BERETNING
FOR 1972

Arbeidsutvalget i Arbeiderkomiteens sentralstyre legger her
fram et forslag til beretning for • 1972. En grundig
oppsummering av den seierrike kampen i aret som gikk og
IFerdommene vi har trukket av den er av sterste viktighet for
den fortsatte kampen. Hvert enkelt medlem har et ansvar for
at oppgaven blir lest pa best mulig mate.
Ved diskusjonen av dette forslaget til beretning, er det noen
saker vi mener dere ber tenke igjennom og diskutere: Bor vi ha
med mer om #dyrtidslinja)? Var den riktig eller gal? Mer om
lokal kamp? Mer om forholdet mellom Folkebevegelsen og
Arbeiderkomiteen? Det er sikkert ogsa andre saker som det
har vaert store diskusjoner rundt omkring og som ber viere
med for at beretninga skal bli riktig. Medlemmene kan godt
sende inn forslag til endringer og tillegg.
Motstandernes hovedmil for
1972 var NEI til EEC-medlemskap ved folkeaystemninga. Det
ble nadd.
EEC-imperialismen fikk sitt
forste alvorlige tilbakeslag i
ekspansjonen mot nord. De
mektige kreftene bak JA-aksjonen
led sitt storste politiske nederlag
pi lang tid, tress i sin makt over
statsapparatet, organisasjonene og
massemediene.
Gjennom sin strilende seier
gjorde folket viktige Imrdommer:
Hoyre, DNA-ledelsen, LO-ledelsen
og industrien forer en politikk pi
tvers av flertallets interesser.
Folket er selv i stand til a utvikle
en politisk og organisatorisk kraft
til a forsvare sine interesser. Det
er mulig a stoppe »utviklingen»,
betvinge staten, monopolene og
DNA-ledelsen. Det nytter
kjempe nir folket star sammen.
Kort sagt: Folket kan selv forme
historien.
Store skarer av
arbeidere, fiskere og bonder
utviklet en ny politisk vikenhet
og tok i EEC-kampen et viktig
sprang i politisk kampberedskap.
Men seieren 25. september
rokket ikke ved monopolenes
makt. Kravet om profitt krever
nye framstot for medlemskap.
Allerede 26/9 reiste EEC og deres
politiske vipendragere i Norge seg
til en voldsom offensiv for
tilintetgjore folkets seier.
Motstanden er i denne tiden dels
blitt sterkt svekket, dels har den
helt opphort a eksistere. I denne
situasjonen stir Arbeiderkomiteen
overfor oppgaven a forsvare
folkets nei til EEC. Det er da
viktig for Arbeiderkomiteen I
oppsummere Isnrdommene fra
iret som glltk.

H.
Folkebevegelsen var hovedkraften i folkets motstand. Dens
politikk og organisasjon flick
oppslutning fra de brede masses
av arbeidere, bonder og fiskere.
Arbeiderkomiteen mot EEC og
dyrtid var enhetsfrontens spydodd. Den gikk i spissen for a
utvikle mye av politikken og
drive den igjennom i praksis.
Arbeiderkomiteen er en landsomfattende organisasjon med
valgt landsiedelse. Vi utviklet
lokal ledelse i mange fylker og
5-punktsprogram for virens arbeid, saint en enhetlig politikk for
valgkampen. Gjennom var politiske praksis okte antall medlemmer fra 10 000 ved forrige
landsmote til 20 000 na. Arbeiderkomiteen fikk oppslutning fra
store deler av enhetsfrontens mest
bevisste lag.

