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Nymo Mek Verksted  i  Grimstad, Batservice Verft  i  Mandal, 
Vindholmen Verft  i  Arendal etc. etc: Nedlagt! 

»Det skyldes EF-aystemningen», sier skipsreder Ugland, Nymo 
Mek. 

De norske bedriftsherrer og annet Ja-folk er ni pi offensiven 
igjen. De bruker nedleggelsene som spydodd  i  en politisk 
kampanje som tar sikte pa a undergrave folkets nei til EEC! 

»Norsk medlemskap er milet», skriver Kapital, bankfinansens 
taleror. Demokratiet trampes nadelost ned nar det kommer  i 
veien for kapitalinteressene: »I EF-saken sviktet vare politikere pa 
minst to mater. For det forste sviktet de oss  i  sitt skjonn ved at de 
la et sporsmil av sa stor vanskelighetsgrad ut til ridgivende 
aystemning. Dernest sviktet de oss  i  sitt ansvar ved at de til 
yvende og sist lot aystemningsresultatet bli bindeude (Jo,chim 
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FORSVAR FOLKETS NEI TIL EEC! 
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HVORFOR LEGGES BEDRIFTENE NED? 

Skipsreder Ugland & co. lyver! Det har overhodet ikke skjedd 
noen endring i markedssituasjonen etter 25. september. Norge er 
fortsatt sikret tollfri eksport til England og Danmark. Uansett vil 
ikke tollen oke mer enn med 55 mill. arlig ffor hele eksport-
industrien med en frihandelsavtale. Advokat Hvoslef-Eide, Nymo 
Mek., bekrefter vart syn: 

»EF-aystemningen har ikke noe med den aktuelle situasjon pa 
Nymo A gjore». (Dagbladet 29/11) Advokaten frykter offentlig 
gransking. 

Hvis ikke nedleggelsene skyldes at Norge ble staende utafor, hva 
er da grunnen? 

Konkursenes antall har okt jevnt pa 60-tallet. 
1 fjor var det 440. 1 Ar regnes det med mer enn 460  —  rekord! 

Det skyldes helt enkelt den drepende konkurransen mellom 
kapitalistene. SA bedriftsherrene far mer enn nok materiale til sin 
propaganda! 

La oss se noyere pA hvem som.nedla Vindholmen og BAtservice: 
Det var Andresens Bank. Bankfinansen trekker pa denne maten 
kapital ut av smA »ulonnsomme» bedrifter og investerer i mer 
hoyprofitable bransjer! SA skylder de pA at fOlket stelte seg sa ille 
den 25. september! 

KAPITALFLUKT! 

lkke nok med dette. Den ene storbedriften etter den andre star 
fram og erklxrer at »na ma vi legge produksjonen til EF-landene.» 
I avisene slas det stadig opp om de eventyrligste forhold for 
kapitalen i EEC. Okonomisk landssvik kaller vi det! 

POLITISK ANGREP PA FOLKETS NEI 
Hvilket siktemal har denne kampanjen for bedriftsherrene? 
Pa den ene siden er bade nedleggelser og kapitalflukt utvilsomt 

et ledd i A sikre stone profitt. 
PA den andre siden tar skremslene sikte pa A skaffe oppslutning 

om deres »Ja til EF»-politikk. Jo hoyere Ja-prosent pa Gallupen, 
jo frekkere krav vil de stille til avtalen med EEC: at den ikke bare 
skal innebmre handel med »samarbeid» om valute, industri, 
shipping og utenrikspolitikk! Norges Industriforbund haper at 
Norge gjennom en slik snikinnmelding kan bli »de facto medlem 
av EF», dvs. reelt sett medlem! 

Creditbanken & Co. fortsetter systematisk sitt arbeid for  A 
komme med i EEC, »en stor kapitalistisk suksess hvor regjerings-
sjefene star med lua i handa foran konsernherrene» som Mansholt 
kaller det. 

NAr profittene trues, lyder ikke Bankforeningen og Willoch 
demokratiet lenger! De har ingen skrupler med a undergrave 
folkeaystemninga. 

FORSVAR ARBEIDSPLASSENE! 

Hva kan EEC-motstanderne gjore mot dette? 
o For folkeaystemninga truet eierne av DNN Aluminium, Tysse-

dal med nedleggelse om det ble nei. Arbeiderne gjorde 
konkrete undersokelser om okonomien og ayslorte at truslene 
var bluff. 
Undersokelser, resolusjoner, krav om offentlighet. Dette er 
veien A gA for arbeideme pa Sorlandet ogsA. 

o Arbeiderne i Akergruppa har presset statsrAd Moxnes til 
kreve offentlig granskning av bedrifter som sier de legger ned 
pga. EEC-aystemninga. 
Klubber og fagforeninger: Fatt vedtak og resolusjoner som 
krever av LO og Regjeringa at gransking gjennomfores. 

o Valutaloven av 14. juli 1950 Or grunnlag for A stoppe 
kapitalflukt. Folket stemte Nei til fri kapitalbevegelse 25. sep-
tember. Arbeiderkomiteen krever at regjeringa respekterer 
folkeviljen! Vi krever at LO taler arbeidernes sak! 

FOLG ARBEIDERNE PA DNN TYSSEDAL  —  GJOR KON-
KRETE UNDERSOKELSER 
KREV OFFENTLIG GRANSKING 
FATT VEDTAK OG RESOLUSJONER MOT KAPITALFLUKT 
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