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Det gjø rikke EEC bedre
EEC-forkjemperne, fra Bratteli og Aspengren til Aftenposten og Industriforbundet, forsøker å framstille norske EEC-medlemskap som en naturlov dersom
England og Danmark går inn. Som EEC-motstandere legger vi merke til at både de poåitiske og økonomiske
1

argumentene for at vi må følge England i enhver situasjon , mangler. Fordi det ikke finnes noen som er
holdbare. EEC-medlemskap blir ikke bedre for det arbeidende folket i Norge fordi om restene av de imperialistiske kreftene i England nå styrer landet inn
i EEC.

EEC

Norsk eksport til England
EEC-forkjempere hevder at å skille seg fra England
vil bety katastrofe for norsk eksport dit, og dermed
for norsk eksport totalt. Dette er direkte usant av
to årsaker. For det første har EFTA-landene avtalt
ikke å akseptere nye tollgrenser seg imellom om noen
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skulle gå inn i EEC og andre ikke. For det andre,

n

selv om England er en viktig handelsforbindelse for
Norge, er den ikke så dominerende at litt svingningE
på det engelske marked er være eller ikke være for

EEC truer
arbeidsplassene

Dagbladet 2.11.71 n

n

norsk eksport. Dette ble klart påvist i 1968-69, da

Over 400000 uten

England innførte 15% importavgift, uten at det var

n

særlig merkbart for norsk eksport totalt.

n arbeid • Frankrike

1 million arbeidsløse
Hva er det så ellers med England som gjør at det arbeidende folket i Norge skulle ha interesse av å
følge med inn i EEC? Stort sett ingen ting. Eng-

(NTII—UPI) — Lavkonjunkturene i Europa har nå fort til
at arheidslosheten i Frankrike
har okt med 25 prosent. Keene
av arbeidsledige som stiller seg
opp utenfor trygde- og arbeids-

n

a

elsk medlemskap vil tvert om betye en styrking av

Forts. side 4

n

i Arbeidsløsheten økt med 25 prosent
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kontorene blir lengre for hver
dag som går — ved inngangen
til november var det offisielt
registrert 340 IHIll arbeidsledige,
111191S uoffisielle

tall fra fagbevegelsen tyder på :it tallet er
nærmer, 4:30 0011.
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resolusjon fra verkstedklubben på
elektrisk bureau, avdeling Hisøy
Vedtatt på klubbmøte 13.10.71.
EEC er stormonopolenes sammenslutning og en

å tolke resultatet slik vi har sett tilløp

trusel mot folkets livsinteresser og leve-

til bl.a. i Aftenpostens galluper. Videre

kår. Tapet av den nasjonale suverenitet vil

avviser vi at det stilles krav om høg del-

blant annet beskjære fagorganisasjonenes

tagelse i folkeavstemninga.

handlefrihet, og vil gjøre Norge til et ut-

Vi tar avstand fra den linja Bratteli-regjer-

kantstrøk i Europa.

inga og ledelsen i LO fører i EEC-spørsmålet.

Norges forhandlinger i Bryssel kan ventes

Denne holdninga er ikke i samsvar med arbeids-

sluttført når som helst og meldingene om at

folkets interesser.

vi kan få "medbestemmelse" allerede fra dette

Vi vil aktivt søke å forene alle lag av folket

tidspunkt vil medføre en delvis sammensmelt-

i arbeidet mot norsk medlemskap i EEC, og at

ing med EEC. Vi avviser ei slik forlovelses

fagorganisasjoner og andre organisasjoner tar

pakt, som vil frata folket avgjørelsen i

i bruk de midler vi har til rådighet dersom

dette viktige spørsmålet.

regjeringa ikke tar hensyn til våre krav.

Vårt krav til folke—stemninga er at den må

Vi oppfordrer derfor fagorganisasjoner og

gå på et klart ja eller nei til fullt med-

klubber i distriktet til å delta i arbeidet

lemskap. Dette for å hindre muli g heter til

mot EEC-medlemskapet.

