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FILM OG TEATERTEKNISK FORENING

BRYT FORHANDLINGENE I BRUSSEL
FORBERED POLITISKE STREIKER
Film- og Teaterteknisk Forening, samlet til
møte 9.1.72, vil ta avstand fra regjeringas
forhandlinger i Brdssel for å oppnå norsk
medlemsskap i EEC. Hvis Norge kommer med i
storkapitalens vesteuropeiske fellesskap,
vil dette bety at økte byrder vil lempes
over på arbeidfolk. Vi vil få en dyrtid som
vil gjøre de forverrete kår som vi allerede
nå begynner å merke på kroppen til baga teller. Vi vil få en økende strukturrasjonalisering ved at bedrifter i utkantstrøk ene nedlegges og tett befolkete pressområder vil få store problemer utover de som all
erede eksisterer i dag. Vi vil få økte leve
omkostninger for alle deler av folket i
form av skatter, avgifter og priser, slik
vi kjenner det fra EEC-landene i dag. Våre
borgerlige demokratiske rettigheter blir
uthulet ved at viktige beslutninger foretas over hodene på oss av Brtissel-byrå kratiet.

Vi krever videre at hvis regjeringen ikke
bryter forhandlingene i Brfissel, foretas
det en folkeavst:nning med alternativene
for eller imot fullt medlemsskap i EEC.
Vi vil ikke godta en folkeavstemning hvor
alternativene.er for eller imot visse avtaler som angår fiske eller jordbruk, men
vi ønsker å ta stilling til Romatraktatens
innhold fullt ut.
Vi krever videre av LO's ledelse at det
foretas en full avstemning blant LO's
medlemmer over samme alternativer. Vår
oppfatning er at den "kongress" som LO's
ledelse nå forsøker å innkalle til, ikke
er fullt dekkende for den kompakte motstand mot EEC som nå finnes blant arbeidsfolk i landet.
Vi vil oppmode flest mulig fagorganiserte
og andre deler av folket til å arrangere
prøveavstemninger på arbeidsplassene og
andre steder. På denne måten vil folkets
EEC-motstand komme klart og utvetydig fram

Vi krever derfor av den norske regjering
at den straks bryter forhandlingene i
Brdssel om et norsk EEC-medlemsskap.
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EEC TRUER FOLKETS INTERESSER:

INGEN SURORDNINGER FORANDRER EEC'S PRINSIPPER
Herrene Cappelen og Hoem har vendt nesa hjem
igjen etter forhandlingene i Bryssel. Sjøl
om resultatet ikke svarte helt til deres
forventninger,er det fra regjeringshold
uttalt at man regner med å undertegne forlovelsespakten innen den 22.januar.
På ministerplan diskuteres det nå om særordninger for fiske og jordbruk,men vi må
være klar over at dette ikke er det viktigste i vårt forhold til Roma-traktaten.
Felles Kamp har gang på gang påvist
at det er Roma-traktaten som er grunnlaget
for danninga av EEC,og at Regjeringa
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VIKTIG MIDDELI KAMPEN MOT
Vi bringer denne gang et sammendrag av

EEC

som er et viktig middel for vårt eget pro-

de prøveavstemningene vi hittil har fått

pagandaarbeid.Reine tall som viser folkets

melding om.

motstand er et utmerket mottrekk mot alle

Resultatene blir dessverre ikkke alltid gitt

følelseladde annonsekampanjer fra Europa-

på samsvarende måte.Vi bringer derfor

bevegelsen.

retningslinjene for en korrekt prøve-

Det er en god ting å vise at "vente og se"-

avstemning nok en gang:

holdningen til Bratteli&co er avslørt en

Avstemningsgrunnlaget skal være Ja eller

gang for alle.

Nei til fullt medlemskap i EEC. Antall
deltagere må oppgies i tillegg til del-

NYE OG GAMLE PRØVEAVSTEMNINGER

tagerprosenten.Antall Ja,Nei og Vet ikke
stemmmer må oppgis i både i tall og

STED

DELTA- I PRO FOR
GELSE SENT

prosent.

MOT VET
IKKE

Dette er helt nødvendig for at vi skal

O'lo komm.uteseks 33

94%

kunnne bringe resultatene videre.

Oslo Forsøksgym. 158

83,5% 3,8% 91% 1,9%

VIKTIG MED PRØVEAVSTEMNINGER
Mange av de stedne som har hatt prøve-

Oslo Katedralskol e293

66%

18% 63% 18%

hånd visste at det var stor motstand.

IO Distrikts kont
Sosialavd. Oslo K II

73%

IO% 90%

(eks.Universitetet) Likevel er det

Beverveien1,3,5,7

72,4% 1W 71%

avstemninger er steder hvor vi på for-

viktig å gjennomføre avstemningene.Både

76

0% 94%

6%

0%

Feltarbpers.ungdk t.23

92%

8,3%83% 4,2%

lOblokker Fossumt r.432

84%

22% 66% 12%

1R Kirkenes gym.

