RE OPP OM
FOLKETOGENE
7. JONI
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folket som sakalt objektiv informasjon. De ressurser staten alene setter
inn, over 5 millioner kroner, er mer
enn ti ganger Arbeiderkomiteens
budsjett. Og behov for pen .ger har
sannelig Ja til EF bevegelsen ogsa.
De ma jo i tillegg til alt betale folk
for a dole ut materialet, sta pa stand
saint over 25 heldagsansatte. Selv
Manpower-engasjert hjelp ma de ty
ti I.
Samtidig forsoker de a kneble
EEC-motstanderne pa Stortinget.
De har nektet a svare pa alle
sporsmal om EEC. De stilte kabinettsporsmal og truet med rettsak
mot EEC-motstanderen Engan da
han ba regjeringen utrede hva
tolkingsmulightene i jordbruksavtalen innebar. Derved avviste de
svare pa titusener av bonders
skjebne i EEC. Nar sa Eika, nettopp
for a fa klarhet i dette foler seg
tvunget til a bruke andre kanaler
etter at regjeringen har nektet de
vanlige — ja da skrikes det opp om
at han »sviker vfire nasjonale interesser». Men det er jo nettopp Eika

VIS EEC OG BRATIEL

HVOR HIKE! STitin

Fatt vedtak. Diskuter kampformer.
Situasjonen er alvorlig. LOKongressen vii si ja til salg av
norsk sjolraderett, den vii bli
brukt mot arbeidernes interesser. Dette til tross for at
utallige uray stemninger og vedtak i foreninger og klubber har
sagt nei til EEC. LO-Kongressens ja vii sa bli brukt i
Stortinget til a svindle bort
arbeidernes standpunKt m o t
EEC.
Dette ma ikke skje! Faglig
utvalg i Arbeiderkomiteen mot
EEC og Dyrtid vii derfor
oppfordre foreninger og klubber over hele landet til a
medlemsmØter
innkalle til
umiddelbart etter LO-kongressen — dvs. i dagene
5-7. juni.
Vr beredt til a vedta
uttalelser som protesterer mot
dette misbruk av LO-kongressen! Stadfest et nei til EEC,
og ta opp til vurdering hvilKe
kampmidlersomidenne
situasjonen an tas i bruk!
Fra 9. juni sial sa hele
embedsvemet og de fagorganisertes tillitsmenn for fullt ut
og propagandere f o r EECmedlemskap. Det sKal bli 'AMUlig a se fursKjell pa en byrasjef
i utenriksdepartementet og Ja
reisesekretwrer,
E Fs
til
Hwyres Hus og LO-sekretariatet i FolKets Hus skal tale i
sleip er
takt. Sa enkel
Willochs og Brattelis
Organisasjonstoppene har tatt
stilling, hele maskineriet skal
veltes inn i valgkamp m o t
folket. Sa desperate er disse
talsmennene for norsk underkastelse under EEC — selv om
de fortsatt Kaller det »likeverdig samarbeid». Det er nodvendig a ayslwre dette spillet, det
er nodvendig a v e I t e spillet.
LO-kongressen som motes i juni
er valgt i 1970 — for diskusjonen
om EEC hadde startet, to it- for selv
Aspengren aksepterte at fagorganiserte skulle ta stilling. LO-toppen er
livredd for noe nyvalg eller kanskje
spesielt for en uraystemniiig
Fagforeninger over hele landet har
gfitt mot EEC, og lokale ura ystemninger har fastslfitt . det samme.
Samorganisasjonen i Oslo h:ti- Ott

som forsvarer de nasjonale interessene. Han vil vite hva det betyr for
store folkegrupper a gi slipp pa vir
nasjonale selvstendighet. De som
hindrer ham i dette avviser all
utgreiing av hva nasjonal uavhengighet betyr.
VI MA SVARE
WILLOCH OG BRATTELI!
De som er imot EEC har bare en
ting a gjore: de ma si kraftig ifra!
Det gjelder na mer enn noensinne
ogsa de som tviler pa hva de skal
stemme til hosten.
Om vi velger a sta utenfor na kan
vi nar som heist seinere revurdere
standpunktet. Gfir vi derimot inn er
det ingen fredelig vei ut av EEC,
det er slfitt fast i Romatraktaten.
Derfor er det viktig a kreve fipne
kort fra EEC-tilhengerne. Derfor er
det viktig a sla tilbake tilhengernes
forsok pa a tvinge oss inn med alle
midler, og a stoppe forsokene pa a
kneble EEC-motstanden.
VIS BRATTELI OG WILLOCH
HVOR FOLKET STAR!

