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Innledning.
Dette heftet tar for seg SUF(m-l)s syn på imperialismen, på
EEC-kampen, på vår nasjonale sjølråderett — og hvordan kampen
mot monopolkapitalen og imperialismen skal føres videre her i
Norge. Analysen er ikke fullstendig. Men vi tror den kan gi et bidrag
til ungdommens kamp mot EEC.
Noen av dere som kjøper dette heftet synes kanskje det er litt
vanskelig å begynne å lese det. Du skal være klar over en ting: Å lese
er også klassekamp! Vi må skolere oss, vi må få kunnskap skal vi
lykkes i vårt mål: mobilisere folket til kamp mot imperialismen.
Derfor les dette heftet. Du vil stå bedre rusta til å kaste deg ut i
EEC-kampen etterpå.
Vi unge har et spesielt ansvar i EEC-kampen. Det er vår framtid
det gjelder! KAMP MOT EEC.
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hVA ER IMPERIALISME?

»Sett at vi tapte lndo-Kina. Faller lndo-Kina ville halvøya, — den siste
landstripa der, neppe la seg forsvare. Det ville bli slutt på de leveranser av tinn
og tungsten som vi setter så stor pris pa fra dette området. På den billigste
maten forsøker vi a hindre noe som ville få de alvorligste konsekvenser for
USAs sikkerhet, for vår makt og vår evne til å få visse ting vi ønsker fra
rikdommene i det indokinesiske området og Sør-Øst Asia.»
Slik var president Eisenhowers forklaring da han beordra amerikanske
soldater til Vietnam i 1954. Vietnams folk skulle »beskyttes» mot seg sjøl.
Sitatet og USAs skjendige folkemord er imperialismen i et nøtteskall.
Undertrykkelse fra en stat av andre folk og nasjoner. Hvorfor? For å rane til seg
rikdommene deres. For å få tak i arbeidskraft som de kan betale med en slikk
og ingenting.
Dette krever at imperialistene har politisk kontroll over de landa de utbytter.
Derfor holder de den klassen ved makta som sjøl tjener pa at folket
deres blir utsugd. Derfor har de militærbase i nærheten som kan slå til nar det
er nødvendig.

Samtidig gjør imperialistene de undertrykte landa økonomisk avhengige.
Imperialistene kontrollerer verdenshandelen. De eier mesteparten av industrien
og plantasjene i de undertrykte landa, som stort sett bare produserer råvarer.
Ghana f. eks. lever nærmest av kakao. Imperialistene kan presse dem til
lydighet. Ikke selge Ghana de varene de trenger, nekte dem lån, ikke kjøpe
kakaoen deres osv. På dette viset blir de utbytta landa gjort til halvkolonier. I

navnet er de frie stater, men i gavnet er de under imperialistene og deres behov
for profitt.
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Drivkreftene bak imperialismen
Vi marxist-leninister blir beskyldt for å framstille amerikanere og vest-tyskere
som »fæle mennesker». Er dette sant?
Nei. Folkene i de imperialistiske landa verken ønsker imperialisme eller tjener
på den. Det gjør bare en liten klikk monopolkapitalister og håndlangerne deres.
Disse folka velger ikke imperialismen først og fremst av vond vilje. Utgangspunktet deres er: Skal jeg klare meg i konkurransen med monopolene i andre
land'?
imperialismen vokser fram
Kapitalistene er alltid på jakt etter så stor profitt som mulig for å klare seg i
konkurransen. De sterkeste kapitalistene tok etter hvert knekken på de
svakeste. På slutten av forrige århundre vokste det fram enorme monopol —
som smelta sammen med bankene. En håndfull finansfyrster som Krupp og
Rockefeller kunne bestemme prisene og samla opp enorme profitter. Monopolene i de ulike landa begynte for alvor å konkurrere innbyrdes. Det gjaldt å
plassere pengene sine der fortjenesten var høyest.
Resultatet ble et voldsomt kappløp mellom de europeiske landa og USA for å
skaffe seg kolonier. Der kunne de hjemlige monopolene investere i billige
råvarer og billig arbeidskraft.
Verdenskrigene —
kamp om nyoppdeling av verden
Rundt 1900 var hele verden delt mellom imperialiststatene. Men kampen
mellom monopolene om en plass i sola var ikke slutt med det. De

Gustav og Alfred Krupp ( til høyre) tar imot på slottet sitt i 1942. Til venstre
Hitler, Mussolini, Goebbels og resten av toppnazistene. Under krigen brukte
Krupp 100 000 jøder og krigsfanger som slaver. Da Korea-krigen brøt ut,
benådet amerikanerne Krupp og ga ham blodpengene sine tilbake.
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imperialistiske landa uvikler seg ujamnt. Det landet som er i framgang vil alltid

