1. MAI
Forsvar
arbeidsplassene

EEC hmren
kommer I

Foran )(are dyne skifter EEC
ham. Fra a vmre en «markedssak», tre y na EEC's sanne natur stadig klarere fram.
Den 6. mars vedtok ministrene
Bryssel a gjennomfere den
ekonomiske union. I EEC vil
norsk selvstendighet vmre en
saga blott i 1980.
Men mere alarmerende planer
skulle kastes fram. Tidlig dette
ar slapp Willy Brandt katta ut
av sekken: EEC-hmren er i anmarsj! Mens Europas vapensmier na gjores klar til opprustning, bedyrer regjeringen Bratteli's menn at «de ikke har fantasi til a forsta hva Brandt kunne ha ment».
I tre artikler dokumenterer
Kamp Mot EEC og Dyrtid den
bistre sannhet om vapnenes
EEC. Mange har hittil stolt pa

Stott rod
arbeiderfront

17. MAI
Nei til
salg av
Norge

•

Forsvar
norsk 401ráderett
regjeringas ord om « trygghetens og fredens EEC». Det er
sannelig grunn til a tenke seg
om en gang til for man gar til
folkeaystemninga.

TILLITSMANN HANS SEKSE, ODIJA:

SIRE
MOT
EEC
I Odda og Sanda fant de forste politiske streiker mot EEC i
industrien sted. Vi har intervjuet tillitsmannen Hans Sekse i Odda
om den politiske streikebevegelsen mot EEC. Han mener streikene
bar samle seg om 7. juni, selvstendighetsdagen.
Hvorfor streiker?

Vesttyske tanks p6 parade
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Hvorfor streiker dere
Odda na, Sekse ?
Hos oss tok de utenlandske
eierne i bruk trusler om a legge
ned bedriften hvis vi ikke kommer inn i EEC. Vi ma si klart
ifra mot slik udemokratisk
maktbruk.
Bratteli hevder at streiken
var rettet mot Arbeiderpartiet ?
Den er ikke rettet mot partiet. Den er bl.a. rettet mot AP
og LO-ledelsen p. g. a. dens politikk i EEC-saken. Det er klart
at regjeringa na trenerer EECsaken for a vinne tid. Vi streiket for en demokratisk behandling av EEC-saken.
— Bare derfor ?
Nei. Det er klart at streiken ogsa er et nei til EEC-medlemskap fordi det truer arbeidomes interesser.
,.....,
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Arbeidernes uttrykksmiddel
Mange mener at politisk
streik er ulovlig ?
Det er ikke riktig. Politiske streiker er tillatt i folge
Hovedavtalen, LO-kongressen i
1969 slo fast at politiske streiker here til arbeidernes demokratiske rettigheter.
Hva er egentlig en politisk streik, Sekse ?
— Vanskelig sporsmal det.
Men jeg tror vi kan si det slik.
Tilhengerne gir uttrykk for sitt
syn bl. a. ved a gi ut Aftenposten. Arbeiderne pa fabrikkgolvet har ikke slike uttrykksmidler. Politisk streik er den maten
vi kan si var mening om EEC.
— Er streik bare en meningsytring, da ?
— Nei. Streik er samtidig et
maktmiddel. Vi ma bruke streik
Forts. side 2.
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Kan Bratteli temme
I trad med EEC's mal begyn- n For det forste er det oppdaget at monopolene har sine
ner kapitalen sa smatt a vokse
egne folk innen Kommisjosammen pa tvers av grensene !
nen. Videre skal vi huske at
215 fusjoner fra 1961-69 (Inindustrien i EEC har samternasjonal Politikk 1/71, s. 52).
let seg i den mektige organiOgsa, finanskapitalen folger tensasjonen UNICE, som har
densen. Fusjonen mellom Comsom mal a pavirke EECmerzbank, Credit Lyonnaise og
organene til a fore en poliBanco di Roma, som alle tilhotikk som tjener dem (Vision
rer sitt lands 3 storste forret3/72).
ningsbanker, er det fremste eksemplet. Denne treenighet har
For det andre kommer leden forvaltningskapital pa 161
ende EEC-politikere ofte
milliarder kroner - noe naer det
Hvor stor er oppgaven?
selv fra nTringslivet. Pompidobbelte av Norges totale arlige
dou var direktor for det
2/72).
(Vision
«A bekjempe multinasjonale produksjon !
storste franske bankhuset
konserner» framholdes ofte som Mildest talt er det sterke krefRotschild for han ble presiet av malene med EEC-medlem- ter a ta opp kampen med.
dent (Dagbladet 1.4.72).
skap. Forst ma vi nevne en
Gjennom sine politikere har
uhyre viktig begrensning for
slike nasjonale storkonserBratteli noen
dette :
ner vist at de har stor innBare 100 av de 300 storste er
flytelse. Den hollandske gi Det framstilles ofte som om
europeiske. Resten japanske og
ganten Unilever betegnes i
amerikanske. EEC-medlemskap EEC-kommisjonen har som
Briissel som «den gra, emibiter lite ph dem. Men Bratteli oppgave a bekjempe multinasjonens bak regjeringa i Haag»
mener vel det er en god begyn- nale fortetak. Men hva sier den
og derfor som «EEC's sjunelse med EEC's egne monopo- selv ? «Kommisjonen har de
ende medlem» (Vision 3/72).
ler. La oss se hva han ma gi seg siste arene gjentatte ganger
Hva er sa arsaken til at kai kast med : Vest-Tysklands gjort det klart at den slett ikke
storste konsern Volkswagen had- har til hensikt a hindre samar- pital og politikere gar hand i
de i 1970 en omsetning pa 31,4 beidsbestrebelsene mellom fore- hand i oppbygging av stadig
milliarder kroner. Borregaard, takene. Her er det av stor be- storre konserner ? I sin begrunNorges storste bedrift, med 1,2 tydning at man fjerner alle nelse snakker Kommisjonen om
milliarder utgjorde ikke mer slags hindringer som bremser «hva dagens konkurranse kreenn halvparten av EEC-konsern den mellomnasjonale sammen- ver». Det er selvsagt presset fra
nr. 100! (Capital 9/71). Bak dis- smelting av foretakene i Felles- industrigigantene i USA (og
(EEC-kommisjonens Japan) Kommisjonen tenker pa.
se storkonsernene trekker bank- skapet.»
ene i tradene. De tre storste memorandum av 1970 : Die In- Omsetningen til de 20 storste
tyske, Dutsche Bank, Dresdner dustriepolitik der Gemeinschaft, amerikanske konsernene er like
Bank og Commerzbank, kontrol- s. 143 og 237). Det er tydelig at stor som Vest-Tysklands bruttolerer ca. 45 % av all industrika- Bratteli ikke har mye hjelp a nasjonalprodukt ! (Mandel, EEC
pital i Vest-Tyskland (Fortune, hhpe pa fra Kommisjonen. Dette og konkurransen Europa/USA,
august 1970).
er kanskje ikke sa underlig :
s. 25).

kapitalen?

AP-ledelsen taler ofte om
ga inn i EEC «fora bygge et
sosialistisk Europa». Kan Bratteli overbevise Heath og Pompidou, som selvfolgelig er folk
med «et godt sosialdemokratisk
sinnelag» ? Kan Bratteli & Co.
virkelig ta knekken ph storkapitalen ? Det er mye som tyder pa
at de ikke kan. Og det som verre
er : at de ikke vil!