Aftenposten ma ikke fa hjelp

KAMPEN MOT EEC
Avvis a Ile splittelsesfors*

Youngstorget i Oslo ble for lice for anti-EEC-toget I. mai
mot EEC. Selv LO-avdelingen i aksjoner over hele landet. De som
regjeringsbygget er imot EEC.
alt har vedtatt resolusjoner mot
LO-toppen har helt til i april EEC ma offentliggjore dem na og
oppfordret alle fagforeninger til a protestere pa LO-vedtaket. Overalt
holde kjeft, de skal fa uttale seg der det er motstand ma den munne
seinere. Pa landsmotet i Arbeider- ut i vedtak snarest, slik at ikke LOs
partiet star sa Aspengren fram og topp-vedtak far sta uimotsagt som
slfir fast at fagbevegelsen er for EEC »representativt» for det arbeidsfolk
siden ikke flere har kommet med mener.
lokale aystemninger! Det de vil
gjore na er a trumfe gjennom
STORTINGET —
vedtak i en forsamling som alle pa
FUSK OG TERROR
forhind veit er for EEC, uansett
Under stortingsbehandlingen om
hva folk »pfi gulvet» matte mene.
EEC
i juni skal det ikke stemmes.
Deretter skal kontingentpengene
Men
den
er et forsok pa a stro sand
kjores inn fora forsvare Willochs
pa
regjeringens
markedsmelding slik
politikk, for a stotte storkapitalen.
at den skal brukes som grunnlag for
TA STILLING!
den statlige »informasjonsvirksomDerfor er det na nodvendig at heten» videre. Den betyr at dette
arbeidsfolk sier fra hvor de star. dokumentet, fullt av usannheter og
LO-vedtaket ma motes med lokale fordreininger skal spres til hele
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Vi mener at det nettopp na er
Arbeiderkomiteen mot EEC
og Dyrtid vii arbeide for breie viktig a markere hva arbeidsfolk
om EEC-saka: Gjennom
folketug mot EEC 7. juni, mener
demonstrasjoner, aksjoner, vedtak i
uansett hvem som arrangerer klubben, foreninga og ved politiske
demonstrasjonene. Vi mener proteststreiker. Politiske streiker er
at det er viKtigere enn noen et demokratisk, hevdvunnet kampshine a markere hvor arbeids- middel som vi ikke skal sporre
Bratteli og Willoch om lov til
folk star i EEC-saka. Enheten i bruke. Politiske proteststreiker er i
m otstandsbevegelsen
ma aller hoyeste grad lovlige og demostlrttes Kraftig dersom Kampen kratiske. Nar Bratteli og Willoch
skal vinnes. Bratteli, Aspen- sier at »dette er vold», da forteller
gren og
Willuch sKal ikke fa det mer om dem sjol enn om
EEC-motstanderne.
bruke bade LO-Kongress og
Aftenposten og liknende
Storting til a spre false: »infor- krefter har i lang tid rant mot
masjon» om hva vanlige folk EEC-motstanderne, og sxrlig de
som mener at politisk streik er et
virkelig metier.
Desto mer alvorlig er det at nodvendig kampmiddel blant flere.
Og sa skjer det at krefter
blunt annet Arbeiderkomiteen innenfor motstandsbevegelsen behar blitt utsatt for Kraftige gynner a ga til angrep pa andre
angrep av krefter innenfor EEC-motstandere. En ting er at
motstaiidsbevegelsen
i
det Dagbladet og Nationen gar til
siste. Vi er ikke interessert i angrep pa de som mener at politisk
streik er et bra og nodvendig
polemi KK mot andre EEC- virkemiddel. Mer beklagelig er det
motstandere. Vi Onsker enhet i at Folkebevegelsens avis »EEC-nytt»
Kampen mot EEC. Men nar vi pa lederplass ikke bare sprer tvil om
blir utsatt for temmelig ville politisk streik som demokratisk
angrep, da ma vi svare. A gjore virkemiddel, men ogsd gar til kraftig
hetsangrep pa blant annet Arbeidernoe annet ville bety a stwtte ell komiteen. I avisa som spres i
feilaktig litije i EEC-Kampen.
Forts. side 2

Aftenposten og SUF - samme mal
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Attenposteni led.. 9. mal slutlu demo- MD(
•
••••

Au havesterettsadvokat Arne Haugestad

Were Dagbladet, men 1 den cam• •

Aftenposten-artikkel 18. mai - omgjort til leder i Folkebevegelsens
»EEC-nytth.

Kan Bratteli forvandle
pengeunionen?
Den okonomiske union har lenge
voldt regjeringa mye hodebry. I
Stortingsmelding nr. 90 1970/71
hevdet regjeringen at den »ikke har
mulighet til a gjore seg opp noen
bestemt oppfatning om utviklingen
av det okonomiske og moneteere
samarbeid utover forste etappe av
unionen». Etterat Bratteli forpliktet
Norge ved sin underskrift i Brussel
22. januar, matte regjeringen gjore
et hallingkast: »Regjeringa sier i
prinsippet ja til okonomisk og poli50
tisk union» (St.meld.
nr.
1971/72). I Luxembourg 24. april
aksepterte Kleppe »overnasjonale
virkemidler». Men fora gjore unionen mere spiselig foran folkeavstemninga erklxrte Kleppe at EEC
ma bygge en union som skal »sikre
storre likestilling mellom ulike sosiale grupper, redusere inntektsforskjellene og sikre en bedre regional
balanse» (Arb.bl. 25/4-72).
»AKTIV MEDBESTEMMELSE»
Er det mulig for Bratteli a omskape Werner-planen til en slik »sosial union»? Det er lite som tyder
pa det:
Norge har 1 % av befolkningen og
1.8 % av produksjonen i EEC. Er
det da ikke noe naivt a innbille

nordmenn at vi skal lage en union
pa tvers av interessene til de
konservative regimer i England,
Frankrike og Italia'?
Mange haper at sosialdemokrater
og fagbevegelsen i hele EEC kan
sld seg sammen og skape den
»sosiale union». En rapport fra
AP-ledelsens private samtaler med
Mansholt er lekket ut og torpederer grundig slike forhapninger:
»Sosialistene har i dag ingen innflytelse i europeisk sammenheng.
Fagbevegelsen har meget lite innflytelse» (Dag og tid, 4/5-72).
HVEM BESTEMMER
I EEC-STATEN?
Mansholt er president i Kommisjonen og kalles socialist. Han innrommer til tross for det at sosialister ingen innflytelse har. Hvem bestemmer EECs politikk? Mansholt
gir selv svaret: »Pa den annen side
har storindustrien, de multinasjonale selskapene en enorm makt i
Europa. Stadig blir det Here sammenslutninger. De bestemmer hvor
industri skal nedlegges og hvor den
skal opprettes. Ingen kan influere
pa dette». Mansholt forklarer at
»dette er nodvendig om industrien
skal konkurrere med tilsvarende

Med bare 1,8% av produksjonen i EEC blir medinnflytelsen liten.
industri i USA, Sovjet og Japan»
(Dag og tid 4/5-71).
Det franske magasinet Le Nouvel
Observateur beskriver hvordan konsernene utover denne makten.
Monopolene er forenet i UNICE. I
interesseorganisasjonen
d e nne
»motes direktorene hver 14 dag og
utformer en felles strategi for a
pavirke Fellesmarkedets interne
politikk og linje overfor u-landa»
(nr. 18, 1972).
Dette hekrefter at EECs politikk
vil vxre monopolenes politikk.
Dette synet far stotte fra den beromte okonom Milton Friedmann.
»I ethvert demokratisk samfunn reagerer regjeringa pa de mest effek-

tive pressgruppene. De smarteste og
dyktigste folk i vart samfunn er
foretningsmenn og de far folgelig
regjeringen til a styre etter sine
onsker» (Vision, nr. 4/72). Friedemann vet hva han snakker om. Han
er Nixons okonomiske ridgiver.
FORSKJELL PA
LIV OG LJERE
Liksom
andre statsoverhoder
snakker Bratteli vakkert om »rettferdig omfordeling mellom sosiale
grupper» som mal for unionen. Men
hva gjor AP-regjeringa? I Stortingets finanskomite foreslár AP at
norske bedrifter skal slippe investe-

ringsavgiften »pa grunn av de internasjonale
konkurranseforhold».
Regjeringa tar tydelig sikte p5
lette konsernenes stilling foran
motet med EEC-gigantene. Dette
inntektstapet staten far ved dette,
skal nok lonnstakerne fa merke p5
skatteseddelen.
Vi synes ikke dette er »rettferdig
omfordeling mellom sosiale grupper». Tvert i mot peker det pa at
AP-ledelsen akter a tjene storkonsernene med unionen. For dem som
i det lengste har trodd pa APs
gyldne lofter, gir dette grunn til it
tenke seg om.

