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EEC TRUER

ARBEIDSPLASSENE

( ;joner - rasjonalisering . - konkurser,
dette er realiteter som dominerer norsk
næringsliv i disse dager. Vi har i tidligere artikler påvist hvordan næringslivet
driver med klart EEC forberedende tiltak,
og det er heller ikke tvil om at staten
legger forholdene til rette for næringslivets politikk. Statssekretær Arve Johnsen
i industridepartementet uttalte nylig
følgende:"Fra enkelte hold reises det kritikk
mot store bedrifter, men faktum er at vi
trenger store og ledende bedriftsgrupperinger
som har et levende og en gasjert miljø og som
kan føre an i den industrielle utvikling"
(Aftenposten 10/11 - 71.)
Det Statssekretæren ikke nevner ,men som ikke
desto mindre er et ubestridelig faktum er at
forutsetningen for dannelsen av "Bedriftsgrupperinger med levende og engasjert miljø"
er rasjonalisering, noe som igjen betyr plassoppsigelser og økt press på den enkelte arbeider.
fortsettelse side 4

KAMPEN KAN VINNES
Folkebevegelsens initiativ til en motstandsuke nå, må få alle EEC-motstanderes tilslutning og aktive støtte."Felles Kamp"klarla i
forrige nummer nødvendigheten av dette,og
lokale Arbeiderkomiteer over hele landet

IDEn omfattende underskriftsaksjon for
å kreve at folkeavstemningsgrunnlaget
må være JA eller NEI til fullt medlemskap i EEC, og resolusjoner mot "forlovelsespakten.

forbereder sterk aktivitet i uka.
FIRE TILTAK

Arbeiderkomiteens åpne konferanser i oktober,
med 2100 deltakere, la gjennom sine diskus-

`,Holde prøveavstemninger om EEC på
flest mulig steder over hele landet,
på arbeidsplasser, skoler, universitet
og i boligstrøk.

^nergrunnlaget for et handlingsprogram for
J,-mpen mot EECframover. Programmet kan deles
inn i fire hovedpunkter:

www.pdf-arkivet.no/eec/
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Seig «FELLES KAMP» du Øsa!
Oppsøk Arbeiderkomiteen
Disse kan oppsøke Arbeiderkomiteens kontor i
Uranienborgveien 11. "FELLES KAMP" kommer
ut hver fredag kveld, og kan hentes lørdag
formiddag og ellers om ettermiddagene fra
1600-19oo.
Men ikke bare vær kjøper, bli selger av
"FELLES KAMP" du også, og ukeopplaget kommer
til å stige med rakettfart, fra 20 000 nå
til 40-50 000 i løpet av få uker.

Ikke nødvendig å være "superaktivist"
Mange mener det er for krevende å være aktiv
EEC-motstander. Og aktiv politisk innsats
etter en hard arbeidsdag tar ofte på. Men
selv om man ikke ser seg i stand til å være
"superaktivist", så kan alle som har interesse nå bidra til å styrke den organiserte EECmotstanden. Nettopp "FELLES KAMP" gir folk
den muligheten. Interesserte kan kjøpe få
eller mange aviser, uten at det blir noen s
svær sum av det, og så selge eller dele
avisen ut videre på jobben, til venner og
naboer.
Organiser kontaktnettet for _!'FELLES KAMP"
Men dette bør skje skikkelig organisert,
hvis det skal ha noen gjennomslagskraft.
Lokale Arbeiderkomiteer må derfor satse på A
bygge ut et fast kontaktnett, og så ha klare
avtaler om hvordan de kan få avisen fra uke
til uke. Men en god del folk har ikke fått
avisen direkte fra lokalkomiteer, og vet ikke
hvor de skal få tak i den igjen.
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Saudaarbeiderne bevilger til antiEEC-arbeidet

Friheten 15-20/11
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Fortsatt fra side 1

*Intensivere spredning av materiale mot
EEC, spesielt om den trusselen EEC er
mot norske arbeidsplasser, og om dyrtida i EEC.
Arbeide for å møte forhandlingsresultatet - og den "forlovelsespakten" som skal
skrives under da - med breie aksjoner,
politiske demonstrasjoner og politiske
streiker.
ENHETLIGE AKSJONER
Dette firepunktsprogrammet har fått tilslutning fra svært mange EEC-motstandere
som er tilsluttet mange organisasjoner.
Lokale Arbeiderkomiteer vil derfor i motstandsuka ta nye initiativer til enhetlige
lokale aksjoner som kan styrke gjennomføringen av programmet.
Desverre vet vi at den politiske enhet som
det er om firepunktsprogrammet ikke over alt
vil føre til aksjonsenhet mellom lokale
mot sta ndsorganisasjoner.Der slik enhet ikke
blir oppnådd, vil de lokale Arbeiderkomiteene
alene ta de nødvendige initiativer for å
gjennomføre programmet og reise den folkelige
kampen mot EEC.
GJENNOMFØR ARBEIDERKOMITEENS
FIREPUNKTSPROGRAM BESLUTTSOMT.