FORSVAR
ARBEIDSPIASSENE
For en god del mennesker star feiringa av 1. mai som dagen
med brus og boiler, ballongsalg og barneleker. Arbeiderpartiet
har til og med lovfestet 1. mai som offentlig hoytidsdag. Men slik
har denne dagen ikke alltid blitt feiret. Ser vi tilbake til 1. maidagens opprinnelse, vii vi finne at den har et ganske annet utgangspunkt: I 1899 sendte den forste Arbeiderinternasjonale i
Paris ut oppfordringen om at 1. mai skulle brukes som kampdag
for a gjennomfore 8-timersdagen. Mange fulgte denne oppfordringen, og seinere brukte arbeidere verden over denne dagen
til a manifestere sine mest aktuelle krav og kampparoler.

ter seg etter DNA-ledernes, men
etter arbeiderklassens og folkets interesser.
Hva kan vi sa oppna, og hva
er det som gjor 1. mai 1972 til
en viktig begivenhet ? Vi vil peke spesielt ph tre aspekter :
Det sentrale blir a markere en
kraftig motstand og kampvilje
mot EEC. 1972 er nettopp det
aret da sporsmalet om norsk
EEC-medlemskap
avgjores.
Kampen mellom tilhengere og
motstandere vii bli helt konkret. 1. mai - hvem mobiliserer
kraftigst ?
Videre. Sporsmalet om en
styrking av kamplinja i EECmotstanden blir sentral i arets
1. mai-feiring.
Kamplinja

AP-ledelsens utkjor
I tida etter krigen har DNA's
1. mai-opplegg vrt dominerende, og gradvis har 1. mai-dagens
opprinnelige innhold blitt skjovet i bakgrunnen til fordel for
propaganda for DNA og LOledelsens politiske linje.
I 1972 vil de forsake pa samme. Under parolen «Samarbeid
og fellesskap» vii de i realiteten prove a gjore 1. mai til et
slag mot arbeiderklassen og
folket !
Ronald Bye er Hakon Lies
etterfolger i DNA-sekretariatet. Han har uttalt at det er
naturlig at 1. mai-parolene blir
preget av «EF-saken», og at de
gjenspeiler partiets oppfatning
i denne sak. Videre vil han
sterkt advare mot politiske motkrefter som forsaker a splitte

arbeiderbevegelsen 1. mai. (Arbeiderbladet 25/3). Selvfolgelig
er det EEC-motstanderne, bade
i og utenfor DNA han da sikter
til. «Samarbeid og fellesskap»
er fine ord. Men hvem er det
Ronald Bye og hans menn vii
samarbeide med. Er det EECblokken ,som sikter mot a bli en
«valutapolitisk
hegemonialmakt» og som vil «overta USA's
rolle i store deler av verden»
(Dagbl. 25/3), han foler sa ncert
fellesskap med ? Samarbeid har
alltid vrt et av arbeiderklassens sterkeste vápen, men samarbeid med imperialister savner
tradisjon i arbeiderbevegelsen!
1. mai for arbeiderne
Pa bakgrunn av dette er det
Lett a forsta, nodvendigheten av
en 1. mai-feiring som ikke ret-

A sette kamplinja ut i livet
vil i den na.vaerende situasjon
si a mobilisere til kraftige politiske streiker.
Arbeiderkomiteen ser pa 1. mai
som et ledd i opptrappinga av
denne bevegelsen, og vi vil derfor sette parolen om politiske
streiker i sentrum 1. mai. En
bred og kraftig mobilisering
denne dagen vii derfor ha stor
betydning for en styrking av
kamplinja, og om vi i tida etter
1. mai kan stille oss i ledelsen
for a gjennomfore en politisk
streikebevegelse mot EEC.
Det tredje viktige aspektet
ved arets 1. mai-feiring vil spesielt vil framheve, er den internasjonale solidariteten. I Vietnam har folket reist seg til en
stormoffensiv, og USA svarer
med en voldsom opptrapping av
sin terrorbombing.
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Hva vil egentlig Bratteli'?
Vi har slat fast at bade oppgaven og motboren er overveldende for Bratteli. Han far ikke
engang stotte fra partifellen
Willy Brandt : «Det ma bli slutt
pa skrekkparolen om et sosialistisk Europa. Det er Europas
samling som er det viktigste.»
Men er det na egentlik slik at
Bratteli vil knekke kapitalen ?
Det er vektige grunner til a tro
det motsatte :
For det forste : Regjeringa
har latt utarbeide et utkast
til konsesjonslover, slik de
vil bli om vi kommer med i
EEC. Her heter det bl. a at
«departementet forutsetter
at norsk nringsliv utnytter
mulighetene for nrmere inPa 1. mai blir det viktig for
oss som kjemper mot EEC-imperialismen a styrke solidariteten med folkene som kjemper
mot imperialismen andre steder
i verden.
Vi har nä nevnt en del viktige
aspekter ved arets 1. mai-feiring :
Kraftig markering av EECmotstanden, styrke kamplinja
og den internasjonale solidariteten. Arbeiderkomiteen mener
Rod Arbeiderfront 1. mai star
for den linja som ph den beste
maten stotter opp om disse
kraveile. Pa wart landsmote ble
det ogsh vedtatt a slutte opp
om Rod Arbeiderfront under
disse hovedparolene :
NEI TIL SALG AV NORGE FORSVAR DEN NASJONALE
SJOLSTENDIGHETEN.
KAMP MOT DYRTID OG FORVERRING.
KAMP MOT IMPERIALISMEN.
Samtidig ble det ogsa vedtatt

a stotte andre arrangementer
som markerer EEC-motstand 1.
mai.
Rod Arbeiderfront representerer de krefter som vii gjenreise 1. mai som en kampdag.
Oppslutningen har okt for hvert
ar, og i fjor var Rod Arbeiderfront-toget i Oslo det storste av
alle tog i hele landet. I ar er
det planlagt 75 demonstrasjoner, en framgang fra 26 aret
for ! Arbeiderkomiteen vil oppfordre alle EEC-motstandere om
a slutte opp om Rod Arbeiderfronts arrangementer 1. mai
1972, og sorge for stor oppslutning om anti EEC-parolene i
toget.

tegrasjon med nTringslivet i
Fellesskapslandene». Dette
er en direkte oppfordring til
dannelse av storre konserner.
For det andre : Da Elkem og
Spigerverket slo seg sammen, sa industriministeren
at det var «bra for den internasjonale konkurranseevnen». Bratteliregjering viser med sin egen praksis at
«kontroll av kapitalen» bare
er talemater.

STREIK . .
Forts. fra side 1

'la for a advare mot fusk og
trenering i EEC-saka. Etter
streiken i mars var det mange
som forsto at det i virkeligheten er arbeiderne som har makten. Streiken i Odda og Sauda
viste at vi kan sla tilbake EEC
om vi blir flere som virkelig
vil det.
Vedtak om streiker 7. juni
fattes

- Hvordan fa med flere ?
- Politiske streiker kommer
ikke rekende pa ei fjol. Det ma
velges EEC-utvalg pa tvers av
partier og organisasjoner og
utenom det faste tillitsmannsapparatet. Det ma skapes grundige diskusjoner om alvoret i
situasjonen
- Mange synes vel det er
vanskelig a reise streikekamp
pa akkurat deres arbeidsplass ?
- Ja, derfor er det viktig at
det fattes vedtak om streik
eller stotte til streik na. Slik
sprer man ringer i vannet. Slik
stotter man dem som kjemper
med problemer. Det er lettere
reise streiker nar enhver vet at
vi er mange.
- Nar mener du streikene
bor settes inn ?
- Ettersom streikene i hovedsak er et nei til EEC, mente
vi at de burde settes inn under
behandlinga av Stortingsmeldinga. Men regjeringa har vist at
den trenerer sa mye at det er
farlig a binde seg til en slik
offisiell anledning vi ikke har
kontroll over. Derfor mener vi
at 7. juni er en god dag. For det
forste er det nok mulig at Stortingsmeldinga kommer da. For
det andre er det frigjoringsdagen. Dagen vi setter Norges
selvstendighet i hoysetet.
- Et rad til slutt, Sekse ?
- Det er viktig a forberede
seg pa en del hets og splittelsesforsok fra tilhengerne.