se seg om etter nye omrader å slå kloa i. Men da verden allerede var oppdelt, ble
det en konstant kamp mellom imperialistene om en nyoppdeling av verden. To
ganger har dette endt opp i verdenskriger.
1913 skriver den tyske tungindustriens avis: »For enhver pris — også krig —
må nye !al/ytrings- og avsetningsområder skaffes». (Berliner Neuesten Nachrichten)
I mellomkrigstida ble de tyske monopolene igjen alvorlig i beit for
råvarekilder og markeder. Derfor støtta de og bar fram Hitler og hans nazisme.
Under Hitler viste imperialistene at de ikke kjenner noen moralske grenser for
profitt-hungeren sin. I konsentrasjonsleirene bygde Krupp. IG Farben osv.
fabrikker. Jøder og krigsfanger arbeidet under de verste lidelser til de stupte.
Imperialistene sopte inn profitter av en annen verden.
Imperialisme og folkenes
interesse er som ild og vann.
Imperialistene og verdens folk har uforenlige interesser. Verdens folk ønsker
fred og nasjonal sjølråderett til a utvikle landet sitt. Imperialistene ønsker og vil
alltid ønske profitt og undertrykkelse. Imperialismens epoke er kjennetegna ved
grusomme røverkriger, av den største rikdom og den mest bunnløse fattigdom.
Hvorfor oppstod EEC?
Etter krigen lå Europa i ruiner, mens USA var sterkere enn noengang. Mange
land, deriblant Kina, reiv seg laus fra imperialistene og oppretta sosialismen.
Revolusjonære strømninger vokste fram over hele verden.
USA sprøyta milliarder av det enorme krigsoverskuddet sitt inn i Europa i
form av Marshall-hjelp og lån. De ønska å bevare Europa som kapitalistisk
marked og å herske over dette. Europa skulle bli avhengig av USA. De
europeiske monopolene som vokste fram ville det annerledes. De ville sjøl
herske.
Men de led av to svakheter;for det første hadde de tapt store oppland under
krigen. For det andre var monopolene i USA vokst dem alldeles over hodet. De
amerikanske monopolene hadde et hjemmemarked (indre marked) med
nærmere 200 millioner innbyggere og enorme ressurser.
For å bøte på svakhetene sine danna Vest-Tyskland, BeNeLux-landa,
Frankrike og Italia derfor Kull- og Stålunionen i 1952. Kull og stål er grunnlaget
for annen industri. Sterke stålmonopol var derfor det første skrittet. De
svakeste kullgruvene ble radert bort. Hele distrikter i Belgia og Italia ble uten
arbeid.
Men industrien i Vest-Europa fortsatte å vokse og svelle ut over sine
landegrenser. Samtidig møtte den et stadig sterkere press fra de amerikanske
monopolene. I 1958 ble så EEC, det europeiske økonomiske fellesskapet
danna.
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Hvilken klasse tjener pa EEC?
»Fellesmarkedet tjener den europeiske industrien som basis og eksersisplass
for dens internasjonale konkurransekraft.» Walter Hallstein, EECs »grunnlegger».
Romatraktaten gir monopolene fritt spillerom innen EECs grenser. De er
verna mot utenlandsk konkurranse med hoye tollmurer. De kan selge varene
sine uten hindringer til en befolkning pa størrelse med USAs. De kan plassere
kapitalen sin der de far høyest fortjeneste og flytte arbeidskrafta dit.
Hele EEC er bygd opp for de store. Kommisjonen er det organet som
utformer EECs politikk. De bestar av EECs fremste eksperter. Eksperter for
hvem?
Presidenten i Kommisjonen heter Mansholt og kaller seg sosialist. Han
innrommer at: »På den annen side har storindustrien, de multinasjonale
konsernene, en enorm makt i Europa. De bestemmer hvor industri skal
nedlegges og hvor den skal opprettes. Ingen kan influere på dette. . . . Dette er
nødvendig om industrien skal konkurrere med tilsvarende industri i USA,
Sovjet og Japan.»
EEC er ikke noe annet enn et lykkeland for monopolkapitalistene, et redskap
for familiene Krupp, Rotschild og Flick til a bli enda rikere og unngå a bli spist
opp av familiene Rockefeller, duPont og Watson i USA.

Utviklinga i EEC
Utviklinga etter at EEC blei danna viser at vi har rett. I tur og orden er
smakapitalistene blitt oppslukt av de store. Disse talla er henta fra VestTyskland:
De 4 storste
stalkonsern

De 4 storste i De 4 største i
bilproduksjon
kjemi
58%
1960
40%
90%
1970
90%
70%
Tabellen gir andel av markedet i prosent.

Foretak med over 100 millioner tyske mark i aksjekapital økte på samme tida
sin del av alle aksjer fra 37 til 64%! Men det forteller ikke alt, ikke om hvordan
EEC legger forholda til rette for monopolene pa alle vis. Ikke om hvordan de
største monopolene slar seg sammen til enda større. f. eks. Commerzbank
(tredje storste tyske), Credit Lyonnais (nest storste franske) og Bane() di Roma
(tredje storste italienske), eller Fiat med Citroen osv.
Bak dette står en håndfull mennesker, i Vest-Tyskland er monopolkapitalistene beregna til å være 600, eller 0,01 promille av befolkninga.
7
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Folket betaler
Folket i EEC-landa må betale de enorme profittene som disse 600 og lakeiene
deres haver inn.
Arbeiderne. Lønnsnivået i EEC-landa ligger langt under det norske.
Arbeidsledigheten i et utvida EEC vil ligge på 3,5 millioner. Monopolene står
sterkt overfor arbeiderne ved stor tilgang på arbeidskraft og de mange
fremmedarbeiderne som tar til takke med hva som helst.
Omfattende strukturrasjonalisering gjør alle arbeidsplasser utrygge. I Lorraine
skal 12 000 stålarbeidere rasjonaliseres bort pa 3 år. I Arras ringer biskopen
med dødsklokker: byen er i ferd med å dø.

NIL
Fra LORR ALNE der stål- og jernindustrien har sagt
opp 12 000 mann. På den første transparenten står
det: Enten slåss - eller forsvinne.
På fabrikkene i Vest-Tyskland og Frankrike har bedriftene ansatt væpna
agenter som skal hindre »opptøyer».
Bøndene, Monopolene tjener lite på en bonde. Ikke arbeider han for dem og
lite varer kjøper han av dem. EEC har satt iverk klappjakt pa bøndene. Mange
områder i EEC er iferd med å bli spøkelsesdistrikt.
De svære bondedemonstrasjonene i Brussel hadde parolen: »Hitler utryddet
jødene, Mansholt utrydder bøndene». Etter Mansholt-planen skal halve bondebefolkninga bort innen 1980.
Vest-Tyskland og det fjerde rike
Da EEC ble danna, var Frankrike den sterkeste makta. Franske interesser
trakk det lengste strået nar viktige saker skulle bestemmes: Siden vokste de
8