Georg Vaagen

I
FARE
- Situasjonen alvorlig — men vi skal vinne kampen!
»Situasjonen
er
alvorlig.
Styrkeforholdet er pa gli. I
juni 1971 hadde EEC-motstanden en ledelse pa 42 %. I april
i ar var forspranget redusert til
og
Storkapitalens
16 %.
AP-regjeringas propagandakrig
mot folkeflertallet har fatt
bade tvilere og motstandere til
a vakle. Saerlig synes dette
gjelde kvinner, funksjonzerer
og grupper som tradisjonelt
har hatt tillit til Arbeiderpartiet.»
Forts.
fra forsida

Aften
posten..

motstandsuka 1. — 7. juni — i
1100 000 eksemplarer — star det a
samme uttalellese pa lederplass:
se av 22/10-71 (om FBs forhold til
Arbeiderkomiteen. Var anm.) fastslas det at den SUF-dominerte
Arbeiderkomite mot EEC og Dyrtid
har satt seg som mat a bekjempe
Folkebevegelsen».
Vi vil sla fast to ting:
Haugestad har tidligere ikke tatt
aystand fra politisk streik som
kampmiddel. Vi synes det er
utmerket. Like utmerket som vi
synes det et nar for eksempel
MLG, NKP og SF gar inn for
politiske streiker. Nar sa Haugestad og »EEC-nytt» pa lederplass
tilsynelatende setter slike virkemidler opp mot »lovlige midler»,
da er dette et beklagelig tilbakeskritt.
Arbeiderkomiteen onsker ikke
»a bekjempe Folkebevegelsen».
Snarere tvert imot onsker vi
enhet i kampen. Del vi bekjernper er feilaktige politiske linjer
for motstandsarbeidet soil kan
fa farlige folger for hele folkets
kamp mot FFC. ikke minst

linje som passiviserer motstanderne, ei linje som H. a. vil frata
folket retten til politiske streiker
— det viktigste vapen folket
mot EEC og regjeringas maktovergrep.
Arbeiderkomiteen star fast pa at
enhet i kampen mot EEC er
viktigere enn noen sinne. Vart
bidrag til a gjore for eksempel
massedemonstrasjoner til breie og
enhetlige markeringer, bar ikke
vzert uhetydelige. Det sa vi blant
.annet 1. mai. Sa store He demonstrasjonene at Aftenposten og likesinnede folkefiendtlige krefter virkelig skalv.
Nar de sa griper etter et halmstra
og forsoker a splitte motstandsbevegelsen med kommunisthets av
gammelt merke — skal da noen
EEC-motstandere frivillig gjore seg
til Aftenpostens tjenere ved a gjore
hetsen til sin egen'? Svaret gir seg
Aftenpostens redaktor og
selv.
1)NA-panlpene far st ri med sitt
mareritt natt til 2. mai — uten hielp
fra noen i motstandernes rekker!

AFTENPOSTENS TJENERE
Fridd verre cr (hi al visse
krefter i 1 : 1-3 O S i rekker Lit i en
presse mold mi. 7. ;IV 19. mill som gar
swrlig
streik.
11101
akkurdi n;) under Stortjmy sbehdnil-

Det er Arbeiderkomiteetis
formann Georg Vaagen
som sammenfatter utviklinga i
EEC-Kampen slik i et intervju
med »Kamp mot EEC og
Dyrtid».
Viser ikke Norsk Gallops
undersokelse en farligere utvikling
at ledelsen bare var pa 7 % i april?
»Jo. Men her ma vi se opp. Den
svx.re forskjellen mellom Gallup og
Fakta m.h.t. AP-velgernes syn pa
EEC kan ikke hare skyldes tilfeldigheter. Vi ma sporre oss om ikke
ogsa gallupen er Hitt en del av
linga og etter LO-kongressen. Uten
demokratisk og representativ hehandling blunt FBs faglige kontakter, hidrar ledende krefter til a
stotte Aftenpostens angrep pa EECmotstandere. Ogsa her kan vi sla
fast at tidligere standpunkter i
sporsmalet om kampmidler forlates
nar Aftenpostens redaktor setter
seg til skrivemaskinen fora skille
mellom »demokratiske og udemokratiske krefter» i motstandsbevegelsens rekker.
Dette skjer i en viktig fase av
kampen. EEC-motstanderne som vi
onsker og trenger enhet med om vi
skal vinne kampen, vender vapen i
feil retning. De biter pa fiendens
taktikk om a Bette motstanderne
opp mot hverandre
og gjor
dermed fiendens taktikk tilsynelatende til sin egen.
Brattelier, Aspengrener og Willocher har virkelig grunn til a gni seg i
hendene, SC1 can tt ikke vi alle

konsekvent slay tilbake slik vakling i
motstandbevegelsens egne rekker.
For hva kan skje seinere framover
mot folkea ystemninga nar fienden
kanskje broker skarpere skyts for it
redde seieren i land?
VEND VAPNENE RETT VEI!
I stedet for a gjore oss til
redskaper for Aftenpostens og
DNA-pampenes taktikk, skal vi gfi
ut blant tvilere og EEC-tilhengere i
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»Unioninstenes» psykologiske krigforing mot folket».