DYRTID

EEC BE

EEC BETYR DYRTID

Pendlerhustruer:
At omfanget av pendling har okt mye de siste arene, vet alle.
Men en side ved pendlerproblemet har man hurt lite om hittil,
nemlig om situasjonen for hustruene til pendlerne. Hvordan er
det a bli sittende tilbake i avfolkningsomradet mens mannen pendler? For a forsta hvor stor problemet er for kvinnene, ma vi se
pa omfanget av pendlingen.
Omfanget av pendling

La oss se pa Oslo : 1/4 av arbeidsplassene er opptatt av
pendlere. Det er 76 000 arbeidsplasser det ikke er boliger til,
og det bygges gjennomsnittlig
4-5 000 nye leiligheter pr. hr.
Grunnen til at det er sa mange
flere arbeidsplasser enn boliger
er at de som eier kapitalen
plasserer den der den gir storst
profitt, nemlig i sentra. Sa ma
arbeiderne reise inn til arbeidsplassene. Utviklingstendensen
peker klart i retning av okt
pendling. I 1930 utgjorde pendlerne 7 % av Oslos sysselsatte,
i 1960 — 18 0;,-"e, og dag 25 %.
Situasjonen for pendlerhustruen

Hvordan blir situasjonen for
kvinnen og barna som blir sittende igjen i utkantomrAdet ?
Nar arbeidsplassene forsvinner,
forsvinner livsgrunnlaget og
stadig mer av miljoet i en ut-

M 77-57kb

kantkommune. For kvinnen blir
isolasjonen stadig mer total.
Samvirkelaget rasjonaliseres
bort, hun ma reise i timer for
A handle. Den lokale jernbanestasjonen legges ned, NSB regner med a legge ned 360 av 400

jernbanestasjoner de neste 15
arene. Meieriet sentraliseres.
Og hun ma reise i timevis for a
komme pa sykehus eller fodeh jem.
Familielivet lider av at ektefellene bare ser hverandre i helgene. Kvinnene blir alene med

Sterkt press i
avfolkningsbygder
ansvaret for barna. Mulighetene
for a delta i arebidslivet eller
det politiske liv er minimale.

at vi far barnependling. I et intervju med NRK sa en mor fra
Trysil-distriktet :
«Ungene er blitt sa, dorske
etter at de fikk sa lang skolevei.
For var de ute og lekte hele
ettermiddagen. Na orker de nesten ingen ting.»

Hvordan er situasjonen for
barna?
Barna ma reise til sentrale
skoler helt fra smaskolen, slik

FRA EN SYKEJOURNAIL

Det er Lett a tenke seg at
pendling skaper sykdom,
psykiske lidelser. En undersokelse som lege Tom Sorensen bar
gjort blant pasienter ved en
psykiatrisk klinikk i Oslo, bekrefter Bette. Det er ikke gjort
systematiske undersokelser om
pendling ogsa skaper sykdom
hos pendlerhustruene. Men Tom
Sorensen har gitt oss et kort
sammendrag av en sykehistorie,
som han ut fra sin praksis og
samtaler med pendlerhustruer
forbindelse med undersokelsen,
metier er temmelig typisk :

«Den som i dette tilfelle bar
de storste problemene, og er
innlagt i klinikken, er hustruen.
Hun er 22 ar. Mannen er 5 fir
eldre. Begge er vokst opp. i smabrukerfskogsarbeidermilloer. De
har vtert gift i 5 ar og har 2
barn. Mannen var skogsarbeider
de to forste arene av ekteskapet. Han har siden arbeidet som
bygningssnekker i Oslo. Økonomien er relativt bra. De har
nettopp bygget seg eget hus.
Pasienten legges inn fordi
hun det siste Aret stadig har
vTrt deprimert, har grad for
den minste ting. I tillegg har
hun klaget over magesmerter.
Det er ikke funnet noen somatisk arsak til disse, og distrikts-

legen ansa dem som funksjonelle.
I lopet av flere samtaler med
henne kommer det frem at hun
trives darlig i ekteskapet. Seksuelt har hun de siste par arene
NTrt frigid. Mavesmertene har
kommet riar mannen har vmrt
hjemme, og ma vel sees som
uttrykk for den darlige seksuelle tilpasning i ekteskapet. Tidligere, for hun kom til klinikken, hadde de aldri snakket ut
om disse tingene sammen.
Mannen bor hele uken pa
brakke i Oslo og er bare hjemme
i helgene. Da barna er sma, ma
pasienten stort sett holde seg
hjemme hele uken, og kommer
derfor svtert lite sammen med
andre rnennesker. Hun plages
veldig av a vRre sa mye alene,
og Baler det tungt at ansvaret
for barna hovedsakelig hviler
pa henne. For bun giftet seg,
var hun mye ute blant andre
mennesker, men na. er det sjelden annen omgang enn familien.
Den korte tiden mannen er
hjemme, onsker ban A ha sammen med kone og barn, sa det
blir
til at de gar ut sammen. Mir han kommer hjem
lordagskvelden, er han oftest
trett etter en hard uke med mye
overtid i Oslo, og begge avholder seg fra a. to opp problemer

Vest-Tyskland:

Fascistiske lover
1
I Stortingsmelding nr. 50, regjeringens markedsmelding, heter
det bl a. om EEC-Iandene: «I den enkelte demokratiske nasjonalstat
har folkegrupper allerede viktig innflytelse pa vedtak som har betydning for dem.» La oss se pa en av disse demokratiske nasjonalstatene, og hva slags lover og tiltak som er blitt satt i verk der
de siste arene.

I Vest-Tyskland representerer
unntaksloven et alvorlig inngrep i hele befolkningens demokratiske rettigheter.
I en unntakstilstand kan forbundsregjeringen sette i verk
en rekke tiltak. F. eks. skal
«sivil-forsvarskorps» opprettes.
Forsvarskorpsene kan benyttes
i fredstid hvis regjeringen finner det nodvendig. «De tjenestepliktiges» frihetsrettigheter
vil bli innskrenket. Forbundsregjeringen kan gripe regulerende inn i landets okonomi, gi
forskrifter om midlertidig forvaltning av bedrifter.
Forbundsregjeringen kan ogsa gi forskrifter pa landbruksog jordbrukssektoren, om forvaltning, drift, omstilling, A.pning og nedleggelse av bedrifter. Alle disse lovene skal tre i
kraft ved en unntakstilstand.

Vcepnede bedriftskorps
opprettet i Vest-Tyskland.

Nar er det unntakstilstand?

Unntakstilstand inntrer nA.r
forbundsdagen er tilstede, eller
liar den frie og demokratiske
grunnordning er i fare, gjennom f. eks. trussel om void. Det
er ikke vanskelig a tenke seg at
storre streikebolger kommer
under denne definisjonen.
Lovene kan ogsh tre i kraft
hvis regjeringen mener det er
pakrevet a sikre en raskere
okning av forbundsrepublikkens
beredskap.
Nye lovforslag om unntakstilstander er lagt fram. Disse
innebrer bl. a., at arbeidere
kan bli palagt ikke a forlate
sine arbeidsplasser, samt forbundsdagens maktovergivelse
til et «nodsparlament». Videre
kan vernepliktige menn tvinges
til a yte sivil tjeneste i det of-

fentlige forvaltning- og forsyningssystem. Unntakslovene har
muliggjort
bedriftskorpsene.
Bedriftskorpsene er spesialtrente menn med vapen som kan
settes inn mot arbeiderne ved
streiker og uroligheter.
Bedriftskorps

Arbeidet med bedriftskorps
ble satt i gang lenge for unntakslovene ble vedtatt, noe som
er grunnlovsstridig. Hvem sto
bak planleggingen ? BDI- en
arbeidsgruppe innen det tyske
industriforbund, som er tilsluttet innenriksdepartementet. Det
ble aldri stilt for retten.
Radikale ansettes ikke