På medlemsmøte i Sauda Fabrikkarbeiderforening den 4. november ble det bevilget kr. 4 000
til Folkebevegelsen mot norsk
medlemskap i EEC, kr. 1 000 til
Arbeiderkomiteen mot EEC og
dyrtid, og kr. 1 000 til en tverrpolitisk lokal komite som er
dannet i Sauda.
Vedtakene var enstemmige på
et. godt besøkt medlemsmøte.

KAMP NØDVENDIG
I England gikk Parlamentet inn for medlemskap.Ingen er i tvil om at motstanden i
folket er massiv, der som her.Men i England
var ikke motstanden organisert og innstilt
på å kjempe mot EEC-medlemskap. Derfor kunne
Heath & Co. trosse folkemeningen så grovt.
Vår lærdom av erfaringen fra England må være
klar. Den organiserte motstanden må forberede seg på folkelig og hard kamp, som Arbeiderkomiteens firepunktsprogram legger opp
til. Å tro at Bratteli vil ta særlig mer hensyn til folkemeningen, uttrykt i galluptall.)
enn Heath gjorde, er en dødslinje for EECmotstanden i Norge.
GRUNNLAGET FOR SEIER LEGGES NÅ
EEC-forkjempernes "vente og se"-taktikk og
"krisen" i Brussel må ikke lure folk til
å tro at EEC-trusselen er avverget. Både
statsbudsjettet og den planlagte "forlovelsespakten" som. Bratteli & Co vil undertegne
når forhandlingene er avsluttet,viser at EECforberedelsene stadig intensiveres.
En kraftig manifestasjon av den organiserte
EEC-motstanden er derfor mer påkrevet enn
noen gang, og nødvendig for å legge grunnlaget for svære aksjoner senere.
STØTT AKTIVT OPP OM MOTSTANDSUKA.
TA INITIATIVET TIL ENHETLIGE AKSJONER.
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7OR TEATERSTREIKEN
Teaterteknikerne i Oslo gikk 1. nov. til
streik. Kravet var at en forhandlingsprotokoll, som LO og NAF hadde undertegnet,
skulle tre i kraft. Denne protokollen innebar en lønnsøking, i gjennomsnitt 15-20%,
i form av et eget regulativ. Det spesielle
ved denne konflikten var at vi ikke førte
en kamp direkte mot vår arbeidsgiver. Derimot rettet vi våre krav mot myndighetene
ved Kirke- og Undervisningsdepartementet, s
som nektet å godta et forhandlingsresultat.
Etter 16 dager endte kampen med fullstendig
seier. Alle våre krav er nå innfridd uten
forbehold.
Vi mener dette er en meget viktig seier. I
en tid med økende priser og sterkt press på
arbeidsfolk, gav regjeringa etter for vårt
lønnskrav, som innebærer betydelige lønnsøkri nger for det tekniske personalet ved
‘
atrene. Dette viser at vår kamp var riktig og rettferdig, og at vi stod sterkt.
Men det viser også at streikevåpnet er det
våpen arbeidsfolk må ta i bruk når intet
annet nytter.
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gjelder alt hva Det europeiske
fellesskap foretar seg. Alle planer og alle forslag til vedtak fra
Kommisjonen i Brussel vil herefter bli sendt de fire kandidatland til uttalelse får de går videre via Europa-parlamentet til
Ministerrådet.