www.pdf-arkivet.no/eec/

2012

tyske monopolene mye raskere enn de franske. 47% av bilene og 42% av
stål-legeringene i EEC er tysk-fabrikert. 12 av de 25 største EEC-konsern er
tyske.
Politisk har dette gitt seg utslag i at Brandt har overtatt etter de Gaulle som
EECs sterke mann. De sterke vesttyske monopolene som står bak ham er de
samme som før løfta Hitler til maktens tinder. Sjøl om de har tatt på seg det
demokratiske slipset denne gang er målet det samme som før:
EEC er imperialisme.
Vest-Tyskland er i alvorlig beit for råvarekilder. De må importere all olja,
96% av jernet, 88% av blyet, osv. Samtidig har tyskerne voldsomt behov for
sikre områder å investere i. Bare i 1970 plasserte tyske finansfyrster over
35 milliarder kr. utenlands.
Kommisjonen tar vel vare på Krupps tradisjoner når de peker på at EEC er
verdens største råvareimportør og sier: »Dette viser at det er av livsviktig
betydning å sikre industriene i Fellesskapet forsyninger av råstoff til priser som
ikke er ugunstigere enn de prisene konkurrentene i andre deler av verden må
betale. . . . Det er ikke utelukket at. . . . Fellesskapet på samme måte som sine
konkurrenter må drive en mer aktiv politikk når det gjelder adgangen til
råstoffkilder som ligger utenfor Fellesskapet . . . . Et liknende problem reiser
seg i energisektoren, særlig når det gjelder jordolje, der man må trygge
forsyningene .... ved å sikre adgangen til de forskjellige råstoffkildene utenfor
Fellesskapet.» (Die Zeit, jfr. sitatet fra 1913 vi gjenga foran).
Brandt vil altså utvide EEC, og EEC vil ha flere lydige u-land å herske over.
EEC-landa er alle gamle koloniland, men i dag er det bare de assosierte franske
kolonilanda EEC har noen særlig kontroll med.
Fra Kapp Horn til Nordkapp
Med Storbritannias kolonier og med Portugal og Spania som medlemmer
(forhandlinger om dette pågår nå) kan EEC legge grunnlaget for det imperiet de
drømmer om:
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I de høyere kretser snakker en ikke lenger om de 6 eller 10, men om de 60
EEC-landa.
EEC ER KRIG
For a sikre herredommet sitt har EEC-landa ført blodige undertrykkelseskriger. I dag star et utvidet EEC direkte eller indirekte bak kriger i Tsjad.
Mosambique, Angola, Guinea Bissao i Afrika og Dhofar og Folkerepublikken
Sor-Yemen på den arabiske halvoya. I tillegg kommer den leiehæren tyskerne
sendte mot Guinea i fjor. Hvor mange Vietnam vil EEC lage i Afrika i framtida?
EEC og USA slåss om beina
Imperialiststaten USA, verdens folks fiende nr. 1 ser ikke med blide oyne pa
EECs planer. Gjokungen EEC er blitt voksen og vil legge egg i de reira fosterfar
USA hersker over. Kildene til USAs rikdom er trua fra to hold: fra de nasjonale
frigjøringsbevegelsene og fra andre imperialiststater som er i ferd med a ta
innersvingen pa USA pa verdensmarkedet:

3.ERD.ENS
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EEC-monopolene vil ikke bare stenge USA ute fra Afrika og Europa, tysk
kapital gjor og inntog i Latin-Amerika og Asia.
To forhold skjerper kampen mellom imperialistene: Deres griske plyndring
har fort til at viktige ravarer som aluminium og bly er i ferd med å forsvinne.
Verdens undertrykte folk er i ferd med å frigjøre seg. UNCTAD-konferansen i
år viste at de fattige landa stotta av Folkets Kina. star mer enhetlige pa krava
sine. (Her forte EEC den mest reaksjonære politikken.) De olje-produserende
landa går til aksjoner for å beholde rikdommene sine. Jo flere land som forer en
militant anti-imperialistisk politikk. desto hardere kamp mellom imperialistene
om de ravarene og markedene som blir igjen.
EEC er i dag likevel den svakeste parten. Under valutakrisa måtte EEC være
med a betale den krisa amerikanske monopoler er kommet opp i. 'stedet for a
sette hardt mot hardt. boyde de av. Hvorfor?
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Europeisk stat og Europahær
EEC kunne ikke sette hardt mot hardt av to grunner: USA er en stat, EEC
ikke. USA har en sterk hær, EEC ikke.
Europastaten
»Det er alltid en president som snakker for USA og som kan sette i verk
vedtak. Men vi har ingen som kan snakke for EEC med samme myndighet
Ti stemmer for Europa er ni for mange.» (VISION, Europeisk
Businessmagasin)
Slik trekker EECs »utenriksminister» Dahrendorf opp utviklinga i EEC. Skal
EEC male seg med USA må EEC samle den politiske makta i en stat. Derfor
kommer Werner-planen som avskaffer de nasjonale økonomiske virkemidlene.
Derfor kommer planen for en felles utenrikspolitikk. Akkurat nå skynder EEC
pa for a fa en felles politikk pa alle felter. Restene av den nasjonale
suvereniteten er i ferd med a forsvinne.
11111
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Europa-hæren