24

92%

11% 59% 37%

organisert.

Ing.komp.Skjold g

113

53%

7% 68% 25%

I første rekke gjelder det å organisere

Follum fabrikker

500

69,4% 7% 6o% 32%

for å bevise med reine tall hvor markert
motstanden er,og også for å bruke det i
anti EEC propaganda.Dette gjelder sjølsagt i emda størrre grad på de steder hvor
EEC motstanden ikkke er så godt kartlagt og

motstandsarbeid på arbeidsplassser og
boligfelter.Enprøveavstemning er en ut-

Boligfelt Stovner 432

83,5%

merket måte å koramme i kontakt med folk
på.Gjennom et godt avstemmingsresultat

Norsk Journalists k 4o

85,1% lo% 7o% 2o%

Sagene lærerskole -348

8o,5% 85 225 38

Det begynner nemlig å haste.

Psykolog i, Blinder

519

8o%

37 48o

2

PROPAGANDAUTKJØR FRA EUROPABEVEGELSEN
Europabevegelsen og borgerpressa kommer nå
til å intensivere sitt propagandautkjør.

Sosiologi, Blinder

245

80%

18 225

2

Filosofi,Blindern

77

7o%

2

69

6

Skjerp beh.hj.

24

88,9%

0

22

2

13% 66% 21%

finner man ut at det er godt grunnlag
for å organisere folk i motstandskampen.

Blant annet blir en gigantisk annonsekampanje gjennomført i ukepressa. D,sse
annonsene er laget av profesjonelle reklamebyråer som er vant til å lure folk.
Det er meget viktig at alle EEC motstandere

Pers.v/inst.for
reg.tekn. trhj.

78,4% 17%

64% 19%

Arkavd.NTH Trhj.

66,7%

6%

91%

53%

36% 42%

er med på å demmme opp for denne propagandaflommen.Det kan best gjøres ved at flest
muåig aktiviseres i motstandsarbeid. Det er

Hegdehaugen gym.

viktig å fortsette med prøveavstemninger
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184

3%
22%

TIL DET NORSKE STORTING
OG DEN NORSKE REGJERING

INGEN FLERE FORHANDLINGER I BRUSSEL
STOPP PLANENE OM UNDERSKRIV/NO
NEI TIL SAU AV NORGE
Romatraktatens prinsipper som en trusel mot

Møtet i Gamle Festsal, Universitetet,arrangert av Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid

sine livsinteresser og det fundamentale

og styret i D.N.S den 12.januar, fastslår:

kravet om nasjonal sjølråderett for alle

Den norske regjering forhandler nå om EEC-

nasjoner. Ingen "særordninger" kan rokke

medlemsskap på vilkår som hverken Stor -

ved disse prinsippene.

tinget eller folket har gitt fullmakt til.

Når vi allikevel nå tar opp spørsmålet om

Kravene om "varige særordninger", som var

"varige særordninger", er det for å påpeke

en forutsetning for å sluttføre forhand-

at regjeringen har forlatt selv disse kra-

lingene, er definitivt fraveket både for

vene, i sin iver etter å sluttføre for -

jordbruk og fiske.Videre forhandlinger nå,

handlingene, og legge forholdene til rette

etter det som skjedde i Brtissel den 10. og

for norsk medlemsskap i EEC.En slik poli -

11. januar, er ensbetydende med å ville

tikk vil vi på det sterkeste ta avstand fra

selge norsk sjølråderett og folkets grunn-

Vi krever derfor at regjeringen nå tar hen-

leggende interesser til spottpris.

syn til den kompakte opinionen i folket mot

Det store flertall av EEC-motstandere i

EEC-medlemsskap og avbryter forhandlingene

Norge bygger sin motstand på at de ser

øyeblikkelig.
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allerede fra starten har godtatt den.
Hverken bønder,fiskere,småhandlere,
arbeidere,studenter eller skoleelever har
interesse av,elller tjener på traktatens
grunnsetninger om fritt arbeidsmarked,fri

I
I
I
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I

kapitalbevegelse og fri etableringsrettt.
D'et er kun monopolkapitalen som tjener på

I

disse rettighetene.
Uansett hva slags særordninger vit kan opp
nå gjennom forhandlinger,vil ikkke disse