...........................................,
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TEATERSTREIKA I Fredspris til EEC ?!:

n

Det tekniske personale ved Oslo-teatrene og Operaen : Vi tviler sterkt på at det tjener freden å
er i streik for bedring av urimelige lønns- og ar-

"arbeide for å styrke det økonomiske og

beidsvilkår. 27 000 kr pr. år er topplønn for

n

politiske samarbeidet i Vest-Europa", slik

sceneteknisk personale etter gjeldende tariffer.

: det bl.a. heter i stortingets Nobelkomites

n

mange har i den seinere tida hatt over 1 000 over-

io

begrunnelse for å gi Willy Brandt freds-

e

tidstimer pr. år for å få endene til å møtes.

0

prisen. For folket i Europa har EEC betydd

e

ayfolking av "ulønsomme" distrikt, lavt-

10

n
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Etter aktive forhandlinger fra arbeidernes side,

lønnede jobber som fremmedarbeidere, arbeids-:
og forhalingsforsøk fra arbeidsgivernes, kom par-

n Vi tror at EEC-tilhengerne, som har bukten

n
e
i

n og begge endene i Nobelkomiteen, har gitt

O

tene fram til enighet. Dette resultatet ble i

ø ledighet osv.
e

protokoll også godtatt av LO og NAF, men i siste

n

instans har Kirke- og Undervisningsdepartementet

II

fredsprisen til en EEC-politiker som et ledd

nekta å godta forhandlingsresultatet, og bevilger
n

derfor ikke de nødvendige midler til å dekke lønns- 8
n
økinga. Departementet har dermed underkjent en
.

i propagandaen for Fellesmarkedet.

n

n

n
n

.mmemmmiemmummumeimmen

avtale som partene var enige om, noe som er et
klart overgrep mot de fagorganisertes demokratiske

mann i NAF avdeling Nordnorge, står steilt på sitt,

rettigheter.

og nekta også å innfri et kompromissforslag. Sannsynlighetene for at kampen må gjenopptas utenfor

Austadarbeiderne i Tromsø har vært i streik er
forhandlingsbordet er store. Krava om kr 13.50 og
gang for rettferdige krav som kr 13.50 pr time og
skikkelige sanitære forhold er beskjedne og 100%
skikkelige sanitære forhold. Etter å ha slått til
rettferdige.
bake organiserte forsøk på streikebryteri og motstått hets og splittelsesforsøk, gikk arbeiderne

Begge disse kjempende gruppene trenger all den

tilbake til jobben med foreningens garanti i ryggen

støtte de kan få, og Arbeiderkomiteen i Oslo og

om at krava skulle gjennomføres raskt gjennom for-

Akershus oppfordrer alle til å støtte dem aktivt,

handlinger. men arbeidsgiveren, I. Arestad, for-

både økonomisk og med støtteerklæringer.
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Aftenpostenkampanje mot folke
avstemmngen
•

Aftenposten er ute og vifter med støvete lovboker i - Hvordan skal vi oppfatte slikt tåkeprat? Dette syn
forbindelse med folkeavstemninga. En av landets juni- deles av alle partier i Stortinget unntatt Senterpartiet.
SF og NKP.
diske eksperter, prof. Johs. Andenæs uttaler seg i
avisa 19/10: - »Folkeavstemninga er bare veiledende, _ Kan vi stole på våre politikere?
og det er opp til politikerne å bestemme hva vekt
For å være på den sikre siden slør Aftenposten opp i
man vil legge på den». Redaksjonen utbroderer dette
grunnlova: »Norges grunnlov tilstår ikke folket rett til
i artikkelen og fortsetter kampanjen 21 /10 med overå avgjøre noe ved folkeavstemning. Selv ikke rådgivende
skrift: »Folkeavstemning--aldri anerkjent av forfatningen». Høyrefolks syn på folkeviljen er med After folkeavstemning er grunnlovfestet. Det er også Stortinget som trekker opp rammen for en folkeavstemning)
postens ord: »Folkeviljen er et besnærende begrep,
(Aftenposten 21/10).
det oppfattes som noe betvingende sublimt. FolkeMotstanden mot EEC er wrk i det norske folket,
viljen i Norge er det som Stortingets flertall vil» (After
det har vi fått slått fast mange ganger i galluper etc. Hva
posten 21/10).