Ilrordan •il styrkeforholdet
utrikle seg P-amorer mot folkearstemniirga?
»Vi ma
oppmerksomme pa
at ,Iiiiionisteno) enna ikke har salt
inn det tyngste skytset. Propagandamillionene er ikke kastet inn til
11;1.
uhyre tarlig vapen er ikr's
rodesystein. AP-ledelsen forsoker
na a tvinge partifunksjonxrene til
ga fra dor til dor og sette kniven pa
strupen til liver eneste AP-velger. Vi
skal Keller ikke se p ort fra at
folkets egne rekker, og pa alle
mulige vis styrke EEC-motstanden.
Vi ma gjore EEC-uka til ei uke som
markerer hvor arbeidsfolk i virkeligheten star! Krev innkalt mote i
klubben, foreninga, osv. for a to
aystand fra LO-kongressens vedtak!
og foreninger og demonstrasjoner
ma vi ay slore og bekjempe LOkongressens tvers igjennom udemokratiske vedtak, og legge kjepper
i hjulene for Bratteli og Willoch nar
de forsoker a bruke Stortinget som
hjelp i sin felles Brussel-reise.
Uansett vakling: Der EEC-motstanden er brei, bor, etter var mening,
korte politiske proteststreiker — og
andre punktaksjoner mot EEC —
ogsa vurderes. Politisk streik er et
hevdvunnet demokratisk kampmiddel som ingen hets fra Aftenposten & Co. ma fa lov til
kriminalisere.
Og: Bidra til breie og ennettige
demonstrasjoner! La Folkebevegelsens »omringing» av Stortinget
7. juni bli ends mer vellykket enn
oppmarsjen 1. mai! Besvar Bratteli,
Aspengren og Willochs overgrep
med styrket enhet i motstandsbevegelsen! Sri tilbake a 11 e forsok pi
splitte EEC-motstanderne — ogsa
de som kommer fra motstandernes
egne rekker!
EEC—KAMPEN KAN VINNES!
STYRK FNHETEN I MOTSTANDSBEV EGELSEN!

tilhengerne kan sette inn de siste
desperate
propagandaframstot
under den enorme NATO-ovelsen i
Nord-Norge i dagene opp mot
folkeaystemninga. Kan det ikke
tenkes at VG og Aftenposten i de
storste overskrifter vil rope opp om
sovjetiske u-bater i norske farvann
da? Den russiske bjornen kan
trekker fram for it skremme nordmenu inn i EEC i siste sekund.»

Hvilket perspektiv trekker
dette opp for utgangen av EECsaken?
»Det reiser meget alvorlige perspektiver. »Unionistene» kan vinne
folkeaystemninga. Det er mulig at
utenlandske kapitalherrer toger inn
i landet neste ar — at myndighet
over det norske folk overfores til
Bryssel. Vi ma se i oynene at
landets selvstendighet er i fare».

Tror du vi taper folkea ystemninga?
»Nei. Alle EEC-motstandere vet
at det store flertallet av det norske
folk — ikke niinst kvinner og
funksjonwrer — vil bli hardt rammet av et EEC-medlemskap. Det er
derfor ikke grunnlag til a innbille
seg at slaget er tapt. Tvert imot er
det grunnlag fora reise disse brede
lag til kamp for sine interesser og
mot EEC, slik at folkeaystemninga
vinnes. Det som kreves er at
motstandsorganisasjonene utarbeider riktige politiske linjer for en slik
reisning av opinionen. Arbeiderkomiteen har tatt konsekvensen av
de alvorlige perspektiver og er igang
med et grundig arheide her. Det
kreves ogsa at de aktive motstandere endevender sin innstilling og
tar pa seg de ekstra hyrder som
situasjonen tilsier. Vi skal holde vart
land utenfor EEC», stutter Georg
Vaagen.

Lonnsoppgjoret:

Profit for lavere lonninger
Lonnsoppgjoret har pa ny stAtt
fram som varens grelleste eventyr.
Et darlig krav ble fremsatt — et
elendig tilbud gitt. Partene kom pa
»gli» — og endte til slutt arm i arm i
fanget til riksmeglingsmannen Preben Munthe.
I LO og NAF — oppgjoret for
lonnstakerne i private bedrifter ble
sluttsummen denne gang en ramme
pA 5,6 %. Men det tillegget skal
fordeles over to Ar — og innbefatter
ogsa tillegg som store grupper av
lonnstakerne ikke fAr. Forhandlingene mellom staten og Kartellet
forte fram til et forslag pa 13,5 %
for hele tariffperioden. Det lyder
bedre — men vi skal vise at ogsA det
er et slag mot de fagorganisertes
okonomiske interesser.
»PRISENE STEIG
BARE VERRE ENN FOR»

»Prisene steig bare verre enn for.
Tor Aspengren tok det med godt
humon>, het det i Frontteatrets
dyrtidsvise fra i fjor. Den kan fortsatt spilles. Bare fra mars til april
dette Aret steig indeksen med hele
0,8 poeng!
Norsk Tjenestemannslags gruppe i
Statistisk Sentralbyri har nylig
laget en prognose om prisutviklinga
i de kommende to tariffara. Konklusjonen er at vi kan vente en
prisstigning pa 5,6 % det forste Aret
— fra mai 1972 til mai 1973 — og
6,2 % stigning det neste. Prisanslagene er basert pa opplysninger i
Aukrustutvalgets siste rapport — og
ma karakteriseres som svxrt realistiske. Det fins en viktig reservasjon:
Kommer Norge inn i EEC vil prisstigninga, bl. a. for viktige matvarer,
bli hoyere.

Av dette kan en alt i dag fastsla:

Hvis ikke reallonna skal synke i d_
to kommende Ara, ma lonnstilleggene i lopet av perioden vaere minimum 12 % i forhold til dagens
lonnsniva. Og nok en ting ma da tas
med i betraktning: skatten. For nAr
prisene stiger — samtidig som de
gamle skattesatsene beholdes — kan
reallonna oke, samtidig som den
disponible inntekta gar ned! Stadig
storre grupper blir rammet av hoye
progresjonssatser i skattetabellen.
LO—NAF-AVTALEN
ER EN HAN!