Det siste utspillet fra Bonnregjeringen er embedsmanns-
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dem imellom den korte tiden
han er hjemme. Ekteskapet var
etter begges utsagn bra de forste arene ,men na opplever pasienten det som lite harmonisk.
Under samtaler med mannen
kommer det fram at ogsa han
er en del nervos. Han mistrives
med a were sa mye borte fra
hjemmet. Men da det er darlig
med arbeid pa hjemstedet, i ethvert fall hvor han kunne tjene
skikkelig, ser han ingen annen
utvei enn Oslo, men vine gjerne
arbeide pa hjemstedet om han
hadde muilgheter der.0
Okt pendling i EEC

vi vet at om vi gar inn i
EEC, vil sentraliseringa oke.
Det sier EEC-korrunisjonen
selv: «En oyeblikkelig virkning
av gjennomforingen av det felles marked er tendensen til geograftisk konsentrasjon.»
I EEC er denne utviklinga
kommet sa langt at pendlerhustruene har fatt et eget navn:
«De gronne enkene» det er de
kvinnene som sitter igjen i de
gronne omradene der det ikke er
arbeid a fa, mens mannen halvarspendler til Ruhr. Medlemskap i EEC vil gi oss liknende
tilstander i Norge, og det onsker vi ikke!
loven, et ansettelsesforbund mot
«forfatningsfiendtlige elementer» i offentlige stillinger. Denne loven gjelder bade embedsmenn, funksjonwrer og arbeidere ansatt i staten, og da loven
ble iverksatt 28. januar 1972,
forte det til at flere ble oppsagt.
Et annet tiltak fra Bonn-regjeringens side er arbeidet med
a omdanne grenseforsvaret til
en militrt oppbygd, sentral
polititropp som skal tjene som
spesiell borgerkrigsarmê rettet
mot folkelige aksjoner. Vi synes
ikke Brattelis talemAter om
«demokratiske stater i EEC»
har noe smrlig for seg.

Far vi «bedriftsvern» i Norge?

Vest-Tyskland har en dominerende stilling i EEC. Under
Werner-planen kommer en lov
om Europa-konserner. Dersom
tysk kapital under denne lovgivning far en sterk posisjon i
Norge, kan vi ikke da vente at
Krupp & Co vil legge press pa
for a fA. innfort «bedriftsvern»
ogsA i Norge ? Dette peker pa
viktigheten av a bekjempe EEC
na, slik at det forhindres at fascistiske tendenser skal vinne
innpass. Det vil bety en kamp
for beskyttelse av de demokratiske rettigheter vi tross alt har.
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Motstand
landet rundt
Fiskerne i Lofoten/
Vesterhlen demonstrerer

PA fiskernes dag, sondag 19.
mars, arrangerte Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid i Svolvr demonstrasjonstog mot
EEC. Av de 120 som deltok, var
knapt 50 fiskere. Tidligere pa
dagen hadde fiskerne i distriktet demonstrert sin EEC-motstand ved a floyte med batfloyta. I fern minutter gjallet et
samstemmig bAtfloytekor ut
over hele Lofoten/VesterAlen.
Soldater mot EEC
Selg ikke landet vi skal forsvare», sto det pa den store
transparenten soldatene ph Oscarsborg festning hadde hengt
opp i kanonen «Moses» den 9.
april. I det oppropet soldatene
pa Oscarsborg vedtok ved akklamasjon, het det :
«De norske soldater og offiserer pa Oscarsborg festning
viste den 9. april 1940 at det
eneste middel som nytter mot
imperialismen, er kamp. De
senket «BlUcher» og tvang resten av landingsstyrkene pa retrett. A kjempe mot imperialismen er na blitt en tradisjon her
pa Oscarsborg festning, i det vi
i dag demonstrerer mot EEC.
La det bli en tradisjon ogsa andre steder.»

Bra samarbeide mellom
motstandsorganisasjoner
«Inntrondelag
Lokalavisa
MOT EEC» er et resultat av
godt samarbeid mellom Arbeiderkomiteens og Folkebevegelsens lokalavdelinger i Levanger,
Verdal og Steinkjer. Det forste
numret kom i 10 000 eksemplarer. Flere nye nummer planlegges.

Organisering av motstanden
ma till
Bade medlemstall og antall
lokale avdelinger i Arbeiderkomitêen mot EEC og dyrtid har
oke kraftig i det siste. Ved arsskiftet var det 240 lokalkomiteer. Over hele landet fins det
na ca. 350 lokale arbeiderkomiteer i full sving med a organisere folk til sluttfasen av kampen mot EEC.
Vi oppfordrer alle uorganiserte EEC-motstandere om a
stotte den organiserte motstanden ved a bli medlem av Arbeiderkomiêen mot EEC og dyrtid.
Send inn slippen nedenfor.

Informasjonskampanje
Arbeiderkomiteens hefteserie
om EEC har na kommet i et
samlet opplag pa 70 000. VAr
oppfordring til alle som vil vite
mer om EEC og folgene av fullt
norsk medlemskap i EEC, er :
Kjop heftene, studer dem og Ian
dem bort ! Heftene kan bestilles
ved hjelp av slippen nedenfor.
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mien dithen at monopolenes
vekstvilkhr forblir gode.

Pa vei mot pengeunionen.

Endelig skal den okonomiske
union bindes sammen ved at
det opprettes en felles valuta.
Statsdannelse?

Her har vi bakgrunnen for
«utenriksminister» Dahrendorfs
uttalelse nylig om at «EEC vil
bli en valutapolitisk hegemonialmakt.» EEC far 40 % av verdenshandelen. Eurovalutaen blir

EEC BETYR DYRTID
For det forste skjuler Bratteli sannheten. Pa motet med
Ministerradet 30/3-71 erklTrte
Cappelen at han pa den norske
regjerings vgne aksepterte «de
vedtatte retningslinjer for fellesskapets framtidige utvikling».
(Stortingsmelding 90 s. 103).
Det spars om Bratteli kan lope
fra dette i et EEC som bygger
pa «forpliktende samarbeid».
For det andre, dersom Bratteli prover a forpurre unionen og
dermed EEC-konsernenes vekst, er det sv2ert sannsynlig

Unionen kommer
«Nar Per Borten er sikker pa at EEC forer til Europas Forente
Stater, ma han ha fatt profetens nadegaver,» honer Arbeiderbladet i en Iederartikkel 7. april. Dette er et av tilhengernes mange
forsok pa sEi fortie Werner-planen. Aftenposten er ikke darligere.
16. februar tillater avisen seg den frekkhet a erklaere at «Wernerplanen er dod.» Dette bare 5 dager etter at toppmotet Brandt/
Pompidou fant sted, og hvor Brandt erklaarte at «den okonomiske
union skal settes i gang — og det med alt den innebwrer.» (Frankfurter Allgemeine Zeitung 11.2.72).