Dette gjelder alle EEC's konkrete
opplegg til lovregler og tiltak, uavAftenpostens korrespondent
hengig av selve utvidelsesforhandFREDRIK BOLIN.
tingene. Partene er blitt enige om
Brussel, 10. november.
en slik prosedyre, fordi alt hva
Fra og med 10 november er Fellesskapet heref ter bestemmer
Norge formelt blitt trukket inn seg for vil få betydning også for
i beslutningsprosessen når det fremtidige medlemsland.

går i korthet ut på at
"
faste kontaktkomiteer skal opprettes mellom
EEC og søkerlandene når forhandlingene er
avsluttet, slik at overgangen til EEC skal
lettes. Men EEC-forkjemperne venter ikke
eng
engang D
Alt skal
.på forhandlingsresultatet.
være klart den dagen pennen settes på forhandlingspapiret i Brussel. Ft-u-lovelsespakten skal være effektiv fra første dag.
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Dette viser nok en gang at demokratiske
spilleregler ikke betyr noen ting for EECforkjemperne, og bør være en alvorlig påminnelse til alle EEC- motstandere om at folket
må kjempe for sine rettigheter hvis EECframstøtet skal slåes tilbake.

il
Vi vil ta sterk avstand fra påstander om at
n
forhandlingslinja førte fram. Uansett hvil- n
rammelliemamm"..immmelmoommini
ken form samtalene mellom Kommuneforbundet,
LO, NAF og Kirke- og Undervisningsdepartemen-11
tet hadde, var det faktum at 260 teatertek:
nikere var i streik og stod konsekvent på
Iøn
krava sine det som førte denne konflikten
fram til en løsning. Vi presiserte gang på
n
Etter vedtak pa allmannamøtet nedla vi tirsgang at den eneste løsningen på konflikten
0
n dag 16. november skolearbeidet for å manivar en full imøtegåelse av våre krav.
festere EEC-motstanden på skolen og for å
n
Vi vil takke for all støtte og sympati som
0
drive
anti-EEC-arbeid.
Initiativet, som kom
har strømmet til oss i disse 16 dagene.
ø
fra
skolens
Arbeiderkomite,
fikk tilslutning
i
Streikekomiteen, 17/11-71
fra Folkebevegelsen, anarkistgruppa, kristen'.
gruppa og kvinnesaksgruppa på skolen.
i
"Felles Kamp" har tidligere uttrykt full
Mange
ble aktivisert til å lage veggaviser
n
støtte til teaterarbeiderne, og vil slå fast
og
utstillinger
til dagen. Vi viste filmen:
denne seieren har betydning for langt
e
"Enhet i kampen mot EEC", og vi hadde en
n
_ere enn de 260 scenearbeiderne som gjenlang diskusjon med en representant fra
:
nom rettferdig kamp fikk kravene sine innAv andre foredrag
Utenriksdepartementet.
n
fridd.
kan vi nevne: EEC som imperialistisk framFor regjeringen - som konsekvent spenner inn !
støt, Kristendom og EEC, Kvinnesak og EEC,
e
livreima for arbeidsfolk samtidig som EECEEC og dyrtid, Situasjonens alvor. Lærere
forberedelsene går sin gang i Brussel, er
n
og elever var engasjert i arbeidet, vi mente
enhver innrømmelse overfor arbeidsfolk i dag il
det var riktig å stole på egne krefter. Ele!n
et alvorlig tap, av to grunner: Fordi seier
ver ved skolen sto for visesang og hadde
for arbeidere i streik viser at det nytter å n
nnledninger til diskusjon.
innledninger
kjempe, noe som D.N.A.-ledelsen for enhver
I
Samtidig
satset vi på virksomhet utad. Vi
e
pris må unngå å vise foran den avgjørende
hadde stand og utdeling av løpesedler uten:
kampen om EEC. Og fordi enhver lønnsøkning
for skolen, og ba folk inn til å delta akn
nå stikker kjepper i hjulene for Bratteli &
tivt inne.
Co's plan om å "harmonisere" norske arbeids- :
0i
folks reallønn til EEC-nivå.
Vi er klar over vår spesielle stilling som

reik på FG

For hele det arbeidende folket har seieren
viktige perspektiver. Teaterarbeiderne fikk
enorm støtte for sine krav, som beviste for
all verden at ideen om klassesolidaritet
blant arbeidsfolk langt fra er død, noe som
"samarbeidspampene" ofte later som. Den
lidariteten vil det bli mye bruk for framuver, når LO og NAF kommer med sine EEClønnsoppgjør, og EEC-framstøtet skal slås
tilbake.
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skole, men mener likevel at det er mulig og
nødvendig å få gjennomført liknende aksjoner
på andre skoler. Vi håper alle andre ser
dette som en utfordring til liknende tiltak.