annet kan en slik kampanje i høyrepresse tyde på, enn
at EEC-tilhengerne føler seg på sviktende grunn, og vil
slippe å ta hensyn til en folkeavstemning? Når vi vet
hvor mesteparten av de folkevalgte stir, kan et underslag av en skikkelig folkeavstemning bli en realitet.
Derfor er det viktig for alle EEC-motstandere å ikke
sette all sin lit til folkeavstemning. Vi ma forberede oss
pa aksjoner som bringer folkeviljen i hojsetet. Arbeiderkomiteen har som første skritt, satt i gang en underskriftskampanje som krever at folkeavstemninga skal
være ja eller nei til fullt norsk medlemsskap i EEC, og
ikke avstemning over mange alternativer.

eec motstanderne svarer:
KJEMP FOR FOLKEAVSTEMNING!
grunnlaget: JA eller NEI til fullt medlemskap
Det norske folket er blitt lovet at det skai få si
sin mening om norsk innlemmelse i Fellesmarkedet
gjennom en rådgivende folkeavstemning.
Aftenpostens kampanje og Brattelis uttalelser om
verdien av en folkeavstemning vsiser at EEC-forkjemperne angrer bittert på dette løftet når de ser
hvor bastant motviljen mot EEC er. Likevel er det
sannsynlig at folkeavstemningen kommer
Dette bety ikke at vi kan ta det med ro. To avgjørende spørsmål er nemlig ikke klarlagt. Hvilken
betydning vil folkea,—temningen få og hva skal avstemmingsgrunnlaget være?

For å få en bred oppslutning om kravet til en demokratisk forsvarlig folkeavstemning har Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid satt i verk en landsomfattende underskriftkampanje for et skikkelig avstemningsgrunnlag. Likeledes har vi oppfordret alle
EEC-motstandere til på dette grunnlag å sette i gang
prøveavstemninger på arbeidsplassen, skolen, boligstedet osv. Dette er nå i gang over hele landet, og
vi får stadig meldinger om nye avstemningsresultater
med stor deltakelse og klar overvekt mot EEC.
Vi har foreløpig fått inn disse resultatene:
STED

EEC-forkjem3erne er fast bestemt på å få oss inn i
EEC. Derfor har Bratteli og andre ledende politikere uttalt at deltakelsen må være minst lik ',tor
som ved vanlige valg, og at det må være en klar
overvekt i en retning for at resultatet skal bli
tatt hensyn til. Dette er klare forsøk på å vri
seg unna et avstemmingsresultat som går mot EEC.
Det finnes også forslag om å gjøre avstemningsgrunnlaget til en tippekupong med mange alternativer og en avstemning for eller mot alternativer.
Her gjelder det å være våken. Hva er det nemlig
EEC dreier seg om? Jo, Romatraktaktens prinsipper
om fritt arbeidsmarked, fri etableringsrett og fri
kapitalbevegelse. Det er disse grunnprinsippene
det norsk folket skal få ta stilling til om det avviser eller godtar, og disse prinsippene forhandles
det ikke om i BrUss_fl. Tilhengernes forslag gir rom
for manipulering og dreier oppmerksomheten bort fra
det saka gjelder. Disse forslagene må
derfor
samlet avvise, og vårt krav til avstemmingsgrunnlaget må være entydig:
JA ELLER NEI TIL FULLT MEDLEMSKAP

DELTAGELSE

FOR

MOT

VET
IKKE

0

32

1

Sosialkontorets uteseksjon

100%

Sagene Lærerskole

80,5%

85

225

38

Psykologisk inst. Blindern

80%

37

480

2

Sosiologisk inst. Blindern

80%

18

225

2

Filosofisk inst.

70%

2

69

6

Oslo Forsøksgymnas

83,5%

6

144

3

Personalet ved Institutt
for reguleringstelen, Trhein

78,4%

17%

63,8% 18,8,

Arkitektavd.