Hvorfor
union
Romatraktaten med fa kapitalbevegelser etc. ble innfort for
at EEC-konsernene skulle
seg sammen og bli konkurransedyktige mot USA. Dette tiltaket
ga noen resultater. Fra 1961—
1969 ble det innOtt 1258 samarbeidsa v ta ler og fusjoner melkoliserner i forskjellige
EEC-land. .Dels omfattet dette
store monopoler som salgigantene Hoogovens (Nederland) og

Hvordan skal sa. EEC lose
denne oppgaven ?
EEC ma ganske enkelt fungere som en vanlig stat. Ved
Werner-planen overfores myndighet pa sentrale okonomiske
omrader til Briissel :
Forst og fremst tar Wernerplanen sikte pa a harmonisere alle okonomiske faktorrer som rentesatser, skattesatser etc. Vitsen er at kapital skal flyte helt fritt til det
sted monopolene finner det
mest profitabelt a investere.
Dernest tar den sikte pa a
utarbeide et lovverk som
muliggjor dannelsen av Europa-konserner pa EECbasis.
Etterhvert vil EEC fa sitt
eget budsjett. Gjennom dette
skal oppbyggingen av EEC-

konsernene stottes. Hvordan ? Veda bevilge penger
til forskning og utvikling av
hay teknologi, innromme
skattelettelser, yte eksportsubsidier, opptre som avtaker av konsernenes produkter (bl. a. milit2erproduksjon), se gjennom fingrene
med monopolpriser etc.
Pa denne mhten gir nemlig
USA's regjering «sine» monopoler en arlig state pa 200 milliarder dollars, dvs. 1/5 av landets
bruttonasjonalprodukt (Mintz &
Cohen, America Inc., s. 15).
Dersom EEC-konserner skal
hamle opp med USA-konsernene, ma EEC's state bygges
kraftig opp.
n EEC ma selvsagt ogsa fore
en vanlig penge-, kreditt- og
konjunkturpolitikk som til
enhver tid regulerer okono-

mektig og hard valuta — reservevaluta pa linje med dollars.
Sma U-land vil derfor se seg
nodt til a to imot EEC investering med takk. Dette vil bane
vei for storre «Lebensraum» for
EEC-monopolene. Eurovalutaen
blir altsa, et mektig vapen for a
bryte ned USA's okonomiske
maktmonopol.
Hva blir sa situasjonen ? I
1980 vil iflg. Werner-planen de
viktigste nasjonale okonomiske
virkemidler og den nasjonale
valuta vre a yskaffet. Den
amerikanske nasjonalbanksjefen Moore betegner dette som
en «permanent, ugjenkallelig
overdragelse av suverenitet»
(Vision, 15.3.72).
Med denne okonomiske og valutariske union vil det grunnleggende element i Den Europeiske Forbundsstat vre lagt.
Bare en felles her mangler for
at EEC skal bli en stat.
Kan Bratteli stoppe unionen?

EEC-tilhengerne har ved
mange anledninger forsokt
innbille oss at «det blir ingen
union om Norge ikke onsker
det.» Er det mulig a stoppe
unionen ?

Stortingsmelding nr. 50 - 19711172
A.§
•Utenriksminister. Dahrendorf: Europa snakker med 10 stemmer, det er
9 for mye.

Hoesch (Vest-Tyskland, Fiat og
Citrotien, samt bankene Coramersbank (VT), Credit Lyonnais (Fr. og Banco di Roma.
(Vardoger 4/71, sbl).
Men dette er ikke godt nok.
SOM et bilde pit USA's overlie
, kt nevner Kommisjonens viseresident Wilhelm Baferkamp
falgende : Med 16 % av industriarbeiderne i verden produserte
SA 38 % av verdens industriarer i 1968, mens EEC-indu*Hen med 21 % av arbeiderne
to for bare 25 % av produksjonen. (Vardoger 4/71. s. 54).
Men bildet er i endring. EEC
er i fremgang mens USA stagnerer under presset fra indre
motsetninger og krigforing i andre land. Et uttrykk for dette
er de siste vaiutakrisene, der
dollars ble solgt og D-mark
kjopt i stedet.
I denne situasjonen besluttet
EEC's regjeringssjefer i Ministerritdsmotet 6. og 7. mars
etter initiativ fra Pompidou/
Brandt ,«It gjenopplive den okonomiske og monettere union
(Le Monde, 6.3.72).

Storre vekst i EEC?
Regjeringa har i lange tider
lovet «saklig informasjon» om
EEC. Det er Stortingsmelding
50 som skulle sta. for «en bred
vurdering av EEC-sporsmâlet.»
Men meldinga kan neppe sies
vTre annet enn et usvekket
partsinnlegg for regjeringas
synspunkt.
Storre okonomisk vekst?

I meldinga gar det gang pa
gang igjen at medlemskap i
EEC vil fore til sterkere vekst.
Regjeringa gjor intet forsok pa
a bevise denne pastanden. I stedet nevner den at for eksempel
10 % mere vekst pr. Ai- betyr
16 milliarder i lopet av 10 an Vi
far bare hore at den storste
vekst vil gjore oss i stand til
lose alle viktige samfunnsoppgayer som distriksutbygging,
miljovern og sosialpolitikk. Begrunnelsen for pastanden om
okonomisk vekst er at eksportindustrier skal fa storre markeder. Det som imidlertid regjeringa velger a overse er at handelen virker to veier. Det er riktig at norsk eksport vil oke.
Men EEC's eksport til Norge vil
ogsa oke og sla ut en rekke av
ware smabedrifter. Belgias industri mistet shledes 20 % av

hjemmemarkedet de forste 10
Ara i EEC (Aukrust 10. 11. 71).
Handelens virkning pa veksten
er derfor ganske liten. I perioden 1959-65 er det beregnet at
fjerning av toll mellom EEClanda bare medforte 0,1 %
storre vekst for medlemslanda.
(Balassa,
«Sosialokonomen»
3/71). Tabellen nedenfor viser
veksten i bruttonasjonalprodukt
i EEC og ovrige OECD-land.

1954-58 1958--69
EEC
5,7
5,4
OECD
3,4
5,1
(Kilde : National Institute Economic Review 11/70).
Vi ser altsa at EEC-landa f or
EEC ble dannet hadde storre
vekst enn OECD-landt totalt,
mens den etter EEC ble til hadde svakere vekst. Regjeringas
konklusjoner bygger derfor pa
meget svakt grunnlag.

Balassas konklusjon : at den frie
handel slat- ut mindre bedrifter.
Disse ligger hovedsakelig i distrikter og smabyer.
For det andre ma selv regjeringa innromme at Romatraktaten forer til sentralisering. «Det legges imidlertid ogsh vekt pa friere bevegelighet
av arbeidskraft og kapital.
Dette siste ma innebre i seg
selv en tendens til sterkere konsentrasjon av befolkning og
virksomhet i sentrale omrader.»
(s. 112).

at aldri sa lite okonomisk press
fra EEC vil bringe Bratteli pa
bedre tanker. Slikt press vil bli
lettere a utove jo mer integrert
vi blir i EEC's konserner og
okonomi. Med 2 0/0 av produksjonen har vel ikke Norge stort
a si i EEC ?
For det tredje. I folge dir.
Magnussen har Romatraktatens
frie kapitalbevegelser skapt
visse forstyrrelser i okonomien
i EEC. Disse kan bare motes
med tiltak pa EEC-niva.. Dette
er Werner-gruppens viktigste
argument for Unionen. Dersom
Bratteli vil beholde Romatraktaten og forkaste Unionens
overnasjonale virkemidler, kaster han EEC ut i rystelser og
kriser.
Vi mener det virker lite trolig at Bratteli kan stoppe unionen. Vi er ikke alene om det.
Ogsa. regjeringens Markedsutvalg «antar at den okonomiske
og monetre union vil bli realisert i samsvar med de langsiktige planer.» Det er pa tide at
regjeringen gjor klart for folket
at sporsmalet om EEC ikke er
et sporsmal om «markedslosning», men om a gh inn i VestEuropas Forente Stater.
Den okonomiske vekst forutsetter altsa en strukturrasjonalisering og sentralisering. Regjeringens argument blir da at
overskuddet skal bli sa stort at
det i form av distriktsutbygging
forer til desentralisering. Men
akk, her har den Kommisjonen
imot seg: «Man har allerede
merket seg at en umiddelbar
virkning av apnede grenser er
en forsterking i retning av geografisk konsentrasjon.» (Memorandum av 17.10.70, s. 32).
Dette er ikke overraskende. For
er det noen kapitalistiske land
som ikke blir mere og mere sentralisert ? Jo storre de okonomiske enhetene er (som USA
og EEC) jo sterkere er ofte
sentraliseringa.