EEC
vil ha
kontor
i Oslo

IPZEOMM.,,1

0
ø

I løpet av 1972 kommer trolig
EEC-kommisjonens direktorat
for presse og informason til å
etablere et kontor i Oslo, framgår det av direktoratets planer
for det nye året, som er offentliggjort av byrået «Europe» nylig.
Kommisjonen mener at informasjonene om Fellesskapets
funksjoner må økes i Danmark
og Norge. Det samme gjelder
formålene med den økonomiske
og monetære union, landbrukspolitikken (herunder også'fiskeripolitikken) og om de sosiale
og regionale problemer.
Hvis planene realiseres, kan
vi altså regne med at EECkommisjonen blir en aktiv deltaker i kampanjen foran folkeavstemningen i juni eller september.

rokke ved Roma-traktatens innhold,og Romatraktaten har det ALDRI vært forhandla om.
Vi kan ikke unngå å måtte føre en
felles politikk med EEC-landa dersom vi god-

ø

tar traktaten,og denne politikkken er det
bare storkonsernene som tjener på.
Det er bare få dager til regjeringa vil

0

e

undertegne Roma—traktaten,og vi EEC mot-

n

standere må mobilisere alle krefter for å

0

aksjonere kraftig mot den dødslinja Bratteli
&co nå er i ferd med å sluttføre:

Kommisjonen er tydligvis bekymret for
utviklingen av folkets motstand mot EEC.
Lokale medløpere i depattementer og
Europabevegelsen gjør tydligvis ikke
jobben godt nok. Nå vil kommisjonen "informere" det norske folket.
Felles kamp anser dette for et direkte
inngrep i indre norske anliggender.
Alle ansvarlige EEC-motstandere bør
derfor ha som målsetting å hindre opprettelsen av og enhver virksomhet fra et
slikt kontor.

e
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ÅPENT BREV
TIL FOLKEBEVEGELSEN
OG ANDBE 01-1G. MOT EEC
Både Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid

Videre vil vi peke på den tendens som er

og dres organisasjoner har offentlig gitt

kommet tydelig til uttrykk gjennom den

uttrykk for at norsk medlemskap i EEC vil

presse og de organisasjoner som de aktive

føre til konsekvenser som står i skarp
motsetning til det norske folkets viktigste

tilhengere av EEC kontrollerer. Denne
tendensen går på den ene sida ut på an-

og dypeste livsinteresser og til nasjonens
sjølråderett. Våre organisasjoner har på-

grep på våre organisasjoner for"uansvarlig

tatt oss et stort og viktig ansvar overfor

agitasjon" og "svart-hvitt-maling,og
på den andre sida aktiv agitasjon for

'.olket
.
for å føre en aktiv motstand mot

norsk medlemskap i EEC (nok å vise til

EEC-medlemskap,et ansvar som ikke kan over-

leder i Arbeiderbladet 7/I-72).Alt

vurderes.

tyder på at denne tendensen vil slå ut for

Vi tillater oss derfor å peke på det nye

fullt etter at forhandlingene er slutt-

alvoret som er oppstått i situasjonen om-

ført.

kring norsk medlemskap i EEC i og med at

På denne bakgrunn ser Arbeiderkomiteen

regjeringa synes å være villig til å opp-

mot EEC og dyrtid det som en sak av største

gi selv den siste rest av egne minstekrav

viktighet at motstanderne manif e sterer over-

for å kunnne undertegne forhandlings-

for folket og regjeringa sin vilje til å

resultatet den 22.januar.Samtidig vil den

kjempe hardt mot medlemskap i EEC.

da inngå en avtale med EEC om"kontakt og

Vi har derfor tatt initiativet til en

konsultasjoner" mellom norske myndigheter

aksjonsdag over hele landet den I9.januar.

og de offisielle EEC-organer i tida fram

Vi oppfordrer alle anti-EEC-organisasjoner,

til den planlagte formelle inngåelsen av
medlemskap I.januar I973,densåkalte for-

spesielt Folkebevegelsen og medlemmer av
å

lovelsespakten.Ettr vår oppfatning er

disse organisasjonene til å slutte seg
til demonstrasjoner og andre politiske

denne avtalen en bevisst og betydningsfull

aksjoner på denne dagen under parolene:

forberedelse til EEC-medlemskap,og et angrep på det norske folks rett til fritt og

NEI TIL SALG AV NORGE

ubundet å ta stilling til medlemskap i den

•

planlagte folkeavstemminga.Vi føler oss

e

FOLKET SKAL BESTEMME
NEI TIL EEC

overbevist om at deres organisasjoner er av
samme oppfatning.

omeiumemwmemarimmumme•mmemmirmmummelmemmmielemmmieme
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og gi en klar advarsel til de krefter ner
i landet som vil dra oss med i den Vesteuropeiske Storkapitalens fellesskap.
Hvis regjeringa på tross av dette likevel
forsøker å presse fram et norsk EEC-medemsskap, oppfordrer vi arbeidfolk allerede nå
å forberede politiske streiker mot norsk
EEC-medlemsskap. Streiken er det våpen
arbeidfolk tradisjonelt er nødt til å bruke
hvis intet annet nytter. Hvis regjeringa
fortsetter med å manipulere med folkeopi nionen må vi allerede nå begynne å forbere e
de kamp mot EEC på politisk streikegrunn lag.