Nar gikk Arbeiderkomiteen
framover? Kort sagt: Mir vi
lanserte en politikk for de evrige
deler av fronten og selv gikk i
spissen for d gjennomfore den.
5-PUNKTSPROGRAMMET. Sentrait i det sto parolen om politiske
streiker mot EEC. Den ble satt ut
i livet bl.a. i Odda og Sauda. Dette
resulterte i at SF og NKP tok opp
parolen, men under reaksjonens
hetskampanje i mai, boyde kretser
i Folkebevegelsens Faglige utvalg
nakken og de store streiker mot
EEC uteble. Likevel fikk parolen
vesentlig betydning. Odda- og
Sauda-arbeidernes streik slo en
bresje gjennom tilhengernes trus-

ler om usikre arbeidsplasser
utenfor EEC. Sammen med

5-punktsprogrammets
proveaystemninger og informasjon,
bidro streikene til a klargjore
nei-stemningen blant arbeiderne i
eksportindustrien. Etter Sauda- og
Odda-streikene fikk agitasjon om
arbeidsplassene aldri mer noen
central plass hos JA-folket.
JA-agitasjonen pi dette feltet var
»vingeklipt» etter Odda og Sauda.
BARE FOLKELIG MOTSTAND
KAN HINDRE EEC-MEDLEMSKAP. Dette er en parole fra
arbeiderkomiteens politiske plattform. Tidlig gikk Arbeiderkomiteen i spissen fora rive med
grunnplanet i stedet for i stole
ensidig pi stortingsmenn, ved
sette i verk underskriftskampanje
og proveaystemninger. I valgkampen ble dette videreutviklet.
VALGKAMPGRUPPER som gikk
pi husbesok, var den sentrale
arbeidsformen i Arbeiderkomiteen. Tusener av bevisste folk ble
trukket med. Gjennom grundige
diskusjoner med folk var dette
valgkampens mest virksomme og
viktigste arbeidsform. Gjennom
husbesokene var det folket rely
som drev politikk.
KULTUREN. Selvsagt er det
brukt kultur i politisk kamp
tidligere, da »gammel» kultur pi
offisielle motes. Men Arbeiderkomiteens medlemmer utviklet
dette videre til et ytterst viktig
vipen for folket. Vire kulturarbeidere og amatorer utviklet ny
anti-EEC-kultur: sanger, nidviser,
teater, sketsjer, syngespill, dikt og
plakater. Denne kulturen ble
utovd av folket selv, blant folket:
pi gata, i trappeoppganger, pi
supermarkeder. Kulturen bidro til
at motstanderne kunne beherske
gatebildet.
AGITASJON OG PROPA•
GANDA. Arbeiderkomiteens
hovedparole var »Nei til salg av
Norge». Parolen er egentlig skapt
av folket selv. Denne parolen var
ytterst farlig for tilhengeme. Den
ayslorer at industriherrene er
villige til a selge norsk suverenitet
for egne pengeinteresser. Parolen
ble derfor utsatt for utallige
angrep fra JA-hold. Av alle
motstandspolitikere som ble bedt
om a kommentere den, var det
bare Korvald som angrep den.
Enheten i motstanden var under
valgkampen stone enn i juni. Vir
styrke likesa. Arbeiderkomiteens
propaganda og agitasjon representerte en riktig aysloring av EECs
folkefiendtlige karakter og hva
tap av sjolriderett ville bety for
folket. Vir propaganda ble derfor
gjort til gjenstand for en serie
hetsartikler i Arbeiderbladet og
Aftenposten.

IV.
Nir gikk Arbeiderkomiteen
tilbake? Hvilke feil ble begin?
Arbeiderkomiteen er i dag den
eneste aktive motstandsorganisasjon. Likevel representerer perioden 1/10-1/12 politisk tilbakegang og organisatorisk opplosning.
Virksomheten var der bare en
brokdel av i august. Tendensen er
i ferd med a snu, med studier i
lokalgruppene, folkekonferanser
og aksjonsdag 16/12. Hva er
irsaken til *forfallet»?
o Blant annet ayspeiler den lave
aktiviteten en undervurdering av
EEC-imperialismens og monopolkapitalens karakter og nye
offensiv. Selv om vi har studert
imperialismen, har ledelsen av
Arbeiderkomiteen ikke satt i verk
grundige nok studier. Det er ikke
nok a lansere parolen om en varig

