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AKMED SKAL HA KONFERANSE OM EEC
OG KVINNEN
Håkon Lie er
på ferde igjen.
Håkon Lie er på ferde igjen med et nytt utkjor. Denne gangen er det særlig
husmødrene EEC-tilhengerne vil nå med sin løgnpropaganda. Europabevegelsen, støttet av Rederforbundet, Industriforbundet, Bankforeningen sprøyter
millioner av kroner inn i en annonsekampanje i ukebladene. De spiller bl. a.
på mødrenes ansvarsfølelse for sine barn. En av annonsene er et bilde av en
liten gutt med store tillitsfulle øyne, som ber deg svare ja til EEC, slik at han
kan være med å forme Europas framtid! En annen påstår at EEC trygger
arbeidsplassene!
Hvorfor har Håkon Lie & LO
nå »oppdaget» kvinnene?
Fordi de vet at kvinnene utgjør halvparten av befolkningen. Og at kvinnene
ofte er politisk passive som følge av den økonomiske og ideologiske
undertrykkinga. Kvinnene blir systematiske oppdratt til å bli snille og passive.
De skal ikke beskjeftige seg med politikk og slike vanskelige ting! Alle
gallupper viser at det er flest kvinner i »vet ikke» gruppa. Dette kan
EEC-aktivister bekrefte. Kvinnene er ofte de som ikke har tatt standpunkt, de
sier: »Jeg skal spørre min mann». Men hvorfor angår EEC kvinnene? Hvordan
vil kvinnene bli rammet om vi går inn i EEC?
Kvinnelige arbeidsplasser
i fare.
De fleste kvinner jobber i tekstil, konfeksjon-, og nærings og nytelsesmiddelindustrien. Disse industrier er basert på hjemmemarkedet, og står i fare for
å bli utkonkurrert om vi går inn i EEC. De har gått sterkt tilbake den tida vi
har vært med i EFTA. Kontordamer og sekretærer sparkes når to bedrifter
slår seg sammen og får felles administrasjon.
Kvinnelønninger i fare
Lønnsnivået i EEC-landene ligger betydelig lavere enn det gjør her. Dessuten
er lønnsforskjellene større, særlig er kvinnene underbetalte. EEC-kommisjonen framhever sterkt at den ønsker en statlig lønnregulering. Ettersom Norges
nasjonale sjølråderrett forsvinner, betyr det i praksis at våre lønninger skal
reguleres fra Bryssel. Innafor EEC vil det derfor ikke bare være vanskeligere
for norske kvinner å kjempe for like rettigheter og lik lønn, det er ikke engang
sikkert at vi får beholde den lønna vi har.
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Dyrtida tvinger flere
kvinner ut i arbeidslivet
Vi har sett at både matvareprisene og boutgiftene har steget sterkt den siste
tida. Denne dyrtida vil øke om vi går inn i EEC, det vil bli enda vanskeligere å
få familiebudsjettet til å strekke til. Landbruksdirektør Johan Ringen sier i et
avisintervju at: »Ost og margarin vil bli atskillig dyrere. Smør vil bli mer enn
dobbelt så dyrt. Kjøtt og flesk vil stige i pris, likeledes mel og bakervarer. Vi
får også dyrere kaffe, te, kakao, sukker og sydfrukter. I alt betyr dette en økt
matvareregning for forbrukerne på anslagsvis 1000 mill. pr . år — eller
nærmere en tusenlapp pr. husstand.»
Dessuten vil boutgiftene stige drastisk. Om vi går inn i EEC, vil vi måtte
heve rentene til EEC-nivå, dvs. 2% høyere. 2% høyere husbanklån betyr at
husleiene vil øke med 30 — 40%. Moms på boligbygging forberedes i EEC, det
betyr 20% husleieøkning. Dessuten er det mulig at det blir moms på husleie,
slik de har det i Belgia. Altså minst 50% husleieøkning om vi går inn i EEC!
Det vil tvinge flere kvinner ut i arbeidslivet, til harde og dårlig betalte
jobber. Som arbeidskraftsreserve for kapitalen vil hun måtte finne seg i å ta de
jobbene og den lønna hun får.

Økt strukturrasjonalisering
Økt strukturrasjonalisering — nedlegging av småbedrifter i utkantene og
oppretting av »profitable» arbeidsplasser i store sentra — hva vil det bety for
kvinnene?
For husmoren som blir sittende igjen i utkantdistrikta mens avfolkinga
fortsetter og mannen begynner å pendle (80 000 av Oslos 307 000
arbeidsplasser fylles av pendlere) betyr det:
— arbeidsløshet
økt isolasjon
alene med ansvar for barn og hjem
vansker med familielivet når familien bare er samlet i helgene
— timers reise for å komme til butikken, sykehus eller fødehjem.
For henne som flytter til drabantbyen sammen med familien betyr det:
—vanskelig å ta jobb utafor hjemmet p.g.a. mangel på daghjemsplasser
dyrtidsproblemer
—farlige lekeplasser for barna
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Kvinnene kan gjøre noe.
Kan vi kvinner gjøre noe, eller er vi bare snille og passive?
Historia forteller oss at vi kan vinne om vi står samlet. I Paris gikk
husmødrene til harde og langvarige dyrtidskamper i 1911. Metodene de
brukte var til dels kjøpestreik, dels gikk de inn i forretningene og tok varer
uten å betale. De ble møtt med polititerror, fengsling og bøter. Men
motstanden var så omfattende og sterk at borgerskapet etter noen måneders
harde aksjoner måtte gi etter, og sette prisene på dagligvarer ned til det nivået
de kjempende kvinnene krevde.
Kvinnene spiller en aktiv rolle i anti-imperialistiske kamper i andre land, i
Vietnam.
Kumuleringsaksjonen i høst viste at vi kvinner kan oppnå noe om vi står
samlet.
Det var en bra begynnelse, men stemmesedler er ikke nok nå. Det viser
erfaringene fra England, der nesten 70 % var imot EEC da regjeringa meldte
dem inn.
Og situasjonen nå, når Bratteli er i ferd med å snikinnmelde oss med
forlovelsespakten, viser at de er i stand til å gjøre det samme lureriet her.
Samtidig satser AP-ledelsen og Europabevegelsen mange penger på sin
løgnpropaganda. Det vi kvinner og EEC-motstandere kan sette opp mot dette,
er vår egen aktive motstand. Når vi organiserer oss og står samlet, blir vi en
styrke som kan slå framstøtet tilbake.
Med aktiv organisert motstand kan kampen vinnes!
EEC-motstandere — kvinner og menn — møt opp!
Ta med barna — vi ordner med barnepass!
Påmelding til:
Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid,
postboks 3829,
Ullevål Hageby,
Oslo 8.
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