Men en stat uten et voldsapparat kan ikke sta pa egne bein. Willy Brandt sier
det slik:
»Når det politiske samarbeidet nar et bestemt trinn, er den logiske folge at
disse stater ogsa pa forsvarsfeltet rykker nærmere sammen. Det andre er den
11
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rollen det atompotensialet som to av EEC-statene, England og Frankrike råder
over, vil spille.»
Hvorfor et dette »logisk» som Brandt sier? Hva skal Europa-hæren brukes til?
To ting: Tanks er allerede brukt mot streikende arbeidere i Belgia. I
Frankrike satte de Gaulle i 1968 inn franske elitetropper fra Tysklandsbrigaden mot studenter og arbeidere. Den vanlige franske soldaten var ikke å
»stole på». Folk i EEC viser økende kampvilje mot undertrykkelsen. EEC-hæren
må til for å holde »Ro og orden».
Videre må EEC forsvare råvarekildene og investeringene sine rundt om i
verden. De må sette makt bak krava sine overfor andre imperialist-stater som
Sovjet og USA.
Et militaristisk Europa er ikke langt unna. Den tyske rustningsindustrien har
ikke hatt slik vekst som nå siden Hitler. På 15 år er det tyske forsvarsbudsjettet
nær firedobla. I 1970 var det pa 37 milliarder kroner.
Fred i Europa?
EEC-stat og EEC-hær, betyr det fred i Europa?
Nei. Folket i EEC er i ferd med å reise seg til kamp mot monopolene.
Misnøyen sprer seg. De er ikke tjent med noen EEC-hær. De er ikke tjent med
et utvida EEC som styrker monopolenes makt.
Nei. EEC øker den militære undertrykkelsen av verdens folk. I dag sloss
Frankrikes hær mot folket i Tsjad med liknende midler som amerikanerne i
Vietnam. Det vietnamesiske folket fører i dag en heroisk kamp for frihet. De
afrikanske folk vil kjempe like heltemodig. EEC-hæren vil sørge for at deres
kamp blir like blodig.
Nei. Konflikter mellom EEC-imperialimen og USA og Sovjet vil raskt kunne
utvikle seg til verdenskriger. Vi har før sett hvordan verdenskriger mellom
imperialistene har fått verdens folk til å blø. Imperialistene er ikke istand til å
lære av historien. Har de bare våpen nok vil de vite a bruke dem.
Kamp mot EEC er kamp for fred i Europa og verden.

Hvorfor vil EEC ha Norge med?
Råvarer

Vi har før slått fast at EEC har et brennende behov for råvarer. Hva har så
Norge? Plansjen pa neste side fortell& om malmer som jern, svovel, kopper,
molybden, om fossekraften som er så viktig i aluminiumsproduksjonen og om
raolja.
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Naturressurser i Norge

Kartet viser omfanget av malmutvinningen i Norge i 1963. De ytre
sirklene viser utvunnet råmalm før
konsentreringen av malmen, de
indre svarte sirklene viser hvor mye
malm det blir etter denne konsentreringen.
Hvor mye malmer produserer så
Norge? (Tallene er fra 1969).
Svovelkis (S på kartet):766 000 tonn
3 900 000 tonn
Jernamalm (Fe):
55 000 tonn
Koppermalm (Cu):
5 100 tonn
Nikkelmalm:
7 000 tonn
Blymalm (Pb):
21 500 tonn
Sinkmalm (Zn):
480 tonn
Molybdenmalm (Mo):
490 000 tonn
Titanmalm (Ti):
Mesteparten av disse malmene går
til eksport, og noen av dem, (særlig
molybden, titan og svovelkis) er
strategisk viktige.
Fossekraften er også en svært
viktig naturressurs. Mye av den
brukes til å utvinne råaluminium av
alurniniumsmalm (bauxitt). Norges
produksjon av råaluminium var i
1969 på hele 1,4 mill tonn.
Enda viktigere vil oljen bli. Bare
et av feltene i Nordsjøen (Ekofiskfeltet) vil trolig kunne produsere
mere enn 30 mill tonn olje. pr . år,
og dette vil virkelig monne for
Vest-Tyskland.
(Vest-Tyskland
importerte 84 mill tonn olje i
1968). Ennå er letinga etter olje
bare så vidt begynt.

13

OLJE

www.pdf-arkivet.no/eec/

2012

Dette var viktige råstoffer for Hitler-Tyskland. Hva skal EEC bruke dem til?
Olja vår er spesielt viktig. De store oljelanda i Midt-Osten har begynt å lage
felles front mot de rike imperialistlandas utplyndring av oljekildene. Irak
nasjonaliserte sin olje for meget kort tid tilbake. Tenk om alle skulle smelle
dora igjen? Norge ville da være god å ha for EEC.

Større markeder
Utvidelsen av EEC betyr at markedet innad blir større. I EEC ser vi tegnene
til overproduksjonskrise. Det blir produsert mer enn det selges. Lagrene fylles.
Det er et skrikende behov for større avsetningsmuligheter. En gang inne i EEC
og Norge vil oversvommes av varer fra EEC-landa. Norsk hjemmeindustri vil bli
fort knekt. Tysk industri kan så etablere seg.

Militært
er det viktig å fa Norge med. De vest-tyske militaristene sitter med store
drommer nå. England, Danmark, Norge med i EEC betyr at de vil kontrollere
hele nordflanken. Hele området bobler attpatil av olje. Fin oppgave for
EEC-hæren a vokte Nordsjoen.

NEI TIL SALG AV NORGE
Vi marxist-leninister har lenge hevda at EEC er en imperialistisk trusel mot
vår sjolråderett. Var nasjonale sjolråderett har vi oppnadd gjennom kamp. Forst
mot dansk kolonivelde, så mot den svenske unionen. For a forstå vilken rolle
kampen for nasjonal sjolråderett har spilt i historia var skal vi her komme med
noen få eksempler.
1700 tallet
Vi hadde vært underlagt Danmark i flere hundre år. Det fantes ingen norske
politiske institusjoner, som f. eks. en nasjonalforsamling. Alt ble dirigert fra
Kobenhavn. Undertrykkelsen og den okonomiske utbyttinga var beinhard.
Bøndene fikk spesielt hard medfart. Så var også dansketida sa og si en
sammenhengende periode med bondeoppror. Vi skal nevne to eksempler på
typer oppror som fant sted.

Strilekrigen ( 1 765)
Bondene og fiskerne ble flådd av skatter og avgifter. Danskekongen hadde
trobbel med okonomien. Bondene krevde skattelettelser. Myndighetene tok
ingen notis av dette. Bondene og fiskerne bevæpnet seg. Fra alle kanter av
Vestlandet samlet tusenvis seg i Bergen. De krevde svar på sine krav og
skattepenger tilbake. Hans Majestets fogd ble tvunget til a betale 9000 riksdaler
tilbake til bondene.
14
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Lofthusopproret (1787)
var et opprør av samme typen som Strilekrigen. Det var en stor massebevegelse av sorlandsbonder retta mot dansk skatteflaeri og embedsmannsvelde.
Gang på gang forsokte myndighetene a arrestere Lofthus. Gang på gang tvang
den bevæpnede bondehæren embedsmennene å slippe Lofthus fri. Lofthusopproret spredde seg til mange deler av landet. Folket reiste seg og krevde sin
rett. Eksempel på eksempel kunne nevnes. Historia må skrives om slik at det
norske folkets kamp mot utbytting og undertrykkelse kan fa sin rette plass i
historien.
Massebevegelsen blant bøndene, folkets misnøye med dansk overherredomme, endte i 1814. Egen grunnlov og egen nasjonalforsamling ble resultatet.
Grunnloven vår var i 1814 en av de mest progressive i Europa. På den tid feide
reaksjonen over Europa. Det var den »hellige alliansens tid». Alliansen hadde ett
siktemal: knuse alt progressivt i Europa. Da folket ellers i Europa ble knuget av
tyranni, reiste det norske folket seg og krevde sjolstendighet.