En trenger ikke mye fantasi eller
innsikt i tariffsporsmAl for a fastslA
at LO/NAF-avtalen er direkte elendig for lonnstakerne. Selv om den
»gir mest» til »de lavtlonte» — sA
hjelper det lite all den stund tilleggene ikke holder tritt med prisstigninga for noen. Ikke rart den spontane kommentaren pa mange arbeidsplasser var: »Ingen tvil, dette er
en /avtlonnsprofil»!
LEVESTANDARDSENKNING FOR
FLERTALLET STATSANSATTE

Norsk Tjenestemannslags gruppe i
Statistisk SentralbyrA laget for
tariffoppgjoret en undersokelse
over inntektsforholdene til statsansatte i lonnsklasse 10 4 fra 1966
— 72. Kort fortalt viste den at
pricer og skatt hadde spist opp
absolutt alle lonnstillegg. PA 6 Ar
hadde den disponible realinntekta
(lonn korrigert med prisstigning og
skatt) okt med 0,5% for en familieforsorger med to barn og sunket
med 0,4% for enslige. Bare de som
hadde rykket opp i ny lonnsklasse
hadde okt sin disponible inntekt i
denne lange perioden.

Hvis det rth 3 rende tarifforslaget
for 170 000 statsansatte gar igjennom vii utviklinga bli katastrofai.
For omlag 145 000 av de statsansatte oppgjoret omfatter — 85%
vil forslaget bety en okning i
nominell lonn pA 13,4%. Reallonna
vil da oke med omlag 1%! Men
dersom en tar skatten i vil den
disponible lonna ligge 4% under
dagens nivA!
5% av de statsansatte, som rykker
opp en lonnsklasse, vil akkurat beholde sin disponible realinntekt.
Bare 10% av de som oppgjoret
omfatter rykker opp to lonnsklasser
og vil oke den disponible reallonna med mellom 4 og 7%. Men
den siste gruppen av assistenter
ligger fra for sa lavt at lonna ma
karakteriseres som sultelonn hvis en
skal fo en familie. Fra statens side
dreier det seg her om en rein
markedstilspasning: Hvis ikke lonna
for de dArligst stilte gar opp na, vil
staten ikke fA folk til disse jobbene.

Motstand
landet rundt

BARE KAMP NYTTER

Kommisjonen i Brussel har nylig
satt 6 % som maksimumsramme
tariffoppgjor i medlemslanda. LO/
NAF holdt seg pent under den. For
de som skal tilpasse norsk okonomi
EECs krav og konkurransevilkar ma
det sta som en noksA »lykkelig
tilfeldighet».
For norske lonnstakere — bAde i
privat industri og staten
bor
svaret vxre klart: Tariffresultatene
ma bli mutt med et nei!
Som sA ofte for blir lxrdommen:
Bare egne krav kan vise grunnlaget
kampen ma fores pa. Bare villighet
til streik og aksjon kan Bette makt
bak de krava arbeidsfolk stiller.
STEM NEI TIL TARIFF-FORSLAGENE!
STILL LOKALE KRAV!
FORBERED STREIK OG ANDRE
AKSJONER!

Mansho lt s brev
jo e t:
om

FORSOK
mPA
UTPLYNDRING AV
LONNSTAKERNE
Le Monde's tegner Konk
har ingen videre tro pa Mansholts
lefter om et miljovennlig EEC.

BEVILGNINGER

TIL ARBEIDERKOMITEEN
Drammensavdelingen av Norsk
Jern- og Metallarbeider-forbund har
bevilget 1500 kroner til hver av de
to store motstandsorganisasjonene
Folkebevegelsen og Aroeiderkomiteen mot EEC og Dyrtid.
Sandane Unge Venstre har bevilget 1400 kroner til den lokale
arbeiderkomiteen mot EEC og
Dyrtid.
NA ilk det er et faktum at regjeringen har bevilget 5 ganger sA mye
til EEC-tilhengerne som tit motstanderne, er det viktig at motstandsorganisasjonenes okonomi styrkes
pa annet vis.
JERN OG METALL:
INGEN UTTALELSER FOR EEC!

Ingen av de 42 uttalelsene om
EEC fra klubber og fagforeninger
tilsluttet Norsk Jern- og Metallarbeider-forbund slutter seg til LOledelsens og DNA-ledelsens standpunkt for EEC. Av uttalelsene gar
38 skarpt imot fullt norsk EECmedlemskap, mens 4 tar for seg
sporsmal av mer teknisk art.
ARBEIDERKOMITEEN
MOT EEC OG DYRTID
I STERK VEKST.

Spredt over hele landet fins der
na over 300 lokale anti-EEC-komiteer tilsluttet Arbeiderkomiteen
mot EEC og Dyrtid. Kartskissen
viser antall lokalkomiteer i hver av
fylkene. I parantes stir antall komiteer som er i ferd med A bli opprettet.

EEC TRUER
FUNKSJONIERENE
De fagorganiserte ma to i bruk streikevapnet, sier tillitsmann.
Arsmotet for forening 2 av Norsk Tjenestemannslag valgte nylig Yngvar
Pedersen til formann pA programmet: Kamp mot EEC, for et skikkelig
lonnsoppgjor 1972 og for demokratisering av fagbevegelsen.
Funksjonxrene er en svxr gruppe som har veert lite framme i lyset. Bare i
Oslo-omradet er det 90 000 funksjonwrer. I denne foreninga er det 1700
fagorganiserte, og den er sAledes den storste gruppen i NTL. »Kamp mot EEC
og Dyrtid» har hatt et intervju med Yngvar Pedersen.
— Hva vil norsk EEC-medlemskap bety for funksjoncerene?
Vi vil sjolsagt rammes pA samme

mate som andre grupper av folket, i
og med at Norges suverenitet tapes.
Swregent for funksjonxrene er at
de rettighetene vi har tilkjempet
oss, Lett vil bli vesentlig beskAret.
Dette er et vesentlig moment, som
bor komme mer fram. For eksempel star streikeretten i fare for a bli
fjernet. Sjol om den er blitt kraftig
undergravd, har vi den nA. Ellers vil
planene om politisk union fore til
at de statsansatte blir direkte underlagt Brusselbyrakratiet. Der er
lonningene vesentlig lavere, det
pagar intensive rasjonaliseringer, og
den politiske undertrykkinga er
beinhard. Se i Tyskland, der er det
forbud mot a ansette radikale i
offentlige stillinger. Rasjonalisering
og massearbeidsledighet truer funksjonxrene i EEC. Vi har sett endel
av det her hjemme ogsA. Antall
stillinger i tollvesenet og NSB er
blitt vesentlig lavere gjennom rasjonalisering. Staten har tilmed oppretta et eget direktorat for rasjonali
sering, sa den er en like ille arbeidsgiver som noen annen.
— Hvordan vil dere fore kampen
mot EEC?