:

FORBERED POLITISKE AKSJONER MOT EEC PÅ
SKOLENE:
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Arbeidsutvalget
til anti-EEC-dagen
på Forsøksgymnaset.
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Norge på billigsalg?
Forhandlingene i Brussel er som vi slo fast

HVA MED 30
SØLVPENGER?

i forrige "Felles Kamp" inne i en "krise".
Kommisjonen har gjort klart at den ikke er
villig til å innrømme såkalte "varige særordninger",og regjeringens forhandlere
bøyer av på krav etter krav.Nå snakkes det
bare om hvor lang overgangsperioden skal
være.Kravene til selvstendig nasjonal jordbruks og fiskeripolitikk blir blankt avvist.
VEST-TYSKE REAKSJONÆRE:NORGE MÅ OFRE NOE!
Aftenposten slår stort opp det Vest-Tysk
reaksjonær presse skriver om våre "vidtgående krav",at vi "inntar en holdning som
er i steileste laget" og at "ikke noe land
kan bli medlem uten å ofre noe".
Det er ikke første gang disse Vest-Tyske
kreftene mener at det norske folk må ofre
seg,og vi vet hva det innebar forrige gang.

Særordninger for Norge vil utløse den store
misnøyen blant bønder og fiskere i EEC-

LØGNPROPAGANDA FOR Å SPLITTE ARBEIDERE OG
BØNDER;

landene,som har måttet betale dyrt for sine
lands EEC-medlemskap.

SamtiuLg hetser Aftenposten og Arbeiderbladet mot norsk korndyrking i et forsøk på
å splitte bønder og arbeidere og å få folk

Selv det skambudet som Kommisjonen ga på
jordbruk og fiske,ble møtt med fra jordbruks
og fiskeriorganisasjoner i EEC-landene.

til å godta EEC's jordbrukstilbud.
Faktum er imidlertid ,`I t EEC's tilbud for

INTET GRUNNLAG FOR VIDERE FORHANDLINGER.

korndyrkingens vedkommende vil bety årlig

"Krisen"i BrUssel har to aspekter:

fordyring av forbruket med 134 mill.kr . og

1.At en bedring skal kunne slås stort opp

et valutatillegg på 374 mill.kr .,samtidig
som medlemskapet betyr en utgift på 10 mill

som et fordelaktig resultat.
2.At den norske regjering har frafalt det

mer en vi har betalt årlig som støtte til

grunnlaget so Stortinget gav for i det

norsk jordbruk de siste 5 år.(Jon Leirfall,

hele tatt å innlede forhandlinger:varige

Aftenposten 12/11).
Forhandlingskrisen er også et ledd i

særordninger for jordbruk og fiske.

taktikken overfor.

innen EEC.

rbe
eec truer a i s ssene (fra

Derfor:
AVBRYT FORHANDLINGENE I BRUSSEL STRAKS!
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bruksarbeid det siste aret.
s.1)
Og i Aftenposten den 4/11 finner vi nok et
Det er grunn til å tro at denne tendensen
grelt eksempel på krisa i Italia:"Den italiblir enda klarere hvis vi kommer inn i EEC.
enske gummifabrikken Pirelli må i disse dager
Vi ser at rasjonaliserin- og fusjonsspøkelse
gå til drastiske reduksjoner av personalet.
slår til for fullt i EEC-landene, og som van15 000 ansatte har fått forespørsel om å si
lig er det arbeidsfolk som må bære byrdene.
opp sine stillinger frivillig. Denne nedArbeidsløsheten i Frankrike og Vest-Tyskland
trappingen kommer av tilbakegangen i bestilhar økt voldsomt det siste året og forholdene
lingene,herunder også bilhjulavdelingen."
i Italia er like ille som de har vært de siste
Disse eksemplene dokumenterer klart det vi
årene. I "Nordlys" den 9/11 kan vi lese følgalltid har hevda:
ende:"Over en million italienere er nå arbeiEEC TRUER ARBEIDSPLASSENE!
dsløse eller uten fast beskjeftigelse. Pr. 1.
januar 1969 var det tilsvarende tall 694 000.
Dessuten er 800 000 arbeidere permittert eller emememeummeemmemiemereeminleateeeemw
rammet av redusert arbeidstid som arbeidsgiverne har sett seg nødt til å innføre.10000
KAMP utgis av Oslo/Akersindustriarbeidere har gått tilbake til jordhus Arbeiderkomite mot EEC og dyrtid.
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