Utbygging av distriktene?

En av pastandene er at veksten gir oss penger til a drive
distriktspolitikk. For vi aksepterer at dette er viktig, ma vi
prove a se hvordan veksten blir
til
For det forste har vi nevnt
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Regjeringa tryller fram storre okonomisk vekst i EEC.
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Gjenreis 17, mai som
nasjonal kampdag
Wir 17. mai-tradisjon er et uttrykk for det norske folks kamp for
nasjonal sjolraderett og okt medbestemmelsesrett. Slik virker det
ikke new vi ser pa 17. mai-feiringen i dag, dominert av iskrem og
spetakkel.

HVA ER 17. MAI I DAG ?
I de senere ar har 17. mai
manglet politisk innhold. Dagen har degenerert til a bli en
innholdslos musikk- og iskremfest.
Men det vil neppe fortsette
slik. For i dag er det norske
folk igjen oppe i en avgjorende
strid om landets selvstendighet. Gjennom EEC-medlemskap trues norske interesser av kapitalherrene pa kontinentet. Folk har skjont at store
verdier star pa spill. Deres motstand har fat organiserte uttrykk i Folkebevegelsen og Arbeiderkomiteen. I den siste tiden har de som klarest har sett
alvoret i situasjonen tatt i bruk
politiske streiker mot EEC.
HVA ER SJOLRADERETT ?
Hva er det sh saken dreier
seg om ? Mange mener EEC-mot-

EECzlimren
(Fortsatt fra side 6)
de tyske krigsskip «passe pa»
de norske oljekildene «som er
av stor betydning for oss» ( Ministerialrat Rummer til Der
Spiegel 19. 7. 1971). Det er ting
som tyder pa at for eksempel
den norske marinestasjon ved
Kristiansand S. i virkeligheten
er blitt base for tyske krigsskip. Veien er ikke lang derfra
til a opprette depoter osv. like
ved patruljefeltet. Og sa har vi
det ghende : Vi tar vel ikke mye
feil om vi tipper at det etter
en stund blir reist krav om stasjonering av fly pa norsk jord
til a effektivisere vaktholdet.
Og i neste omgang krav om
tyske soldater til a beskytte de
tyske flyene og verkstedene :
«Man spor seg med forbauselse hvorfor det ikke i denne omfintlige nordeuropeiske region
hvor det dreier seg om a y skjerming av hele Vest-Europa, ikke
fins permanents allierte,» skriver den kjente militTrkommentator Wolfgang HOpker i «Christ
and Welt».
Sld ned streiker
En annen grunn til EEC-hoer
er de europeiske monopolkonserners behov for kontroll med
folkene i Europa som blir rammet av for eksempel EEC's fraflytningspolitikk. Europakonsernene tar sikte pa en sammenslaing av blant annet tysk,
fransk og engelsk kapital. Dermed vil de ha interesser a ivareta i hele EEC-omradet. En
felles EEC-hoer ma til. Et spesielt stygt eksempel pa forberedelsene til denne haeren foregikk i Norge gjennom NATOovelsen Good Heart s om tok
sikte ph a sette inn europeiske
NATO-styrker mot streikende
arbeidere og studenter i Trondheim. Det hele var en tenkt
ovelse, men viser alvoret i situasjonen.

standerne kjemper med nisselua
foran oynene — at de star for
Vi er
snever nasjonalisme.
enige i at det ville were gait.
Hva mener na motstanderne
med «forsvaret av den nasjonale sjolraderetten» ? Norge er
i dag et land der politikken i
hovedsak bestemmes innen landets grenser. Stortinget har
vedtatt lover som gjor det mulig a styre den okonomiske utvikling i landet.
viktig
er konsesjonslovene, valuta- og
aksjeloven samt kredittloven.
Gjennom disse lovene kan Norge utove viktig kontroll over
det som skjer med arbeidsplassene.
EEC tar sikte pa a fjerne
disse lovene og erstatte dem
med Romatraktaten. Myndighet til a styre overfores t
Briissel. Hvorfor ? Gjennom fri
kapitalbevegelse,
etableringsrett og «fri» bevegelse av arbeidskraften far kapitalherrene
i EEC adgang til a utnytte ressursene i Norge slik det tjener
dem best, f. eks. flytte arbeidsplassene dit profitten er storst.
For a muliggjore dette okonomiske angrep ph arbeidsplas-

sene i Norge, matte forst et
politisk angrep pa lovene settes i verk. Det var derfor Bratteli ble invitert til Briissel for
a undertegne traktaten 22. januar. Historien viser at imperialismen ofte forhandler og
undertegner kontrakter for den
viser sitt sanne ansikt.
GJENREIS 17. MAI
Tilhengerne
kontrollerer
NRK, og massemedia der de
forer fram sin propaganda. Folket har ikke slike uttrykksmidler. Det ma bruke de uttrykksmidler det har. Tradisjonelt er
ikke minst oppmarsjer og demonstrasjoner den mate folket
sier fra om sitt syn.
I Arbeiderkomiteen stiller vi
oss sporsmalet : Hvem tjener
pa at 17. mai i EEC aret 1972
blir en upolitisk iskremdag ?
Svaret gir seg selv. Arbeiderkomiteen og andre anti-EECorganisasjoner tar derfor sikte
pa a gi 17. mai nytt innhold
som nasjonal kampdag. Arbeiderkomiteen legger vekt pa a
g5, inn i de tradisjonelle arrangementer og prege dem med
dagens rette innhold.
Nei til salg av Norge.
Forsvar norsk sjoirtiderett.
Gjenreis 17. mai som nasjonal kampdag.

'

Torgslaget den 17de mai 1829, en av de episoder som satte bolger i tiden
og bidro til a gjore den 17de mai til en nasjonal kampdag.

HVA 17. MAI VAR FOR
Selve feiringen av dagen har
sin opprinnelse i kamp — kampen mot svenskene for i det
hele tatt a fa feire den. Da
svenskene hadde gitt opp motstanden, og dagen var blitt etablert, fikk den et nytt innhold.
Na ble den brukt i kampen mot
«Embetsmannsstaten». Venstre
satte sitt preg pa 17. mai-feiringen i 1870-ara med demonstrasjoner, og utover 1880-Lira
ble 17. mai-toget sprengt. Venstre laget sitt eget 17. mai-tog,
et demonstrasjonstog for stemmerett og likhet i unionen med
Sverige. I denne perioden begynte ogsa, arbeiderne a demonstrere for sine krav pa 17.

EEC trugar norsk
Norsk Málungdom (Noregs
Student- og Elevmallag) har
nyleg gjeve ut ei studiebok om
EEC. Boka har mykje bra stoff,
blant anna ein artikkel om
norsk kultur og EEC og ein
om korleis bygdekulturen er
truga av EEC-medlemskap. Vi
skal nemne nokre hovuddrag
fth desse artiklane.
Liksom produksjonslivet elles er produksjon og spreiing
av massekultur i EEC heilt
underlagt dei frie markanadskreftene. Dette har fort til monopolisering nar det gjeld bokforlag, plateselskap, avisutgjeving, teater o. 1. Shleis rar aviskjempa Axel Springer no aleine
over halve dagspressa i Tyskland. Samstundes blir innhaldet
i denne kulturen meir einsretta
og Mkt hove til a skape og
spreie kultur som vik av fra
den radande, fa-leta massekulturen og minst av alt kultur
som gagnar folket. Dei storste
forlaga i Tyskland, som Rowolt,
seier at dei ikkje lenger vil satse pa a gje ut sakalla verdfull
skjonnlitteratur. Og ein fransk
lyrikkdebutant,
eller mindre
kjent lyrikar, ma svara eit depositum pa om lag 2 000 franc
for at boka hans i det heile
skal bli prenta.
Korleis vil norsk kultur hove
i dette biletet ? La oss nytte
vekeblada som dome : Ein kan
skrive mykje negativt om vekeblada i Norge, men jamfort
med «Stern» og dei andre EECmagasina er det liten tvil om
at dei norske blada er betre.

