og bankvesen. Disse går ikke av
veien for å legge ned produksjonen, flytte den til land med lavere lønninger
eller foreta hensynsløs strukturrasjonalisering.
Norske kapitalister kan fritt flytte bedrifter eller bygge nye i Sentraleuropa, hvor profitten er størst. Unionen skal rydde alle hindringer for slike
kapitalbevegelser.
Staten kan ikke støtte opp vaklende industri i utkantene. Nylig ble den
belgiske regjeringa nektet å stutte en industribedrift i et strøk med stor
arbeidsledighet. Hva med jernverket i Mo i Rana som er avhengig av
statsstøtte?
Konklusjonen er at alle arbeidsplasser i industrien er i fare om vi kommer
med i EEC, og norske myndigheter kan lite gjøre for å hindre de lidelsene
dette vil føre til for folket.
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ANGREP PÅ DEMOKRATIET I EEC-LAND
»Vi er innbudt til samarbeid mellom siviliserte demokratier.» (Trygve
Bratteli på DNAs landsmøte.)
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Etter de store streikebølgene i mai 1968 i Frankrike og høsten 1969 i Italia,
har de herskende klasser i EEC reist en kampanje for sterkere politisk
kontroll. De demokratiske rettighetene angripes.
Flere EEC-bedrifter har innført væpna bedriftsvern med formål å slå ned
streiker og »uro». Den oppsagte arbeideren Pierre Overney ble nylig skutt ned
og drept av bedriftsvernet ved Renault-fabrikkene.
Vest-Tyskland har vedtatt en ny lov mot ansettelse av »forfatningsfiendtlige elementer» i statens tjeneste.
Både i Vest-Tyskland, Italia og Frankrike blir venstreorienterte organisasjoner forbudt og aviser beslaglagt.
Ved EEC-konserner, bl. a. Fiat og Citroin, er det avslørt omfattende
spionasjesystemer mot arbeidernes politiske oppfatning og kjærlighetsliv.

5

EEC BETYR TILBAKESLAG FOR KVINNENE
»Fra et spesielt kvinnesynspunkt er det etter min mening ingenting som
taler verken for eller mot EF.» (Inger Louise Valle)
I alle EEC-land unntatt Frankrike er antallet kvinner i arbeidslivet
synkende. Det har vært økonomiske nedgangstider og stor arbeidsløshet.
Kvinner blir sist ansatt og først sparket.
Norsk industri med mange kvinnelige arbeidere, (næring og nytelse, tekstil
og bekledning og grafisk) vil lett bli utkonkurrert når tollbeskyttelsen fjernes i
EEC.
Mange kvinnearbeidsplasser i servicenæringene krever liten fagutdannelse.
Kvinner vil lett bli skjøvet til side av importe .rte fremmedarbeidere.
Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er større i EEC enn i Norge.
Gjennom EEC-konsernenes kultur spres et bakstreversk kvinnesyn. I reklame,
ukeblader, radio og fjernsyn er kvinnen salgsvare. Tapet av sjølråderetten
betyr for kvinnene økte vansker i kampen for likestilling.
i

.

se!!
Medlemskap i EEC vil bety prisøkning på vanlige forbruksvarer
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EEC BETYR ØKT PRISSTIGNING
I 1971 hadde 3 av 5 EEC-land større prisstigning enn Norge. Nederland lå
høyest med 15,8% mot Norges 7%.
I tillegg til den vanlige prisstigninga vil matvareprisene i Norge stige med
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7,5% ved medlemskap. Matvaresubsidiene må fjernes, og vi må kjøpe dyrere
mat på EEC-markedet enn vi gjør nå. En vanlig familie får ca. 1000 kr. mer i
årlige matutgifter.
Rentene i Norge må opp på EEC-nivå. Dette vil bety opptil 20-30% økte
bokostnader.
Husmora har problemer med å få pengene til å strekke til. Hun vil rammes
særlig hardt av EEC-dyrtida.
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EEC OG JORDBRUKET
»Norsk jordbruk innrømmet varige særordninger i EEC».
(Arbeiderbladet 13/12-1971)
Jordbruket har ikke fått varige særordninger, derimot visse overgangsordfinger med en varighet på 3 til 5 år. Når denne overgangsperioden er utløpt,
er det Brussel som avgjør norske bønders skjebne. Jordbruksprotokollens
paragrafer 9 og 10 sier klart ifra om at »det utvidede Fellesskaps institusjoner»
med regelmessige mellomrom skal vurdere nødvendigheten og omfanget av
særlige tiltak for norsk jordbruk, og bestemme »de nærmere gjennomføringsregler for den ordning som anvendes i Norge».
I dag er jordbruksnæringa grunnlaget for bosetting i store deler av Norge.
Jordbruket er ikke bare næringsgrunnlaget for de som sjøl er bønder, men
også for industrien som videreforedler jordbruksprodukter og for de
sysselsatte der. Mellom 1/4 og 1/3 av den sysselsatte befolkningen her i
landet, eller om lag 450 000 arbeidsplasser er direkte eller indirekte knyttet
til jordbruk og skogbruk.
Norge har alt i dag en lav grad av sjølforsyning når det gjelder matvarer. I
tilfelle medlemskap i EEC vil graden av sjølforsyning bli ytterligere svekket.
Bare med sjølråderetten i behold kan vi føre en jordbrukspolitikk som sikrer
den bosettinga vi ønsker her i landet, og som sikrer oss et minstemål av
sjølforsyning når det gjelder mat.