VÅR KAMP MOT SVENSK OVERHERREDOMME

ga stormaktene Norge til Sverige. Det var først og fremst 3 saker
kampen mot svenskene sto om: Vi kjempet for en suverent besluttende
nasjonalforsamling. Svenskene og deres norske venner forsokte gang pa gang a
beskjære Stortingets makt til fordel for svenskekongen. Karl Johan og den
svenske overklassen hadde et mal med unionen: smelte de to land sammen
under en sterk svensk kongemakt.
Svenskekongen fikk aldri sin vilje igjennom. Stortinget fikk aldri sin
myndighet beskåret. Vi brukte vår grunnlov, vi brukte kongens manglende
vetorett slik at det alltid ble kongen som matte boye seg, ikke oss. Selv trusler
om væpna invasjon som i 1821, skremte oss ikke. Stridsspørsmålet var: hvem
skulle den norske regjering sta til ansvar overfor? Kongen eller Stortinget?
Hadde kongen seiret ville det betydd en umåtelig styrking av det norske
storborgerskapet og svensk overherredømme. Seiren vi vant betydde at vi hadde
styrket var selvstendighet. Folket bevæpnet seg i tilfelle statskupp. De
organiserte seg i skytterlag. Legg merke til Bjørnsons dikt:
1 1814

Gamlingen på tinget
skal fa stemme trygt og kjækt
bagom rifleringe
av vor unge slekt.
Vi vant kampen. Regjeringen skulle heretter stå til rette for sine handlinger
overfor Stortinget aleine. Den norske regjeringa som hadde talt svenskenes sak
ble stilt for riksrett og dømt. Hva blir det norske Stortinget verdt i EEC?
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GR-Akt!!!
Grundlovens § 85 lyder saa:
„Den, der adlyder en Refaliug, hvis lIensigt er
„at forstyrre Storthingets Frihed og Sikkerhet', gjor
sig derved skyldig i Forræderi mod Fiedrelaudet".

Altsaa:
tiai • ∎ ngvu paa Lugn
skal 1,n 1 vtuuirou Inge og
1Jagvni
at vitt tinge Sage'

3k1. 111 migas

kw $0

gr. i
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3 a.

Soldater, Skyttere — alle vaabenfåre Nordmænd:

Akt!

Giv

Itlflerne I lIalv-Spzend:
Begaaes Statsk up
saft:

lireds onn Stortinget:
og

Giv - Fyr!
paa Fledrelandsforrrederac !!!
Tittelsiden og slutten på et opprop som i de bevegede
ukene før riksrettens sammentreden i 1884 ble spredt
blant soldater og andre våpenføre nordmenn.
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Brussel har talt: De nasjonale beslutninger skal kun være rådgivende. Dersom vi
kommer inn i EEC vil Stortinget fra januar 1973 komme i en verre stilling enn
om vi hadde tapt kampen i 1814 og 1884.
En ting må i denne sammenhengen gjøres klart: Stortinget er ikke i dag et
suverent besluttende organ. Det er et redskap i borgerskapets hender — det er
en del av det borgerlige demokratiet. Vi vil kjempe for en nasjonalforsamling i
folkets tjeneste. Stilt overfor Europaparlamentet, dominert av den rovgriske
EEC-imperialismen, foretrekker vi det norske Storting.
Vår kamp for sjølstendig handelspolitikk
Vår kamp for egen handelspolitikk kjenner dere fra historia om konsulatsaken. Vi ville sjøl ta hånd om vår handel med utlandet. Vi krevde norske
konsuler. Det fantes bare svenske konsuler. De tegnet feite kontrakter for
svenskene, men overså våre interesser fullstendig. Dette hemmet vårt næringsliv.
Dette var en av de viktigste årsakene til bruddet i 1905. Også dette vi kjempet
for, som vi var villige til å gå til væpna kamp for, må vi gi på båten om vi
kommer inn i EEC. EEC skal ha felles handelspolitikk, felles ytre tollmur
overfor alle land utafor EEC. Hvem blir det nå som kommer til å tilrane seg
feite kontrakter?
Norge vil sjøl bestemme sin utenrikspolitikk
Utenrikspolitikken kjempet vi også for å ta hånd om sjøl. Vi krevde egen
utenriksminister. Et krav som også var viktig i bruddet i 1905. Vi mente det
den gang — vi mener det nå: Ingen andre land skal få diktere vår
utenrikspolitikk. Hva med EEC? Sicco Mansholt sier om dette: EEC skal tale
med en stemme utad!
Alt vi kjempet for og vant i forrige århundre kommer til å forsvinne i EEC.
Det er en hån mot vår historie. Det er en hån mot det norske folket.