front mot EEC. Mangelen pi
konkrete tiltak fra ledelsen gjor at
det blir lite handling ut av det.
o Men vi ma lenger tilbake ogsi.
Parolene Nei til salg av Norge» og
»Varig front mot EEC» kom som
julekvelden pi kjerringa pi
medlemmene. Det ble for kort tid
og for overflatisk diskusjon.
Folgelig ble ikke politikken
skikkelig tilegnet og medlemmene
ikke godt nok konsolidert. Uten
politisk forstielse kunne derfor
det harde tempoet i valgkampen
site ut mange folk isteden for A
videreutvikle dem. Mange aktive
ble »lei» av EEC.
o Vi tror irsaken ogsi er I finne
i liknende forhold enda lenger
tilbake. Landsmotet i fjor vedtok
et 5-punktsprogram. Dette Ianserte aksjoner i mars, 1. mai,
17. mai og 7. juni. Dette var
nodvendig. Men ledelsen sorget
ikke for skikkelig diskusjon.
Videre kom de konkrete planene
og materiellet seint. Uten grundig
politisk forstielse og noksi hardt
arbeidstempo, ble en del folk
nedkjort i stedet fora utvikles.
Vi tror kjernen i Arbeiderkomiteens feil og irsaken til
»forfallet» er ledelsens manglende
evne til I la medlemmene utforme
og utove politikken. Vi har ikke
godt nok forstatt at det er folket
selv som skaper historien — en
gruppe superaktive helter kan
ikke gjore det for folket.

SITUASJONEN NA
OG KAMPEN
FRAMOVER

For i kunne streke opp etrik
tig linje for den varige fronten
mot EEC og legge opp et aksjonsprogram for den ntermeste
framtida, ma vi foreta en korrekt vurdering av den politiske
situasjonen i Norge etter folkeaystemninga. Vi skal legge fram
var vurdering som et forslag i form av 6 punkter uten I
begrunne dem uttemmende:
1. FULLT
MEDLEMSKAP
STAR FREMDELES PA DAGSORDEN OG ER DEN VIKTIGSTE POLITISICE SAKEN I
NORGE
Medlemskapssporsmilet gar som
en rod trid gjennom de fleste
viktige politiske stridssporsmilene. Venstre er splitta i et
tilhenger- og et motstanderparti,
ved nominasjonene til stortingsvalget i DNA blir motstanderne
systematisk ryddet vekk fra »sikre
plassen, EEC-saken bringes inn
hver gang en bedrift nedlegges
eller gar konkurs osv. . . . Dessuten gir medlemskap igjen som et
spokelse i drakampen for og,
under forhandlingene om handelsavtalen.

V.
Den viktigste motsetningen i
Arbeiderkomiteen er derfor folgende:
Pi den ene siden evnen til a gi i
spissen for a utforme og drive
igjennom enhetsfrontens politikk.
Pi den andre siden manglende
evne til a legge forholdene til rette
for at medlemmene og folkets
brede lag selv utformer og utforer
politikken.
VI.
Hva peker dette ut for tida
framover?
Arbeiderkomiteen ma utforme
et handlingsprogram mot EEC
som alle EEC-motstandere kan
bruke. Vi ml skrlig gi i spissen
for I utvikle en motstand mot en
outviklingsban> avtale med EEC.
Alle motstandsorganisasjoner ber
trekkes inn.
Arbeidsstilen i lokalkomiteene
ma gjore det mulig for dem som
har barn og hardt arbeid a vkre
med i utvikling og utforelse av
politikken. I forste omgang
gjelder det medlemsmassene. Nir
situasjonen seinere blir mer
skjerpet, gjelder det a finne
former som gir folket selv
muligheter til a drive politikk.