Mye større bruk enn dette blir idag nedlagt i EEC
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EEC OG FISKERINÆRINGA
Fisket i Norge skjer hovedsakelig ut fra hundrevis av bygder og tettsteder
langs kysten. Lokalt fiske er næringsgrunnlaget for en vesentlig del av
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befolkninga i Nord-Norge. Dette næringsgrunnlaget vil trues av kapitalsterke
trålerrederier i EEC-landa.
Etter 1982 vil Ministerrådet sannsynligvis bestemme at fiskere fra andre
EEC-land får rett til å fiske innafor vår fiskerigrense på samme vilkår som
nordmenn. Dermed står vi overfor faren for overbeskatning på fiskebestanden
i våre kystfarvann og på fiskebankene. Bare med den nasjonale sjolråderetten i
behold, kan vi beskytte fiskebestanden mot rovdrift.

EEC OG NORSK SKIPSFART
Et eventuelt EEC-medlemskap betyr en trusel mot den norske skipsfarten
og mot sjøfolkenes interesser. Inntektene fra handelsflåten brukes i dag av
Norges Bank til å dekke milliardunderskuddet på valuta. I EEC kan rederne
ikke hindres i å plassere valutaen i Sentraleuropa. I dag har Norge spesielle
restriksjoner på skipsregistrering i utlandet. Disse restriksjonene faller bort i
EEC. Det kan føre til at de norske rederne registrerer skip i andre EEC-land
eller i Liberia, Panama osv. Dette kan føre til alvorlige problemer for den
norske økonomien.
Romatraktaten betyr »fritt arbeidsmarked» for sjøfolk i EEC. Utenlandske
mannskap kan i enda større grad bli forhyrt til elendige hyrer. Rasjonaliseringa vil kunne herje ukontrollert.
Om vi står utafor EEC, vil handelsflåten fortsette å seile under norsk flagg,
under vilkår for sjøfolkene som Norge bestemmer, med muligheter for norske
myndigheter til å kontrollere vår egen skipsfart. Norske skip dominerer
fortsatt verdens største havneby Rotterdam — etter at Nederland har vært
med i EEC siden 1957. 1 EEC-landa er det stor mangel på tonnasje, særlig
tankskip og bulkcarriere. Størstedelen av norske skip er nettopp av denne
typen. EEC trenger norsk skipsfart. Norsk skipsfart trenger ikke EEC.
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EEC OG FUNKSJONÆRENE
10

EEC-medlemskap vil føre til økt monopolisering: konsentrasjoner, konkurser, sammenslåinger og fusjoner. Når to bedrifter blir slått sammen, blir ofte
salgs-, markedsførings- og EDB-avdelingene sentralisert. Dette betyr delvis at
funksjonærer må flytte dit den sentrale avdelinga blir lagt, delvis betyr det
oppsigelser.
De statlige og kommunale funksjonærarbeidsplassene vil også bli utrygge.
Hovedpostene på statsbudsjettet skal fastlegges sentralt i Brussel (iflg.
Wernerplanen) og antallet funksjonærer i de forskjellige grener av statsadministrasjonen er helt avhengig av størrelsen av bevilgningene.
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Funksjonærer i 1.mai-demonstrasjon i Oslo 1972

EEC OG UNGDOMMEN
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Ungdommen vil i større grad enn noen annen gruppe føle et eventuelt
medlemskap på kroppen. De som er ungdommer i dag, må regne med å bli
EEC-soldater i 1980-åra. De må regne med stadig økende rasjonalisering og
strukturrasjonalisering i næringslivet, noe som fører til hyppig skifte av jobb
og bosted. Alt dette kan bare hindres om vi tar vare på sjølråderetten.