Forst vil jeg si at EEC-motstanden vokser hurtig i funksjonxrenes
rekker. Der har blitt satt i gang en
diskusjonsbevegelse om EEC, med
konferanser, seminarer, moter etc. I

var gruppe var en ura ystemning om
EEC, der 1142 av 1677 medlemmer
deltok, 43% gikk mot, 37% for og
20 % visste ikke. Arsmotet var en
seier for de progressive kreftene i
foreningen, i og med at vi fikk valgt
et styre med et skikkelig program.
Det ble ogsa tatt a ystand fra den
maten regjeringen kaster statsapparatet inn i kampen for EEC pa, ved
A fordele midlene til EEC-informasjon helt udemokratisk. EEC-tilhengere fra UD sender de land og
strand rundt som agitatorer, mens
de knebler ansatte i Sosialdepartementet fordi de er motstandere av
EEC, og fordi de kan dokumentere
at det slett ikke er sA bra for Norge
a bli med som tilhengerne hevder.
PA vart arsmote ble det vedtatt en
resolusjon der det heter at fagbevegelsen na ma sette hele sin kampKraft i beredskap, inkludert streikevapenet, for A sikre at folket og
ikke regjeringen, tar avgjorelsen i
EEC-sporsmAlet. Personlig mener
jeg at det blir helt nodvendig for
alle de fagorganiserte a streike mot
EEC. Det er det eneste som kan
hindre regjeringen i A trumfe gjennom sitt syn. Enigheten og oppslutningen om ei slik linje for kampene
mot EEC na, vokser raskt blant de
fagorganiserte. Jeg mener at Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid
her har spilt og vil komme til
spille, en belt vesentlig rolle nar
dote skal realjseres.

HVA ER HENSIKTEN?

9/2-72 skrev Mansholt et brev til
Malfatti (davxrende president i
EEC-kommisjonen). Mansholt har
lest en forskningsrapport fra Massachussetts Institute og Technology
og er blitt bekymret, alvorlig bekymret for menneskehetens framtid. Befolkningsokningen, forurensende produksjon — overforbruk av
naturressursene setter váre livsmuligheter i fare. SA skriver han et
brev til Malfatti, et brev som
nxrmest er A oppfatte som et program for hvorledes han vil redde
Europa (og menneskeheten? ):

HVILKE MIDLER?

Hvordan vil Mansholt klare oppgaven? Forst og fremst mA det bli
»en viss balanse i veksten», dvs. en
reduksjon av den okonomiske
vekst. Dette vil Mansholt oppna
gjennom temmelig drastiske virkemidler:
»En begrensning av antall fodsler».
»En kraftig reduksjon av forbruket pr. innbyggen>.
For A kunne gjennomfore dette
skjonner Mansholt at Brussel ma gis
storre makt.
EEC skal utarbeide en »europeisk
sentralplan». Denne okonomiske
plan, »som skal presenteres i direktivets form, bor respekteres
ved utarbeidelsen av de nasjonale
planer. Altsa en • erforing til
overnasjonalt nivA. (L'Humanite,
6/4-72).
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Det er en klar linje gjennom hele
Mansholts brev. Den enkelte forbruker skal betale prisen for A holde
skadeslose.
mono polindust riene
Konkurransen om markedene oker
stadig. Japan har okt sin eksport til
Europa med 30,8 % den siste tida,
USA er i ferd med a oppheve deler
av anti-trustloven for A legge forholdene til rette for eksportframstot i Europa. Den europeiske industrien ma folgelig styrkes i denne
konkurransen. Det ma ligge tyngde
bak om »Europa skal tale med en
stemme». Utgiftene til dette mA den
alminnelige lonnstaker betale gjennom hoyere skatter og mindre forbruk!
HVORDAN SIKRE
OPPSLUTNING?

Mansholts brev er grepet begjaerlig av norske EF-tilhengere. Hva er
Arsaken til det?
Mansholt har grepet fatt i en sak
som bekymrer Europas millioner
dypt, miljo-odeleggelsen. Mansholts
plan har ogsA anti-kapitalistiske
trekk i seg. Sentralplanen skal begrense konsernenes frihet bl.a. gjennom »et system med sertifikater for
miljovennlig produksjon» og »et
europeisk distribusjonssystem for
varen> etc.
Men Dag og tid har jo ayslort at
Mansholt iflg. egne uttalelser ikke
kan rokke ved monopolenes makt.
Programmet kan altsa ikke realiseres. Hva er da hensikten?
Mansholthrevet er et ideologisk
lokkemiddel som tar sikte pA a

fange opp stromninger i folket og
lede dem pa avveie, bort fra en
sann anti-kapitalistisk kamp.
Under dekke av miljosaken tar
Mansholt sikte pa A la folkene til
a akseptere en »sterk sentral styring pa tvers av landegrensene»,
noe som er nodvendig for innforing av den overnasjonale pengeunionen.
Mansholt-brevet brukes til A
skjonnmale EECs ansikt i denne
kritiske fase hvor det gjelder A fA
folkene i Danmark og Norge til
si »Ja til EF».
Mansholt-brevet er iflg. det franske Kommunistpartiets formann,
George Marchais »et monstruost
program» — et program for a utplyndre de europeiske folkene med
statlige tvangsmidler, slik at Europa-monopolene i framtida kan »tale
med en kraftig stemme». (Le Monde
6-12/4 1972.)
Miljoproblemet er altfor viktig tit
A overlate det i storforurensernes
hender. Vi loser dem best utenfor
EEC, f.eks. innen FNs ramme.

EEC:

FRED ,-, ELLER KRIG?

BREVVEKSL1NG.
Hun heter Else og han skriver brev til henne fra Kobenhavn.
Han skriver at han er Mop og at Gud er stor.
Han skriver at han skal pa hike-tur til Nepal
og at den moderne ESP-forskningen er i ferd med a bevise at
de tibetanske kronikene snakker sant.
Jeg elsker deg, skriver han.
Etter 14 dager far han svar.
Hun skriver at EEC er monopolkapitalens freinstot
mot det ,2rbeidende folket
og at kampen mot innforing av normerte prover i skolen fortsetter.
Hun skriver at h u n ikke elsker h a in og spot- hva faen hail skal i Nepal.
(Stig Holmeis)
BLI 1 LANDET EEC-SOMMEREN!
ORGANISER ALLE EEC-MOTSTANDERE I ARBEIDERKOMITEEN
OG FOLKEBEVEGELSEN!