2. MOTSTANDERFRONTEN
MOT EEC I NORGE ER FOR
STORSTE DELEN NEDLAGT
ELLER PASSIV

b) De over press for a fi
gjennom ulike former for snikinnmelding. Deler av medlemskapet skal innfores straits: valutasamarbeid og utenrikspolitisk
samarbeid. En utviklingsklausul
skal sikre ytterligere utvidelse av
avtalen (se nr. 6 av EEC-motstanderen). Milet er reelt medlemskap, slik at det formelle medlemskapet blir »et mindre stridssporsmal».
c) Det tredje er a snu opinionen
gjennom.systematisk agitasjon for
medlemskap. Spinet pi usikre
arbeidsplasser er et gammelt
poeng i EEC-kampen. Det tas na
fram pi nytt. Monopolkapitalen
bruker sin okonomiske og politiske makt til a flytte kapital til
EEC-omridet og nedlegge eller
imiskrenke arbeidsplasser som
ikke gir nok profitt. Skylda legges
pi dem som stemte nei!
Denne offensiven har allerede
gitt resultater. Regjeringa har
godtatt utviklingsklausulen. Alle
de kravene som Norges Industriforbund har satt fram til avtalen
med EEC, er med i regjeringas
forhandlingsopplegg! Dette viser
hvor svakt regjeringa stir nir ikke
de folkelige organisasjonene presser pi.

Med unntak av Arbeiderkomiteen har alle organisasjoner
som kjempet aktivt for folkeaystemninga nedtrappet virksomheten til et minimum eller stoppet
den helt. Folkebevegelsen vil dele
ut EEC-nytt og ha studiesirkkr.
Positive tegn, men pi langt nnr
nok. AIK er mange steder opplost. Arbeidernes, fiskernes og
bondenes interesseorganisasjoner 4. TILHENGERNE PA OFFENhar lite eller ingen ting sagt om SIVEN
Tilhengernes offensiv er forst og
EEC-sporsmilet etter den 25. sepfremst politisk. De okonomiske
ternber.
framstotene (dyrtid, strukturrasjonalisering,
statsbudsjett)
3. TILHENGERNE
HAR kommer i annen rekke.
STYRKET SIN STILLING OG
Beslutningen om medlemskap
ER PA OFFENSIVEN. DERES
TAKTIKK ER A BRYTE GJEN- kan bare tas av landets sentrale
myndigheter, stoning og regjeNOM PA THE OMRADER:
ring uten for sterke protester fra
a) De undergraver systematisk
folket. Derfor kan ikke lokale
respekten for og betydninga av
kamper omkring okonomiske og
folkeaystemninga. VG: ,Folkesosiale sakes fi noen avgjorende
aystemning — et fremmedlegeme i
innflytelse pi denne beslutningen.
vdrt demokratis.
Frydenlund:
s. .aldri mer folkeaystemninp.
Taktikken er klar. Det »ansvarlige» 5. EEC-IMPERIALISMEN
og tilhengerdominerte Stortinget ONSKER FORTSATT FULLT
skal alene to avgjorelsen neste MEDLEMSKAP FOR NORGE
Frlhandelsavtalen med politiske
gang, og det med 2/3 flertall.

Arbeidsutvalget foreslir folgende uttalelse fra Arbeiderkomiteen om forhandlingene
med EEC:

uttalelse
UTTALELSE OM NORGES FORHANDLINGER MED EEC FRA ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID.
Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid vil rette en skarp advarsel til Hoyre,
Arbeiderpartiet og Folkepartiet Nye Venstre og kreve at dine partiene respekterer
folkeaystemningas resultat. Gjennom aggressive krav om at avtalen med EEC skal
inneholde bide en sikalt utviklingsklausul og )samarbeidei pi en rekke felter utover
handel, tar de sikte pi a presse regjeringa Korvald til I akseptere en avtale som ipner
for medlemskap bakveien.
Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid vil stille folgende krav til Norges avtale med
EEC:
• avtalen skal ikke inneholde en utviklingsklausul
• avtalen skal ikke omfatte valutasamarbeid, utenrikspolitisk samarbeid eller samarbeid
pi andre omrider som inngir i EECs planer om union
• avtalen skal ikke innelnere inngrep i norsk suverenitet over distrikts- og
industripolitikken samt retten til a utvide fiskerigrensa
Arbeiderkomiteen, som allerede i februar 1972 vedtok A fortsette motstandsarbeidet
etter folkeaystemninga, vil mobilisere sine medlemmer til a arbeide for at kravene blir
innfridd. I februar vil virt landsmote vedta et fullstendig handlingsprogram for
EEC-motstandere.
Samtidig oppfordrer vi alle motstandsorganisasjoner — spesielt i arbeidernes,
fiskernes og bondenes rekker — til a fatte vedtak om avtalen. Det var de folkelige
kreftene som sikret seieren den 25. september. Det er bare de folkelige kreftene som
na kan gi mindretallsregjeringa Korvald den stotte som trengs fora sli tilhengernes
forsok pi undergraving av folkeaystemninga tilbake.