66,7%

6,2%

90,9%

Blindern

NTH Tr.heim

2,9%

Vi oppfordrer folk som allerede har arrangert prøveavstemninger, men ikke levert resultatet fra seg til"
å gjøre dette umiddelbart. Resultatene må publiseres
for å få størst mulig verdi. De kan leveres på Arbeiderkomiteens kontor, Uranienborgvn 11, (1600-19oo;
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UNG DOMSGR UP PA I

„Handel og Kontor"
Ungdomsgruppa i Handel og Kontor var samlet
til helgkurs om EEC den 23 og 24 oktober.
Det ble nøye diskutert de eventuelle følger
norsk medlemskap vil få for Norge og da i
særdeleshet for fagbevegelsen og den norske
arbeiderklasse.
Det var bred enighet om at EEC med sine
"hellige" friheter, nemlig fritt arbeidsmarked, fri kapitalbevegelse og fri etableringsrett, kun vil befeste monopolkapitalens
og det frie næringslivs maktposisjoner i
samfunnet og dette vil nødvendigvis skje på

"FELLES KAMP" kommer ut hver fredag og kan
hentes på Arbeid .3rkomiteens kontor i Uranienborgveien 11 etter klokka 19oo.

bekostning av fagbevegelsen og arbeiderklassen. Det ble også pekt på den store
forverringa som et medlemsskap i EEC vil medføre for bønder og fiskere igjennom et stadig
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Støtt den organiserte EEC- motstanden i
Norge ved å bli med1,3m av Arbeiderkomiteen
mot EEC og dyrtid, Postboks 3829, Ullev11
Hageby, Oslo 8. Postgirokonto 20.88.77.

hardere rasjonalisering av disse næringsgrener.
Dat var enighet om å stille følgende krav:
Folkeavstemminga må kun gi uttrykk for et
klart ja eller nei til norsk medlemskap i
EEC.
Det må på bakgrunn av den ensidige informasjon som regjeringa har satt igang, gis
økonomisk støtte til Volkebevegelsen mot
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Jeg ønsker å bli medlem av Arbeiderkomiteen
mot EEC og dyrtid og sender vedlagt/har sendt
til postgirokonto 20.88.77. kr 10,-. (Skoleungdom og pensjonister kr 5.-)
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NAVN
ADRESSE

norsk medlemskap i EEC og Arbeiderkomi:een
mot EEC og dyrtid.
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Folkets demokratiske rettigheter tilsidesatt i

monopolenes makt i EEC. Et blikk på situasjonen i

EEC-saken.

England i dag er nok til å se det klart. Arbeidsløs-

motstanden mot EEC er stor i det engelske folket,

heten er i ferd med å passere en million, og ingen

men det finnes ingen organisert motstandsbevegelse.

ting tyder på at den vil slutte å stige med det før-

Kravet om folkeavstemming har vært reist fra mange

ste. Lønningene i England er ca 20% lavere enn her.

hold allikevel. EEC-forkjemperne der, de engelske

Bolignød og dyrtid florer i byene. I London, Bir-

monopolene og Heath-regjeringen overså et slikt

mingham og Liverpool dukker stadig nye fremmedarbei-

rettferdig krav totalt. Fordi de visste at folket

derslumstrøk opp.

ville si et kraftig nei til EEC. Gjentagne galluper

England som imperialistisk undertrykker

har vist det.

England har tradisjoner som imperialsiisk undertrykker, og de tradisjonene holdes ved like også i dag.

Engelsk lærdom: EEC-motstanderne må organisere seg!

At engelsk medlemskap ikke er en styrke for folkets

De samme folkene som ivret mest for engelsk EEC-med-

interesser i EEC, er klart. Like klart, og vikti-

lemskap leder undertrykkinga av det nord-irske folks

gere for oss er å trekke de rette lærdommene fra

kamp for nasjonal selvstendighet. De militære elite-

den måten EEC-motstanden er blitt behandlet i Eng-

tropper som er satt inn, benytter seg av samme s*ags

land. Kravene fra en overveldende majoritet i

midler som U.S.A.-imperialismen i Vietnam, mishand-

folket er blitt skjøvet til side som om de ikke ek-

ling av fanger, mord og brutal tilsidesettelse av

sisterte, og Parlamentet er i ferd med å føre landet

alle rettigheter for fotk3t. Disse troppene vil sam-

inn i EEC. Det samme kan skje her hvis ikke EEC-

men med tyske, franske og italienske soldater senere

motstandere organiserer seg og tar i bruk folkets

utgjøre EFCs undertrykkelsesapparat, og bety styr-

kampmidler, fra underskriftkampanjer til politiske

king av det.

streiker for å bli hørt.

A/S Duplotry k k, Oslo -71
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