STORBORGERSKAPETS FORRÆDERI FRA 1905

Siden 1905 har storborgerskapet solgt bit for bit av landet vårt. Kort etter
1905 var det stor politisk strid om konsesjonslovene. Storborgerskapet ville
legge landet vårt åpent — hvem som ville kunne få kjøpe våre naturrikdommer.
Mot disse forræderne i høyre sto det nasjonale borgerskapet og folket.
Storborgerskapet tapte kampen. Vi fikk lover som til en viss grad beskytta oss
mot utenlandsk kapital.
2. verdenskrig
Hvem holdt norsk industri gående'? Hvem forsynte Hitler-Tyskland med
råvarer til krigsindustrien? Hvem fikk Milorg til å love dødsstraff over den som
sprengte viktig norsk industri? Det var de menn som satt og eide: Sulitjelma,
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Orkla og Folldal gruver. Det var eierne av Norsk Sprengstoff industri og
Christiania Spigerverk. Listen kunne gjores mye lenger. Samarbeidet mellom
norsk industri og Hitler-Tyskland var utmerket. Norske industriherrer tjente
godt pa det. Tjente de folkenes kamp mot fascismen?
1949
Storborgerskapet er pa offensiven igjen. Vi har fatt Marshall-hjelp. Amerikansk monopolkapital får lov til a herje nesten fritt. Amerikansk kapital
investerer aldri uten a sikre seg militær beskyttelse. Vi far NATO. Det norske
storborgerskapet og deres lakeier i DNA taler varmt om hvor godt det blir a
være i NATO. Trass i hard motstand fra folkets side — aker vi inn.
Eksemplene pa storborgerskapets salg av landet vårt er mange fler. Det kan
være nok a konstatere at i dag er Norge et av de land i Europa hvor det er mest
utenlandsk kapital. Ca. 30% her -- i Sverige f. eks. er det mellom 5-10%. Med
økonomisk dominans folger politisk dominans.
1 dag går de samme herrer sjølsagt varmt inn for EEC. Det er en naturlig folge
av utviklingen hele dette arhundre. Storborgerskapet er i var epoke nasjonens
forrædere. Norges grenser er blitt for trange. De ma ut for a sikre sin hoye
profitt. Derfor vil de inn i EEC. Hva folket mener bryr de seg ikke om!

HVA VIL EEC BETY FOR DET NORSKE FOLKET
EEC-medlemskap vil fa haugevis av konsekvenser — vi kunne ramse opp en
liste, sa lang som et vondt ar. Vi skal trekke ut de viktigste. Imidlertid ma vi ha
en ting klart. Alle folgene vi kommer til a merke pa kroppen. stammer fra det
faktum at i EEC mister vi totalt var nasjonale sjolraderett — vi blir politisk
underlagt imperialismen.
På mange felter i dag er vi allerede politisk underlagt den amerikanske
imperialismen. Regjeringas holdning til Vietnam-krigen er et eksempel pa dette.
Men samtidig er den antydning av en sjølstendig utenrikspolitikk som Norge har
hatt i forhold til Vietnam og Kina bevis på at landet ikke er fullstendig
underlagt fremmede makter. EEC vil ta fra oss rubbel og rake. Det betyr en
kraftig forverring i forhold til situasjonen na.

EEC truer alle arbeidsplasser
70% av norsk industri produserer for Hjemmemarkedet. Om vi kommer inn i
EEC vil tollmurene brytes ned. Varer fra EEC-landa vil velte inn over landet
vart. I første omgang kommer prisene til å være lavere enn på norske varer. Var
egen industri kommer til å bli knekt pa kort tid. Nar det er gjort stiger prisene
på EEC-varene. Hvor mange arbeidsplasser kommer til d bli rammet av dette?
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Trygve og vennene hans. Bratteli ytterst til høyre.
EEC-medlemskap legger veien åpen for norske kapitalister til å flytte
fabrikker, administrasjon til steder hvor det er billig arbeidskraft. Eksempel her:
ASKIM gummivarefabrikk som flytter gummistovleproduksjonen til Malaysia. I
EEC vil vi ikke få mulighet til a hindre kapitalflukt. I EEC blir det oppmuntret
til slikt. Hvor mange arbeidsplasser vil bli rammet av dette?

Vest-tysk monopolkapital kan fritt få kjøpe opp våre råvare-kilder, våre
fabrikker. Hvordan vil arbeidsforholda bli på tyskeide bedrifter? Tror dere det
vil bli lett a føre lonnskamp?
I Norge finnes det 145 000 jordbruk over 5 dekar. Mansholt vil kun ha bruk
over 400 dekar. Hva blir igjen i Norge om Mansholts krav blir innfridd: 1000
bruk. Hvor skal så bøndene ta veien?
Videre. Vi mister retten til å regulere importen av arbeidskraft. Hvem tjener
på at det kommer fremmedarbeidere hit — arbeidere uten politiske rettigheter?

Hvem tjener på splittelse mellom norske og utenlandske arbeidere?
vi ønsker- uern velkommen I LI-!
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Hva vil EEC bety for ungdommen
I et utvidet EEC vil det bli en arbeidsløshet på 3 1/2 million. Vi skal huske
på: Før kapitalistene begynner å sparke folk fra jobben, slutter de å ansette
folk. Hvem rammes av dette? Ungdom som slutter skolen, ungdom som
kommer ut fra det militære.
Når de begynner å gi folk svartkatten — hvem rammes? De unge og uerfarne,
de gamle og utslitte. Arbeidsløshet blant ungdom er et problem i EEC — det
begynner å bli et problem her hjemme. Hvordan vil det bli hvis vi kommer inn i
EEC?
Sanering av norsk industri, jordbruk og fiske vil bety avfolking av
utkantstrøka våre. Selv om avfolkinga hittil har vært hard her hjemme, kommer
den til å forsterkes voldsomt i EEC. Det vil bli et særsyn å se et ungt menneske
på landsbygda. All ungdom som i dag bor i utkantstrøka må flytte inn til de
store »vekstsentraene» — eller verre: de må flytte ut i Europa. Dette er ille for
norsk ungdom. Dette kommer også til å føre til ødeleggelse av norsk kultur.
Ruineres det økonomiske grunnlaget på landsbygda, vil den særegne norske
kulturen forsvinne. Det er vi som er unge i dag som skal føre norsk kultur
videre.
Alle norske gutter avtjener verneplikt. Europahæren er ikke langt borte. Vil
du bli soldat i Europahæren? Vil du bli utkommandert til å slå ned
gruvearbeiderstreik i Belgia? Til å knekke frigjøringsbevegelsen i Tsjad?