»EEC betyr fred», horer vi stadig oftere fra EC-tilhengerne. »Norge ma
inn slik at vi kan bidra til freden i Europa». Dette er smart propaganda.
Tilhengerne spiller pa folks redsel for krig og spesielt ungdommens onske
om fred. Men er det na riktig at EEC er fredsskapende?
La oss forst se pa den tida EEC
har eksistert. Har EEC-landa levd i
fred og fordragelighet med andre
folk?
Frankrike forte fra 1956-62 en
blodig kolonikrig i Algerie bl. a.
for a beholde kontroll over oljen
der. Under ledelse av FNL kjempet det algirske folket seg fram til
nasjonal selvstendighet.
Frankrike forer i dag krig mot
Tschad og tar i folge Aftonbladet
7.5.72 i bruk systematisk terror
mot lokalbefolkningen.
Belgias ravareinteresser i Congo
ble i 1960 truet av Lumumbas
krav om nasjonalisering av de rike
gruvene. Gruvegiganten Union
Miniere brot ut og erklxrte landsdelen Katanga uavhengig. Under
opproret som fulgte ble Lumumba myrdet og FN-tropper

sendt til Congo fora gjenopprette
»ro og orden». Med vapen gjorde
Belgia overgrep pa Congos nasjonale interesser.
For et par Ar siden invaderte
portugisiske leietropper Guinea.
Vest-tysk monopolkapital sto
bak.
Selv med vapen klarte ikke EECkandidaten England a hindre Irlands frigjoring i 1918. England
forer i dag krig i Nord-Irland, og
framstiller det som en religionskrig hvor England ma sette inn
»fredsbevarende styrker». Det
samme sa de i India og Kenya
1953. Dette er bare et roykteppe
engelskmennene legger over en
krig som tar sikte pa fortsatt
okonomisk og politisk kontroll
over Nord-Irland, hvor engelske
konserner tar inn 1 600 mill. kroner aret.

Vietnam et eller annet sted i Afrika
i 1980-arene.
riffoiN.SrF-NINIELSE 1 EEc,
Verdenskrig?

50ti vl H A R NATT I NATO
Vi kan trygt sla fast at historien
ikke vitner om et EEC som fredsskapende kraft.

Norske soldater til Afrika?
Men vil ikke EEC bety en garanti
for freden i Ara som kommer? Det
er lite trolig. EEC er en industrigigant i vekst, men mangler helt
ravarer. 1 den tredje verden er det i
dag en tendens til nasjonalisering og
revolusjon. Vi har sett at imperialistene aldri slipper sitt bytte frivillig.
Om nodvendig gar de over lik for a
beholde ravarer og markeder. Det
vil de gjore i framtida ogsa. I EEC
vil norsk kapital og den norske stat
bli en del av EECs feller handels-,
utenriks- og
Norske
unggutter risikerer kanskje a bli
utkommandert
til EEC-hxrens

Et fritt og sjolstendig
NORGE

Mange spor Arbeiderkomiteen mot EEC og Dyrtid: Kan vi sta utenfor
EEC? Har dere noe alternativ?
\T art svar har vwrt, og er, at vi onsker et fritt, selvstendig Norge og at
dette er uforenlig med EEC-medlemskap. Detaljert svar pa sporsmalet om
alternativ ma i all hovedsak vente til vi har klart a avvise fullt medlemskap i
EEC, — det er det som er truselen na. Bare EEC-tilhengerne onsker krangel
mellom motstanderne om alternativer na. Stortingets utenrikskomite
lokket oss med at dersom vi ville kjore ut et annet alternativ enn
Folkebevegelsen, sä vile vi lettere fa statsstotte til var informasjon.
Selvsagt skal vi avvise slike splittelser.

HVEM SKAPER
VAR PRODUKSJON?
Enkelte hevder at handelen med
utlandet er selve grunnlaget for
okonomisk utvikling i Norge. Selvsagt er dette gait. Produksjonen i
Norge, skapt av arbeidende norske
kvinner og menn, er grunnlaget for
var okonomi. Skulle handelen were
grunnlaget, matte vi basere oss pa et
slags »lureri» for a oppria storst
mulig varemengde. Resultatet av
produksjonen tilfaller i dag ikke
dem som star i produksjonen. Store
deler gar direkte til banker og storindustriens eiere. Bl.a. dyrtida
sorger for det. Men verdien av
produktene er skapt ved arbeid,
ikke ved handel.

EEC—MEDLEMSKAP —
UTENLANDSK KONTROLL
MED NORSKE
PRODUKSJONSRESULTATER
Swert mye av norsk produksjon
er alt na under utenlandsk kontroll.

Bare ravarene blir produsert her, —
foredlingen fore& ofte i utlandet.
Dette gjelder f.eks. ferrolegeringer
og aluminium.
Hvis vi blir meldt inn i EEC, kan
vi miste omtrent all kontroll med
norsk okonomi. Ved utenlandske
oppkjop eller ved at norsk industri
gjores til bare ett ledd i en lang
foredling i storkonserner, vil beslutfinger for godt bli fattet utenfor
vare grenser. Resultatene av utnyttingen av vare naturressurser, f.eks.
olje, blir ilandfort til storkonserner
i Sentral-Europa og ikke i Norge.
Overskuddet av prod uksjonen blir
fort ut av landet. Et godt eksempel
pa et slik utvikling ser vi i Italia, der
kapitalen blir fiyttet til andre EECland, samtidig med at arbeiderne i
stadig storre grad ma finne seg
jobber i utlandet.
Fri kapitalbevegelse og fritt arbeidsmarked forer til at undertrykkingen av hele nasjonen oker.
KAN NORGE
KLARE SEC. UTENFOR?
1 Eolkebevegelsens motmelding er
det beregnet at forskjellen i tollbe-

KAMP MOT (6$-::41
EEC OG DYRTI1V

Postboks 3829,
Ulleval, Oslo 8.
Tlf. 46 19 80.

utgis av Arbeiderkomiteen mot
EEC

og

lastniry, niellom fullt EEC-medlemskap og handelsavtale, bare er 55
mill. kroner pr. ar de neste ti arene.
I lys av dette sprekker skremslene