Det er betre av di dei er mindre einsretta og reaksjonaere i
innhaldet. Dei har heller lite av
fascismen, valdsdyrkinga og
den omsynslause spekulasjonen
vi finn i EEC-blada. Og dei
gjev mange arbeidsplassar. Det
er rimeleg a rekne med at storparten av dei norske vekeblada
vil ga konk eller smelte saman
med EEC-blada om Norge blir
med i stor-EEC. «Norsk Ukeblad» og «Vi menn» vil bukke
under i tevlinga med gigantane «Stern» i Tyskland og «Elle»
i Frankrike som kjem ut i enorme opplag og pa fleire sprák.
Den same utviklinga kan vi
vente nar det gjeld bokforlaga,
plateselskapa,
filmselskapa,
avisene, kringkastinga o. 1. Dei
sma, vil bli knekte, dei mellomstore vil enten bli knekte eller
dei ma Wye seg under EECgigantane. Og endatil Aftenposten og Gyldendal er sma
i EEC-samanheng.
BYGDEKULTUREN.
Enda hardare vil slaget fra
EEC mot den folkelege kulturen bli. Folkekulturen er noye

knytt til livskara for folket,
verre livskar, slik EEC medforer, vil ogsa gh ut over folkekulturen. Mange element isTr i
bygdekulturen er stadbundne
og vil vanskeleg kunne leva
andre stader enn der dei eigentleg hoyrer heime. VWmaiforet vil knapt bli eit langt
liv laga dersom vagvTrene lyt
flytte til Ruhr-omradet, Paris
og London for a fa seg arbeid.
Innafor EEC vil avfolkinga
av bygdene tilta. Dei fa bygdesamfunna i Norge som vil leva
vidare, er bygder der ei bedrift
utgjer eksistensgrunnlaget, altsa bygder av typen Sauda og
Husnes. Men desse har usikre
arbeidsplassar, stor gjennomtrekk, hardt skiftarbeid, mykje
arbeidsulykker og store sosiale
problem, og dei manglar ofte
skikkelege kulturinstitusjonar,
forsamlingshus o. 1. Under slike
levekar er det lite tenkjeleg at
ein rik bygdekultur skal kunne
blame. Vi vil ogsa fa ein annan
type bygdesamfunn i EEC,
nemleg
fraflyttingsbygdene.
Desse kjenner vi alt. Dei har
fa ungdommar, fa familiefolk
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mai og ogsa, kvinnene gjorde
denne dagen til sin kampdag
ved a demonstrere for stemmerett for kvinner. Dagen fikk
stadig mer preg av en kampdag for okt medbestemmelsesrett og nasjonale kra y. Disse
krav fra folket ble matt med
harde midler fra overklassen i
landet, som tjente pa det utenlandske herredommet. Hvem
husker ikke Torvslaget fra historieboka ?
Etter 1905 begynte feiringen
av dagen a miste noe av sitt
politiske innhold og i 1920-Ara
holdt arbeiderklassen seg, nettopp av denne grunn, kjolig og
skeptisk overfor 17. mai-feiringen. Forst under krigen ble dagen igjen preget av kamp og
tross. Det ble sunget og holdt
demonstrasjoner og politiet
grep inn mens tysk
sto klar til utrykking.
harmonisk samfunn med skeiv
alders- og kjonnsfordeling, der
dei mest dugande folka er tappa ut, med for spreidd busetnad til at god kontakt kan haldast mellom dei som bur der,
eit samfunn kanskje utan skule
og landhandel og skikkeleg
postlevering, eit samfunn pa
veg mot grava. Det sier seg
sjolv at ei slik frallyttingsbygd
ikkje har det sosiale miljoet for
ein levande folkekultur.
NORSK SPRAK.
I dag ser vi korleis nynorsk
og samisk sprak blir underkjende og ikkje far vekstrom i
Norge av di dei er mindretalssprák. Vi ser ogsh at isTr engelsk sprak far sterkare innpass
i Norden. T. d. har amerikanske gigantforlag tilbode seg
to over utgjevinga av samfunnsvitskapleg litteratur i
Sverige — og da sjolvsagt berre
pa engelsk. Dette gjer det langt
vanskelegare a drive forsking
for folket, av di folk flest ikkje
les engelsk godt og saleis blir
ayskorne fra, resultata fra
forskinga.

tre til med kraftig stotte.
den okonomiske unionen kommer, far vi trolig denne stotten
over EEC-budsjettet.

EEC
planlegger
sin hoer
I et fjernsynsintervju 6. februar i ar uttalte Willy Brandt at han
kunne tenke seg EEC-soldater i 1980-ara. Da Dagbladet 7. februar
spurte statssekretaer Stoltenberg i Utenriksdepartementet om hans
kommentar, svarte han at hans fantasi ikke strekker til for a forsta hva Brandt kunne ha tenkt pa. Dette svaret ayslorer bare hvor
pinlig det er for Arbeiderparti-ledelsen nar den bistre sannhet om
EEC blir avdekket. Vi skal her forsake a hjelp pa Stoltenbergs
fantasi og trekke opp bakgrunnen for Brandts snakk om en
EEC-hwr.
teresser faller sammen (mot
USA's) ». Og videre. «Pa grunn
av de hoye utviklingskostnader
— ma vi opprette storre produksjonsenheter.»
BOlkow & Co vil altsh opprette vh.penmonopoler. Han lover ogsh at de skal klare biffen : «Nar vi i Vest-Tyskland
forst setter i gang, nar vi raskt
igjen og gar forbi de andre»
(Wirtschaftswoche 18/2 1972.
BOlkow farer ikke med lausprat. Allerede forst i april ble
det meldt at MesserschmidtBOlkow-Blohm skal gh sammen
med det franske Aerospatiale
som lager taktiske raketter.
(Frankfurter Allgemeine Zeitting 7/4 1972) Vi ma tenke pa
hvor raskt tyskerne kan bygge
opp en rustningsindustri. Under Hitler klarte de det fra
1933 til -39.
Dersom
EEC-konsernene
skal klare dette, ma hele EEC

Politikerne beredt
Hva ma gjores for at fredsprisvinneren Brandt skal fa
sine EEC-soldater i 80-5.ra ?
Utenriksminister Walter Scheel
har faktisk gitt oss svaret pa
dette da han hadde pressekonferanse 21. januar i hi': «EEC
har enna, ikke grodd tilstrekkelig sammen i politisk henseende
til a kunne tilstrebe en felles
forsvarspolitikk. Etter alt a
domme, vil dette sporsmal komme som siste ledd i den politiske enhet. Dette aspektet ma
likevel ikke holdes utenfor ved
en forutseende planlegging av
EEC's framtid.»
Hvordan skal det foregh ?
EEC-kommisjonen har kommet til at EEC's militEerindusstri mangler styrke nar den
prover a sammenlikne seg med
USA's milit a rindustri. Grunnen til dette er manglende statlig stotte og mangel pa fusjo-