KAN VI MELDE OSS UT AV EEC?
Romatraktaten er uoppsigelig. Den dagen tysk monopolkapital har fått kloa i
norsk olje, har fått det politiske strupetaket på det norske folket, tror dere de
vil gi frivillig slipp pa det? Dersom vi na engang ville melde oss ut — vær sikker
pa at Europahæren vil være på plass for å »beskytte» oss mot oss selv. Husk at
EEC-landa driver i dag en rekke koloni-kriger for å beskytte sine råvarer og
markeder. Hvis vi kommer inn i EEC kan vi bli offer for det samme. Vi vil ikke
se tyske soldater på norsk jord en gang til!
Marxist-leninistenes syn på det nasjonale spørsmål
Kamerat Mao sier i »KKPs rolle i den nasjonale krigen». »Kan en kommunist
som er internasjonalist samtidig være patriot? Vi mener han ikke bare kan det,
men at han må være det. Patriotismens særegne innhold er bestemt av
historiske vilkår. De japanske aggressorene og Hitler har sin »patriotisme».
Kommunister må resolutt bekjempe de japanske aggressorenes og Hitlers
»patriotisme» . . . . For bare ved å kjempe for å forsvare fedrelandet kan vi
bekjempe aggressorene og oppnå nasjonal frigjøring. Og bare ved å oppnå
nasjonal frigjøring vil det bli mulig for hele det arbeidende folket å oppnå sin
frigjøring. Kinas seier og imperialistenes nederlag vil også hjelpe folkene i andre
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land. 1 nasjonale frigjoringskriger er derfor patriotisme en anvendelse av
internasjonalismen.»
Krenkelse av den nasjonale suvereniteten er et karakteristisk trekk ved
imperialismen. I dag er det arbeiderklassen som er nasjonens mest konsekvente
forsvarere. Det er arbeiderklassens historiske oppgave a gå i spissen i kampen
for a styrte imperialismen og feie all reaksjon bort. Hvis vi noen gang skal
lykkes i vår oppgave: Opprette proletariatets diktatur i Norge, må vi kjempe
innbitt for a drive imperialistene ut av Norge. I dag betyr dette at vi ma ga i
spissen for å forsvare norsk sjolraderett mot EEC-imperialismen. Er det så vart
mal å bevare nasjonene pa lengre sikt? Lenin sier om dette: »Sosialismen har
som mål ikke bare å gjore slutt på at menneskeheten er delt opp i sma stater og
at nasjonene er isolert fra hverandre, ikke bare å bringe nasjonene nærmere
hverandre, men også å få dem til å smelte sammen.»
Vi marxist-leninister går mot trotskismen som sier at kamp for nasjonal
sjolstendighet er et småborgerlig krav som ikke tjener arbeiderklassen. Vi sier:
tapet av politisk sjolråderett vil skape store vansker for det arbeidende folket i
Norge. Det vil skape store vansker for den norske revolusjonen. Det er lettere a
kjempe mot en dverg (den norske monopolkapitalen) enn det er å kjempe mot
en gigant (den tyske imperialismen.)
Videre. Vi går sterkt imot de kretser innen SF som hevder at alternativet til
EEC er styrking av den norske monopolkapitalen. Den norske monopolkapitalen utvikler seg mer og mer i imperialistisk retning. Hvis vi styrker dem vil vi
hjelpe dem til a forsterke utbytting av det norske folket og folkene i den fattige
delen av verden. Alternativet til EEC er fortsatt kamp og svekking av
monopolkapitalen i Norge og av imperialismen.
Hva vil skje i tida framover?
Folgende fire muligheter finnes teoretisk etter folkeavstemninga:
Flertall mot EEC
mer enn 38 stortingsmenn stemmer mot. Vi kan få regjeringskrise. Situasjonen vil være gunstig for en storstilt politisk offensiv fra arbeiderklassen og
resten av folket. Nye kampkrav ma stilles fra folkets side. Vi ma være forberedt
pa et statsbudsjett som vil velte enda større byrder på folket. Dette kan bli en
gnist som reiser ungdommen og folket til storm mot monopolkapitalen og
sosialdemokratiets politikk.
Knapt flertall for EEC
En slik situasjon vil ikke gi grunnlag for offensive aksjoner. Stortingsmennene
som er motstandere vil komme under hardt press for å »godta» flertallet og
stemme for EEC i Stortinget. Hvis dette skjer må vi være forberedt på å
mobilisere massestøtte til stortingsmennene — gjøre det klart at arbeiderklassen,
ungdommen. bondene og fiskerne er mot EEC.
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Flertall for EEC
— ikke nødvendig flertall i Stortinget. Pessimisme kommer sikkert til å spre
seg blant en del folk. Det viktigste for oss da er å konsolidere frontene på
fortsatt kamp. Situasjonen kan vendes. Det norske folket har ikke fått skikkelig
beskjed om hva EEC-medlemskap vil koste oss. Når regninga blir kjent, når
endringene av våre lover tar til utover høsten kan mye skje. Kampen mot EEC
må føres videre. Vi må snu en eventuell nederlagsstemning.
Taskenspill og svindel er siste mulighet
Vi må være forberedt på alt. Vi kan se opptellingsfusk. Eller gjennomføring
av medlemskap tross flertall mot. Husk folkeavstemninga er bare rådgivende.
Skjer noe av dette må vi gjennom kraftige aksjoner vise Bratteli og Willoch hva
folket mener!
Alt dette viser oss at kampen mot EEC ikke slutter ved folkeavstemninga.
Sluttfasen av EEC-kampen gir muligheter for økonomiske og politiske
massekamper av et omfang vi ikke kunne forestilt oss for noen år tilbake.
BYGG UT ENHETSFRONTEN!
Skal kampen mot EEC vinnes, skal kampen mot imperialismen og monopolkapitalen føres videre må enhetsfronten vi har i dag konsolideres og bygges
kraftig ut. Enhetsfronten skal og må omfatte alle revolusjonære klasser og
grupper.
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Når det gjelder fronten i dag vil vi særlig peke på følgende saker:
Arbeiderkomiteen og Folkebevegelsen må ikke legges ned etter folkeavstemninga uansett utfallet. EEC-imperialismen kommer med nye framstøt,
for å slå dem tilbake trenger vi de frontene vi har.
1 den alvorlige situasjonen vi nå står oppe i må alle EEC-motstandere stå
sammen. Skitne angrep innen fronten (Eksempel lederen i EEC-nytt som sier at
Aftenposten og SUF(m-1) har samme mål) tjener utelukkende tilhengerne. Vi
marxist-leninister v i 1 styrke både Folkebevegelsen og Arbeiderkomiteen.