EEC OG MILJØET
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Det hevdes at vesentlige miljøvernproblemer bare kan løses internasjonalt.
Dette er delvis riktig: Industriavfall fra Ruhr forgifter norske vassdrag. Men
EEC er ikke noen miljøvernorganisasjon. En forsmak på vårt mot til
miljøvern, i tilfelle medlemskap i EEC, fikk vi på FNs miljøvernkonferanse i
Stockholm: Gjærevoll proklamerte på forhånd med brask og bram at Norge
der skulle ta opp problemet med sivile overlydsfly. Frankrike og England ga
beskjed om at de av økonomiske grunner (Concorde) helst ikke ville ha noe
forbud mot bruk av slike fly. Gjærevoll holdt kjeft.
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EECs regler mot konkurransevridning kan hindre enkeltstatene i å
iverksette egne miljoverntiltak. Med henvisning til slike regler forbød man
Vest-Tyskland å sette lav grense for blyinnholdet i bensinen.
Utenfor EEC kan vi sjol iverksette de miljoverntiltak som vi finner ønskelig.
Via internasjonale organer, som f. eks. FN, vil vi friere enn i tilfelle
medlemskap (da skal utenrikspolitikken samordnes) kunne fremme krav om
internasjonale reguleringer av forhold som berører miljøet.
De aller fleste miljøvernproblemer for folket i Norge er skapt her — og kan
bare løses her. Utenfor EEC-unionen kan vi, om vi ønsker det, løse disse
problemene. Som medlemmer vil løsningen avhenge av Kommisjonens velvilje.

DNA-VELGERE OG EEC
Partiet Høyre, med Willoch i spissen, har alltid vært det ivrigste pro-EECpartiet. Og det er bare blant Høyres velgere at et stort flertall alltid har ønsket
EEC-medlemskap. Interessene til Høyres velgere er ikke de samme som
DNA-velgernes.
De tre største kapital»foreningene» i Norge, Rederforbundet, Bankforeningen og Industriforbundet, går alle sterkt inn for EEC-medlemskap. Storkapitalens interesser har aldri falt sammen med arbeidsfolks interesser. STEM
NEI!

TVILERNE OG FOLKEAVSTEMNINGA
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Å stemme ja til EEC er en ugjenkallelig handling. EEC-medlemskapet er
uoppsigelig. En kan melde seg inn, men ikke ut.
Norge, med rike råvarekilder i olje, elektrisk energi, malmer og fiskefelter,
vil aldri ha problemer med å få bli medlem i EEC. EEC-landene, med
Vest-Tyskland i spissen, har sagt klart fra at de ønsker Norge som medlem. Å
stemme nei til EEC nå, det er en utsettelse. Er man usikker på hvorvidt Norge
bør bli medlem eller ikke, gir det å stemme nei betenkningstid.
Å stemme nei, det betyr å sikre den nasjonale sjølråderetten. Med
sjølråderetten i behold har vi handlefrihet i framtida — også frihet til å gå inni
EEC. Gir vi fra oss sjølråderetten, da har vi ingen handlefrihet. Tvilere, delta i
folkeavstemninga og stem nei!
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SLUTT AKTIVT
OPP OM EEC-MOTSTANDEN!
BLI MEDLEM AV
ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID!
Vi EEC-motstandere utgjør et solid flertall av det norske folket.
MEN: Skal vi være sikre på å avverge EEC-truselen, må vi stå
sammen — vi må organisere oss. Vi oppfordrer alle EEC-motstandere til å bli medlem av Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid,
Boks 3829 Ullevål Hageby, Oslo 8. Send minimum kr.10,- til
postgiro 20 88 77 (Pensjonister og skoleelever: minimum kr.2,-).
URIN

Følgende materiale kan bestilles fra Arbeiderkomiteen mot EEC
og dyrtid, Boks 3829 Ullevål Hageby, Oslo 8:
Arbeiderkomiteens hefteserie:
Nr.1: EEC og skolen (kr. 0,50).
EEC truer våre arbeidsplasser (kr. 0,50).
Vi har noe å forsvare — et hefte om EEC og sosialpolitikken (kr. 1,-).
Nr.4. EEC = en imperialistisk trusel mot norsk sjølråderett
(kr. 1,-).
Nr. 5 EEC og universitetet. (Kr. 1.-)
Hefte om arbeidet med valgkampen: Forsvar norsk sjølråderett!
kr. 1.—

UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID
Postboks 3829, Ullevål! Hageby, Oslo 8. Postgiro 20 88 77
Trykt offset hos
A s Doo.ottvklt Oslo-72
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