Militcer stormakt?
Vi lar en kjent EEC-politiker trekke opp konturene av
EEC's framtid : «En politisk
handlingskraftig enhet med en
politisk ledelse, felles utforming av utenrikshandelen og senere oppbygging av en europeisk arme med kjernefysisk basis i de franske og britiske
atomvhpen» (Wirtschaftswoche
10/72.) Sh en annen kjent
EEC-politiker om samme tema :
«NAT det politiske samarbeid
nar et bestemt trine, er den logiske folge at disse stater ogsh
«Monetwr og okonomisk union gar hand i hand. Det som do
pa forsvarsomradet rykker
1980) blir den storste handelsmakt i verden, ma opplagt ha en
mermere sammen. — Det andre
Uttalt av Malfatti i et intervlu
punkt er den rolle det atom- Felles utenriks- og
potensial som to av EEC-sta- med Newsweek 17.8.70. Malfatti peker pa at EEC ma beskytte sine
tene, England og Frankrike ra- ravarer og markeder Afrika, Latin-Amerika og «Ost for Suez»
mot sosialisering og revolusionwre bevegelser. Vi behover ikke
der over, vil spille».
Hvem er disse to ? Den forste ga mange ar tilbake for a se at stormaktene i EEC har brukt vapen
heter Franz Josef Strauss, den bant annet i Algerie, Congo, Kenya, Gabon, og i dog foyer
andre er den tidligere nevnte Frankrike krig i Tschad.
fredsprisvinneren Brandt. (Ph
Mr USA ;la under burden tet hva forsvarsminister Helpressekonferansen 8/2 1972)
av sine 3 200 utenlandske baser mut Schmidt sa under sitt beLikeheten er ikke forbloffende.
soh i Norge hasten 71 om feltwinges til
Begge herrer forstar at EEC Dg krigforing
trekke seg tilbake som ver- les ovelser mellom den norske
ma beskytte felles okonomiske
dens politirnann», blir det spe- og den vest-tyske marine i
interesser med felles
sielt viktig at EEC kan overta Nordsjoen.
styrker.
Vi kan ikke tolke dette som
Vi skulle tro at dette stikker :ten militTre beskyttelsen av
annet enn en forsmak pa Willy
Sine okonomiske interesser
kjepper i hjulene pa BratteliBrandts Europahaer. Som arle
regjeringa. Mange mennesker den tredje verden.
vet finnes ikke denne haren
har stolt ph Arbeiderpartireenna. Altsa ma den bygges
Oljen
Fokker
gjeringas og Brattelis alvorlige
gradvis opp. Nar det gjelder
Hvilken
sammenheng
er
det
toner om det fredskapende
Nordsjoen
kan vel ingen vt.e
rnellom
EEC's
militrstyrker
Europa. Hvordan vil Bratteli
tvil
om
hva
det ravarefattige
i
og
Norge
?
denne gang skjule at EEC har
Vest-Tyskland
er pa jakt etter:
Den
vest-tyske
marine
skal
planer om a bli en militer storDet
svarte
gull.
Vest-Tyskland
na.
operere
i
Nordsjoen
uttaler
makt ? Det er shvisst grunn til
har
ikke
najekilder.
Aitsa ma
Bonns
flatesjef
admiral
Heintz
a tenke seg om en gang til for
Kiihnle.
Dermed
far
vi
bekref(Fortin
tide 5.)
en gar til folkeaystemminga.

Hvorfor EEC

Kimer til EEC hmren
Store vapenkonsern har begynt a kjope opp mindre. Dagbladet
for 29. januar i ar forteller at Vest-Tysklands nest-rikeste mann
Fridrich Flick vil bli medeier i to nederlandske vapenfabrikker.
Nederlands forsvarsminister «oppfatter det som et forste skritt
veien til et europeisk vapenkonsern. Han sier at bedrifter som
Oerlikon og Rheinmetaell kan slutte seg til det seinere.»
Og Dagbladet fortsetter :
«Det stemmer at den na 88hrige Flick ble domt til sju his
fengsel for krigsforbrytelser
etter den annen verdenskrig,
men det er ikke god tone a
nevne slikt Fenger. Han trengte
ikke begynne med to helt tomme hender da han slapp ut av
fengselet igjen, naturligvis lenge for han hadde sonet hele
straffen.»
Tidligere har de tyske vapensmiene Messerschmidt, BOlkow
og Blohm slat seg sammen.
Dette storselskapet har nylig
slat kloa i det franske Aerospatiale som riktignok er mest
kjent for bygginga av overlydsflyet Concord sammen med
det engelske selskapet BAC,
men som er en viktig del av
den franske vapenindustri.
Fiat, British Aircraft Corp.
Messerschmidt-BOlkowog
Blohm er allerede i gang med
det forberedende arbeidet til et

Frantz Josef Strauss vil ha
arme og atombomber.
ner og store enheter i vápenindustrien
(Wirtschaftswoche
7/72).
Vdpenfabrikanter
pa startstreken
Det er naturlig a tro at kommisjonen vil foreslh «forbedringer» ph disse punkter. Den
vet at vhpenfabrikkantene Jigger i startgropa. En av de
fremste flykonstruktorene ph
30- og 40-tallet som na er direktor for de sammensluttede
flyfabrikkene MesserschmidtBOlkow-Blohm, Ludvig
har forstatt hva det vil si
vre «europeer». Han sier : «Vi
ghr over fra nasjonal konkurranse til
at internasjonale
grupper konkurrerer. Englands, Frankrikes og ware in-
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utgis av Arbeiderkomiteen mot
EEC og Dyrtid,

nytt kampfly som skal leveres
i over 900 eksemplarer til det
italienske flyvapen, til RAF og
til Luftwaffe. Dette betyr at
EEC om kort tid (midten av
70-hrene) vil gjore seg uavhengig av USA ph dette omrhdet. Det har faktisk blitt et
nytt selskap ut av dette samarbeidet. Selskapet heter Panavia og har sitt hovedsete i
Miinchen. «Vi ma ha et euroepisk selskap», sier Allen
Greenwood som er direktor for
dette nye selskapet (Europa
Magazine, mars 1972) I flyindustrikretser regner man med
at British Aircraft Corp., Messerschmidt-BOlkow-Blohm, Aerospatiale og Fokker-Vfw vil
ga sammen til et kjempekonsern innenfor EEC.
Fellesvcipen
Hvilken norsk vernepliktig
ungdom og heimevernsfolk har
ikke hort om de nye automatvhpen AG 3 og MG 3 ? Dette
er det nye tyske enhetsvhpen
som innfores i de europeiske
NATO-land. Men det er ikke
bare et enhetsvapen, det er endel av arbeidet med a bygge
opp en europeisk rustningsindustri. Briissel tar ikke sjansen ph at USA kan skru av og
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ph vapenleveransene etter som
det passer USA's interesser.
Det fransk-tyske samarbeidet utvikler seg raskt : Utviklingen av kampflyet «Alpha
Jet», og den lavtflyvende raketten «Roland». Videre skal
de franske antitank-rakettene
«Milan» og «Hot» innfores i
den tyske har ph bekostning av
tilsvarende amerikanske, (Der
Spiegel 9/72).
EEC har ogsh grunnlag til
bli en atomvhpen-makt. Dette
vil kunne skje gjennom Frankrikes og Englands atomstyrker.
Bade Heath og Pompidou snakker ofte om et felles «atomforsvar for EEC».
Felles organisasjon
Forberedelsene til EEC-mili-

tmrstyrker har foregatt i flere
a for Willy Brandt slapp katta
ut av sekken i det beryktede
intervjuet om EEC-soldater.
Den organisatoriske platformen liar wart Euro-gruppen i
NATO og Vestunionen. Og
Norge er med. Det amerikanske forsvarsdepartement har
kommet til at de europeiske
NATO-land, som stort sett falelr sammen med «de ti», sorger
for 90 % av de europeiske bakkestyrker, 75 % av luftstyrkene og 80 % av marinestyrkene.
Gjennom felles ovelser trekkes
ogs'ci, land som star utenfor
EEC inn i et felles opplegg. I
en annen artikkel har vi vrt
inne pa at de tyske militrstyrker ph nytt har kastet sitt
blikk ph. Norge.

Den tyske marine er allerede pa pla ys ved oljefeltene i Nordsjoen.