Vi marxist-leninister blir anklaget for å bruke frontene til våre egne formål.
Nemlig å bygge det nye kommunistiske partiet og gjøre SUF(m-1) til en
masseorganisasjon. MLG og SUF(m-1) vil aldri forsøke å gjøre fronten om til et
parti. Frontene er sjølstendige politiske organisasjoner. Vi jobber i frontene, vi
fører ut vår politiske linje. Vi vinner tilhengere og nye medlemmer. Svekker
dette EEC-kampen? Tvert om er styrking av marxist-leninistene den beste
garanti for styrking av EEC-kampen. Det er bare arbeiderklassen og den
kommunistiske bevegelsen som har forutsetning til å lede EEC-kampen på riktig
vis.
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HVA VIL VI GJØRE UTAFOR EEC?
Norge utafor EEC betyr ikke et isolert Norge. Vi marxist-leninister vil kjempe
for å styrke og utvikle våre forbindelser med andre land etter følgende 5
prinsipper:
Gjensidig respekt for territorial integritet og suverenitet. Det betyr
gjensidig respekt for vare og andre lands grenser og nasjonale sjølstendighet.
Gjensidig ikke-aggresjon. Det betyr at Norge og de land vi har forbindelser
med forplikter seg til aldri å gå i væpna kamp mot hverandre. Det betyr at vi
må kjempe for å få Norge ut av NATO:
Ikke-innblanding i hvert lands indre affcerer. Det betyr at hvert land skal
sjøl ordne opp i sine innenrikspolitiske problemer.
Likhet og gjensidi g fordel. Det betyr at enhver avtale som inngås skal være
avtale mellom to likeverdige partnere. Ingen skal få større fordel enn den andre.
5. Fredelig sameksistens.
NORGE FOR FOLKET
EEC eller ikke — kampen mot monopolkapitalen og imperialismen vil
fortsette i Norge. Vi skal kjempe for å gjøre Norge til et anstendig og
progressivt land i verdenssammenheng. Vi vil at Norge skal utvikle seg til et land
som tar standpunkt for folkenes frigjøring og mot imperialismen.
Vi skal kjempe for å reise det norske folket til enda hardere kamper mot
monopolkapitalen. Gjennom langvarig kamp skal vi tvinge den norske monopolkapitalen til å stoppe sin kapitalflukt ut av landet. Vi skal hindre bedriftsnedleggelser.
Vi skal mobilisere folket til kamp mot fortsatt sanering av våre primærnæringer. Vi skal kreve okt fiskerigrense. Vi skal kreve sanering av gjeld for
bønder og fiskere.
Vi skal kjempe mot at utenlandsk kapital ytterligere forsterker sitt grep over
Norge. Vi ønsker stopp på alle utenlandske investeringer.
Vi stiller disse kravene i dag. Det er minimumskrav som ikke forutsetter en
grunnleggende endring av maktforholda i det norske samfunnet. Men skal de
befestes og føre til varige trygge kår må makta og eiendommene tas fra de få
monopolistene.
Det er fullt ut mulig at monopolkapitalen nekter å innfri selv disse enkle
kravene, og det gjør den sosialistiske revolusjonen enda mer brennaktuell.
Norge må bli et land som på lengre sikt stoler på egne krefter. Vi må bygge
opp vår industri og jordbruk slik at det en dag blir umulig for imperialismen å
knekke oss, slik at vi en dag kan bygge sosialismen i Norge.
Ungdom! Kast dere ut i kampen mot EEC!
Dette var i korthet litt av de perspektivene som EEC-kampen åpner for oss.
Månedene som kommer nå er avgjørende for vår framtid. Husk det er din
framtid det gjelder. Din rett til å få arbeid. Din rett til å råde i ditt eget land.
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Selv om vi ikke har stemmerett kan vi gjøre en stor innsats i månedene
framover. Det er oss unge som på mange måter er de mest aktive. Vi er de mest
mobile. Kort sagt, vi kan nå ut til mange folk. Kast deg ut i EEC-kampen. Gjør
din innsats slik at folkeavstemninga skal bli et dundrende nederlag for
imperialismen og de som vil selge landet vårt!
NEI TIL SALG AV NORGE FORSVAR VÅR NASJONALE SJØLRÅDERETT
KAMPEN MOT EEC KAN VINNES!
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Dette lille heftet har bare kunnet ta for seg noen
deler av et så stort spørsmål. Men det fins en masse
bra litteratur som utfyller. Vi vil særlig nevne
LENINs to bøker »Imperialismen» og »Nasjonal
politikk og proletarisk internasjonalisme».
STALINs artikkel »Marxismen og det nasjonale
spørsmål».
MAO TSETUNGs artikkel »Kinas kommunistiske
partis rolle i den nasjonale krigen». Den fins både
som eget hefte og i boka Mao Tsetung: »Skrifter i
Utvalg».
Dette og mye annet bra materiale får du gjennom
Forlaget Oktober A/S. De har blant annet mange
fine progressive plater.
OKTOBER-bokhandler finner du i:
Oslo: Teatergt. 13 og Toftesgt. 68
Bergen: Nygårdsgaten 45
Trondheim: I nnherredsvn. 23.
Eller du kan skrive til Forlaget Oktober A/S,
boks 8379, Hammersborg, Oslo 1.

LES MER OM IMPERIALISMEN OG KAMPEN
FOR NORSK SJØLRÅDER ETT!

Trytt all. not
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