e

m

i

"FELLES KAMP" utgis av Arbeiderkomiteen
mot EEC og dyrtid,postboks 3829,Ullevåll
Hageby,Oslo 8. Postgiro 20.88.77.
Jeg ønsker å bli medlem av Arbeiderkomiteen
mot EEC og dyrtid og sender vedlagt/har
sendt til postgiro 2o.88. 77. kr lo,-.
(Skoleungdom og pensjonister kr.5,-)
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Trykt oil sel hos
Ou~, ,,k Oslo- 72

FELLES KAMP

19. JA NUAR:
NEI TIL SALG AV NORGE

FOLKET SKAL BESTEMME
AVVIS FORLOVELSESPAKTENNEI TIL UNDERSKRIFT
II

BRYT MED BRUSSEL
NEI TIL EEC

F AKK ELTO G
Vi møter opp på Stortorget kl. 18.30, og går derfra kl. 19.09, via Stortinget til Universitetsplassen. Derfra toger vi inn i Universitetets Aula der det ca. kl. 20.00 blir avholdt et avsluttende møte med fyndige politiske appeller og kulturinnslag fra anti-EEC-fronten.
Itillegg til hoveddemonstrasjonen vil det bli avholdt mange større og mindre lokale demonstrasjoner, og hele uka vil regjering/storting bli markert med daglige punktdemonstrasjoner fra
14.00 - 18.00.
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Iden tida som er gått siden regjeringa begynte å forhandle i Bryssel, har EEC-motstanden bare økt og økt. Regjeringa har følt seg
•

mer og mer pressa og febrilsk forsøkt å få
til et "forhandlingsgjennombrudd" som sukker-

Guttorm Hansen. Tidligere sa de"vente og se".
Etter et elendig forhandlingsresultat er de
plutselig for EEC. Hva er det da de har ventet
og sett på?
Men Europabevegelsen er ikke alene. I samme

kulør på EEC. Men dette har ikke Bratteli

spannet kjører alle norske monopoler, Aften-

klart. Tvert i mot, han har måttet gi opp det

posten og Arbeiderbladet. I NRK blir program

ene lusne kravet etter det andre.EEC=tilheng-

som er negative til EEC sensurert! Alle kluter

erne, som fløy opp som ørner, sitter i dag

settes til, Inn i EEC skal vi uansett hvilken

igjen ribba som ei grillferdig høne, uten sær-Pris det norske folket må betale.
ordninger hverken for jordbruk eller fiske.
NORGE ER IKKE TIL SALGS!
Likevel skal forhandlingene nå sluttføres i

Til alt dette vil vi EEC-motstandere si: Dere

Bryssel, på EEC's premisser. Dette forteller

lurer oss ikke. Hva har dere oppnådd i Bryssel

to ting. For det første at EEC gir blaffen i

Ingen ting, annet enn å holde folket for narr

det norske folket. For det andre at Bratteli

en stund. Hvor ble det av Brattelis suksess-

ikke har noen skrupler med å selge Norge til

turne i Europa? En skammens tur var det, og

spottpris. Eller som EEC-kretser uttrykker d

en fornedrelse av vår nasjonale sjølråderett.

det:Vi er glad for den norske regjerings velvilje.

Men nå får det være nok! Nå krever vi brudd
med Bryssel. Norge er IKKE til salgs. La oss
derfor vise at vi mener alvor når vi sier at

EEC - DET NYE VASKEPULVER?
Bratteli håper at EEC-tilhengernes propagan=
damaskin skal valse ned motstanden.i folket.

vi er mot EEC. La oss gjøre det klart at vi i
ikke vil la oss presse inn i EEC av avgjørelser som blir tatt over hodene våre. La aksjon-

At den er svær skal ingen tvile på, heller

sdagen den 19. bli en kraftig manifestasjon
ikke at den hår midler å rutte med. Europabevegelsen har nå latt Norges Industriforbundsav folkets nei til EEC. Delta i hoveddemonstpå. Med reklamebyråenesrasjonen og lokale demonstrasjoner og aksjomillioner få bein å gå
ner. Vedta resolusjoner mot EECpå arbeidsplassmarte annonser skal vi hver uke bli servert
sene, på skoler og universiteter, organisasj=
gjennom ukebladene EEC som om det var et nytt
oner of foreninger. Bruk det politiske streivaskepulver. Bak dette står bl. a, tim Greve,
kevåpnet.
sjef for regjeringens "EF-informasjon", Olav
Brunvand, Knut Frydenlund, Reiulf Steen og
BRYT MED BRYSSEL NÅ!
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