Dyrtid,

Trykt offset Itos
AiS Doolotoikk Oslo-72

De to store verdenskrigene dette
arhundre var imperialistenes verk.
Perioden
1890-1913
og
1918-1939 var begge preget av
handelskrig mellom stormaktene.
Nth kainpen om ravarer og markeder ble tilstrekkelig tilspisset, gikk
de los pa hverandre med vapen. I
dag ser vi klare spirer til handelskrig
mellom EEC og USA. Ravarer og
metaller er begrensede. Krig med
USA eller Japan er ikke umulig som
resultat av Stor-EEC. Tanken virker
kanskje fremmed. Men folk har
oversett logikken i imperialismens
utvikling for. Hvem husker ikke
Venstres
statsminister
Gunnar
Knudsen som i 1914 sa at »aldri har
himmelen vaert sa bla som na»?
Kan Norge pavirke?
Det sies at EEC forhindrer krig
mellom Tyskland og Frankrike. Det
vi bare leverer ravarer og deler til
storindustrien i bl.a. Vest-Tyskland.
Derfor sikrer ikke en frihandelsordning med EEC det norske folket
mot imperialistenes forhfipninger
om a fa tak i norsk olje og norske
ravarer. Det er ikke tilfeldig at EEC
ser pa dette som nest-beste losning.
1 Sverige og Finland kjemper motstandsorganisasjonene
mot
frihandelstilknytning til EEC fordi
disse avtalene lett kan utvikles til
fullt medlemskap.

L_Nok

Produksjonen overferes til storregionene i EEC.
om uoverstigelige tollmurer som en
ballong. Selv om Danmark og England gar inn i EEC, sa rokker det
bare pa samhandelen, ikke pa selve
innsatsen det norske folket gjor i
produksjonen. Begge disse landene
har i de siste arene hatt ekstra-toller
overfor Norge (de sakalte importavgifter) som er vel sa hoye som
dem EEC truer med nä. Og til tross
for det klarte vi oss utmerket.
HVA MED FRIHANDEL?
Noen hevder at frihandel er bra.
Ett er sikkert: Det er i alle fall
bedre enn fullt EEC-medlemskap,
fordi det sikrer oss retten til
stoppe direkte oppkjop og overtaking av norsk industri etc. Men
samtidig ipner frihandel for utkonkurrering av norsk hjemmeindustri og for ytterligere utvikling av at
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NORGE MA STOLE PA
EGNE KREFTER
Vi mener at en politikk som skal
sikre norsk selvstendighet ma avvise
alle forsok fra utlandet pa a dominere norsk okonomi. Sjolsagt skal vi
handle med utlandet, det trenger vi,
og folket har nytte av det. Men \fart
hovedprinsipp ma vxre mer enn for
»a stole pa egne krefter». Det betyr
at vi ikke skal gjore oss avhengige av
de vi handler med. Selv om vi
kjoper f.eks. maskiner fra Tyskland,
sa ma vi mer og mer sikre oss at
norsk okonomi kan sta pa egne
bein, klare a produsere allsidig de
produkter vi trenger.
Ved en slik politikk vil vi sta mye
sterkere overfor stormaktene, fordi
vi ikke er totalt avhengige av utenrikshandelen.
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er selvsagt riktig om de smeltes
sammen godt nok. Men det er jo
ikke noe argument for norsk medlemskap ettersom saken er i orden
allerede.
Men kan Norge fa EEC-landene
til a bli fredelige? Erfaringene fra
NATO er lite oppmuntrende. Har vi
fitt Portugal til a stoppe kolonikrigene i Angola og Mosambique,
eller USA til a stanse myrderiene i
Vietnam? Selv ikke fredsprisvinneren Willy Brandt har AP-regjeringa
kunnet fa til a avholde seg fra a la
de statlige Howaldt-verkene gjenoppta vapensalget til juntaen i
Aten! Imperialistene bryr seg ikke
om henstillinger og oppfordringer
fra velmenende Norge. Det er snarere en fare for at vi ma danse etter
stormaktenes pipe om vi blir tilstrekkelig bundet til EEC.
Utenfor EEC slipper vi a bli
delaktig i imperialistenes jakt etter
penger og profitt. Utenfor EEC kan
Norge fore en politikk som i noen
grad stotter opp om folkenes frigjoringskamper over hele verden.

HVA BETYR DETTE I PRAKSIS?
Idag er vi avhengige av import pa
en rekke omrader. Det gielder f.eks.
matvarer, maskiner, tekstiler og
skotoy, olje etc. etc. Sjolsagt kan vi
ikke produsere alle varer selv. Men
vi kan produsere langt mer enr vi
gjor na, bl.a. fordi det ofte er norsk
industri som blir nedlagt nar vi blir
avhengige av import. Det gjelder
f. eks. skotoy, tekstiler og jordbruksprodukter.
At Norge i mindre grad enn andre
land gjennom strukturrasjonalisering og import har gjort seg avhengig av fa store spesialiserte bedrifter, ble av forretningsbladet
»Veckans Affarer» betegnet som
grunnen til at Norge alltid rammes
mindre av krisene enn andre vestlige
land. Norge star nemlig pa mange
bein enna. EEC-medlemskap vil
endre det.
SKAL VI MELDE OSS
UT AV VERDEN?
Nei, vi mener ikke det. Vi sier
ikke at vi skal slutte a handle. Men
en slik politikk som vi antyder her,
en norsk politikk for uavhengighet,
vil stille nye linjer for utviklingen.
F. eks.: Er det ikke mulig, med var
moderne teknikk a oke var selvforsyning med jordbruksvarer? Er det
ikke mulig a klare a produsere
skotoy selv her i landet? Selvsagt er
det mulig. Det betyr ogsa at vi
utnytter de ressurser som er her i
landet. Det er en politikk som
vest-tysk imperialisme, Krupp &
Co., ikke liker. Men det er en
politikk som i realiteten stotter alle
verdens folk. Sjolsagt betyr dette en
omlegging. Men det betyr en omlegging for a hindre nedbygging av
distriktene og Norge. Til sikring av
arbeidsplassene og mer reell norsk
selvstendighet.
FORSVAR NORSK
SELVSTENDIGHET
Akkurat na ma likevel alle konsentrere kreftene for a hindre norsk
EEC-medlemskap. Bare hvis vi klarer det, kan vi starte en videre
diskusjon.