tillegg tas bare som en midlertidig
ordning. EEC-maktenes behov for
norsk olje, metaller, vannkraft,
fiske, handelsflite og norsk
landomride som framtidig milltkrbase vil bare vokse etter som
motsetningene til USA og Japan
vokser.
6. BARE EN BREI ENHETSFRONT KAN SIKRE SEIEREN
Kampen mot medlemskap i
EEC kan pi lengre sikt bare
vinnes dersom den breie folkefronten som seiret den 25. september, reises pi ny og bygges ut.
Foruten Arbeiderkomiteen og
Folkebevegelsen besto denne
fronten av minst 30 landsomfattende politiske organisasjoner,
pastier og interesseorganisasjoner
og i tillegg et stort antall lokale
organisasjoner av folkelig karakter. Det sier noe om styrken i de
kreftene som med knapp, men
klar margin overvant den mektige
alliansen av statsapparat, monopolkapital, massemedia og veletablerte organisasjoner med store
materielle ressurser.

OM KAMPEN FRAMOVER

Arbeiderkomiteen mot EEC og
dyrtid kan ale n e ikke forhindre
EEC-tilhengerne i a gjennomfore
sine medlemskapsplaner. Viz
politikk og konkrete tiltak ma ha
for oye at vi er en d e I av fronten
mot EEC. Vi ml til enhver tid
legge opp kampen slik at vi
styrker enheten i motstandsfronten og aktiviserer den i storst
mulig bredde. Vire fiender vil
utnytte enhver alvorlig splittelse i
fronten til a svekke den
ytterligere og drive deler av den
over pa sin side.
Derfor ma vi arbeide for enhet
mot det som til enhver tid er
fiendens hovedframstot, og ikke
sette i gang kamper pi mindre
viktige sakes som det er uenighet
om i fronten (f.eks. mot enhver
frihandelsavtale), eller som sprer
kreftene over mange omrider pi
en gang. Det grunnlaget som alle
motstanderne sto pi for den
25. september, var mot medlemskap. Fortsatt ma dette vane et
grunnlag a samles om: Tilhengernes angrepsposisjon etter folkeaystemninga gjor dette grunnlaget
desto mer madvendig a holde fast
ved. Utifra dette vil vi streke opp
Ire hovedlinjer for kampen
framover.
1. Vi and stille krav til
regjeringa om at avtalen med EEC
and begrenses til bare varehandel.
Dette ma vnre minimumskrav,
altsi krav som storstedelen av
fronten helt eller delvis kan gi
med pi og stotte aktivt. Vi ma
arbeide fora skape en bevegelse i
folkemassene for disse kravene
ved a samle direkte folkestotte for
dem, og ved a gi til andre
organisasjoner og fi dem til I
stotte kravene. Skrlig ma vi
konsentrere oss om de viktigste
delene av folkefronten, Folkebevegelsen, fagbevegelsen, bondog smibrukerorganisasjonene og
flskerorganisasjonene.
2. Demokratiet and forsvares.
Ingen stortingsvedtak kan stille
folkeaystemninga til side —
tffolkeaystemninga
etes
skal respek-

Dette er krav som i stor grad
kan vinne oppslutning ogsi blant
dem som stemte ja.
3. Slutt pd storfinansens gambling med arbeidsplassene i
spekulasjonshensikt — og kapitalplasseringene i EEC-omrddet! Vi
ma ayslore at finansbaronene pi
den ene sida bruker nei-flertallet
som skalkeskjul for a trekke
kapital ut fra arbeidsplasser som
gir liten profitt, og pi den andre
sida legger skylda pi folkeaystemninga for vanskelighetene de sjol
skaper.
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