Motstandsuke ninot EEC 13. — 19. .september

EEC betyr økte

leveomkostninger

Fra folketoget mot EEC i Oslo 7. juni, som samlet 8 000 mennesker.

Hvorfor anti-EEC-uke na?
Forhandlingene i Brussel nærmer seg slutten ned raske steg. Resultatet vil
sannsynligvis foreligge i oktober. De siste månedene er EEC-tilhengerne blitt
stadig mer agressive i sin propaganda. Regjeringen har brukt millioner av
som både kommer [ned
kroner på spre tilhengerpropaganda-EF-heftene
direkte løgnaktige påstander og underslår viktige fakta om forholda i
EEC-landene. Storkapitalen og Høyres talerør, Aftenposten, har i sine
gallupsporsmål tatt i bruk skrekkpropaganda som går ut på at vi ikke kan stå
utenfor, for på den måten forsøke å »snu» folkemeningen.
Samtidig [ned denne propagandaen kommer nye dyrtidsfrainstot slag i slag.
De siste tiltaka »for å fa balanse i økonomien» er kraftig prisøkning på
matvarer, aviser, telefonavgift og bilforsikring. I juli steg konsumprisindeksen
poeng, og enda er ikke »prisstoppen» offisielt opphevet! Skatteined
taksthevinga på fast eiendom gjor det arbeidende folkets muligheter til ;"1 bo i
ogsa i borettslag
småhus enda mindre, og boligdyrtida skjerpes ytterligere
og leiegårder.
De siste ukene er EEC-debatten kommet i skyggen av partipolitikernes
løfter om en ny og bedre kommunalpolitikk. Om var holdning til
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kommunevalget vil vi slå fast:
Arbeiderkomiteen er en front som består av folk med forskjellig
partitilknytning og vår oppgave er ikke å ta stilling til hvilke partier folk bør
stemme på. Derimot vil vi bruke tida fram til valget for effektivt å
propagandere og agitere for fem hovedsaker:

Folkeavstemningen skal gjelde ja eller nei til fullt medlemskap.
Avvis »forlovelsespakten».
Organiser kampen for lokale krav.
Forbered politiske streiker og demonstrasjoner.
5. Foren alle krefter som lar seg forene i kampen mot EEC.
Disse sakene vil vi ta opp både i egne aksjoner og arrangementer, og
gjennom deltakelse på valgmoter og lignende sorge for at politikerne inntar
klare standpunkter.
Endel uttalelser den siste tida gir oss god grunn til å være på vakt mot
kuppinnmelding i EEC. Riktignok er vi lovet en folkeavstemning, men
innflytelsesrike roster taler for at det skal stilles opp en mengde alternativer å
stemme over. Baktanken med en slik linje ei klar. Ingen av alternativene får
klart flertall. EEC-tilhengerne vil tolke avstemningsresultatet dit de ønsker
det. Slike forsøk på å forkludre innholdet i folkeavstemningen må skarpt
tilbakevises.
Nylig vedtok Ministerrådet en såkalt »forlovelsesperiode» med søkerlandene. I korte trekk innebærer den at Norge umiddelbart etter forhand.
lingene skal begynne å virke i et system av kontaktkomiteer sammen med
medlemslandene. Der skal vi »være med» å trekke opp de politiske linjene
som skal lette overgangstiden for de enkelte land. Morgenbladets gledesbudskap om at vi blir nesten medlemmer allerede i host, sier klart fra at
»forlovelsespakten» rett og slett er en form for snikinnmelding.
Begge disse sakene viser at EEC-tilhengerne vil bruke alle tilgjengelige triks
og metoder for å få Norge inn i EEC, på tross av folkeviljen. Derfor er det nå
viktigere enn noen gang at alle EEC-motstandere, uansett parti- og
organisasjonstilknytning, går sammen i en front. På den måten kan vi mest
effektivt avvise alle forsokene på å lure oss inn i EEC.
Kampen må utvikles på alle nivåer. Arbeid med underskriftskampanjer og
resolusjoner som stotter EEC-motstanden må intensiveres over alt. Men enda
viktigere: Politiske streiker og demonstrasjoner vil bli nødvendige, og må
forberedes grundig. All erfaring viser at bare folkets organiserte kamp kan få
parlamentarikerne til å innta de standpunktene som er i folkets interesser.
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Kommunevalget og EEC
Når en ser på partienes kommunevalgbrosjyrer, ser en at de deler seg i to
leire: Noen hevder at det er viktig at deres representanter blir valgt inn i
kommunestyret fordi vi nå er i ferd med å bli innlemmet i EEC.
Kommunevalget blir framstilt som et EEC-valg.
Andre partier nevner overhodet ikke fellesmarkedet i sitt valgmateriale.
Kommunalpolitiske sporsmål synes å kunne løses på samme måte, enten vi
blir med i eller holder oss utenfor EEC.
Til det første: Utfallet av kommunevalgene har liten eller ingen innflytelse
på den endelige avgjørelsen i EEC-sporsmålet. Og hevde noe sånt er å innbille
folk at noen få kommunerepresentanter skal kunne stoppe EEC-medlemskap, og det er å lede oppmerksomheten vekk fra den eneste veg som kan
forhindre medlemskap, nemlig den aktive folkelige motstanden.
Til det andre: Arbeiderpartiet og andre partier går i sitt valgprogram inn
for styrking av demokratiet i det lokale miljøet, på arbeidsplassene, på
skolene og overalt ellers. Dessuten står trygging av bosettinga høyt på listen
over hva som må gjøres. Hvordan kan de unngå å ta avstand fra EEC med et
slikt program? Hvordan kan de unngå å se at de »tre frihetene» i EEC, fri
kapitalbevegelse, fri etableringsrett og fritt arbeidsmarked, sammen med
overføringa av myndigheten fra Stortinget til Brusselbyråkratiet, er uforenlig
med utvidet selvstyre? Disse spørsmålene vil vi ha svar på i anti-EEC-uka.
Noen partier har tatt klar stilling mot EEC. I de andre partiene, unntatt
Høyre, finnes motstandere også blant deres stortingsrepresentanter. Dette er
en god ting som viser at den kraftige EEC-motstanden i folket har gitt
resultater. Men motstanden skal fores helt fram til seier. Den tida vi har til
rådighet er kort, og de krefter vi står overfor er sterke. Skal vi lykkes, må vi
forene alle krefter i kampen.
Derfor EEC-motstandere:
DELTA I ANTI-EEC-UKA — SLUTT OPP OM PAROLENE.
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Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid

—

Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid ble nedsatt på et møte i Oslo den
29. september 1970, innkalt av klubben ved Norgas og styret i Oslo
Sporveisbetjenings Forening.
Arbeiderkomiteen har stilt disse kravene til styresmaktene:

Avbryt forhandlingene i Brussel!
- Stopp alle angrep på fagorganisasjonenes- handlefrihet, på de demokratiske rettigheter og den nasjonale suvereniteten.
Slutt på dyrtidsutriklingen. Full prisstopp på dagligvarer og husleier.
Momsen øyeblikkelig vekk fra dagligvarer, stram og brensel.
Ned med rentesatsene. Okt investeringsavgift og strenftxre besthatning ai'
de store inntekter og formlier.
På dette grunnlaget oppfordrer Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid alle
EEC-motstandere til

a reise lokale krav mot EEC og dyrtid
å slutte seg til de mer enn 100 lokale arbeidsplass- og boestedskomiteene
a opprette nye komiteer mot EEC og dyrtid på arbeidsplasser og i
boligområder
a delta aktivt i Arbeiderkomiteens arrangementer, lokale og sentrale
å spre og agitere for Arbeiderkomiteens materiell og synspunkter
å verve nye medlemmer til Arbeiderkomiteen/tegne medlemskap (medlemskap koster kr. 10,- for skoleungdom og pensjonister A r. 5, - )
å stolte Arbeiderkomiteen okonomisk. Bidrag kan sendes postgiro 20 88 77.
Styrk kampen mot EEC og dyrtid! Slutt opp om Arbeiderkomiteen mot
EEC og dyrtid! Ta kontakt med nærmeste lokalkomite, eller skriv til oss:
Postboks 3829, Ullevål, Oslo 8.

Jeg (visker a bli medlem av Arbeiderkomiteen mot

og dyrtid ()g sender

vedlagt !har sendt til postgiro 20 88 77, Ar. 10,- (skoleungdoms og pensjonister kr.5)
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