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Dale- arbeidere rammes
av eec-forberedelsene

Rasjonaliseringsspøkelset slår til igjen.
Denne gang lammes 150 arbeidere ved Dale
Fabrikker.Nedleggelsen av ullvare-avdelingen
ved fabrikken kom som et sjokk på arbeiderne.
Planene om nedleggelse har foregått i lengre
tid - bak ryggen på arbeiderne som ikke er
blitt informert i saken.
Senest i høst fikk arbeiderne "forsikringer"
om at ullvareavdelingen ikke skulle nedlegges.
Det var den gang på tale å omplassere 30 mann,
men dermed skulle det være slutt på nedskjæringene.
Bedriftsledelsen har altså bevisst manipulert
de ansatte- et slående eksempel på kapitalismens
kyniske fremgangsmåte på sin jakt etter stadig

større profitt.
Det er ingen tilfeldighet at dette rasjonaliseringsfremstøtet kommer akkurat nå.I den
siste tiden har vi opplevd en rekke fusjoner
(sammenslutning av bedrifter) innen tekstilindustrien.Nå sist Arne,Høie og Mosjøen
fabrikker som har gått sammen i selskapet
"Norion".Dermed har mange arbeidere mistet
sine arbeidsplasser.
Direktør Sven Mathiesen ved Dale Fabrikker
mener at årsaken til at bedriften har måttet
gå til et slikt skritt ligger i de belastninger
som oppstod for bedriften med lønnsoppgjøret
i 1970 ,samt skiftende moter og sesongsvigninger
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Dette er nok å omgå sannheten- og tilsløre
de reelle forhold.
Årsaken er nok en helt annen.Dale Fabrikker
er nemlig interessert i å slutte seg til det
nye selskapet Norion. I BA 12/2-72 kan vi lese
følgende om dette nye selskapet:--"Samtidig
blir sammenslutningen (Norion) holdt åpen for
andre interesserte innenfor tekstil industrien.
Direktør Petter Ment Jebsen ved Høie fabrikker
A/S i Kristiansand opplyser til BA at det hittil
har meldt seg tre interesserte - fabrikker,deri
blant Dale Fabrikker?
Ar saksforholdene blir nå mistenkelig
klare-det er ikke vanskelig å skjønne hva
Dir.Svein Mathiesen mener når han uttaler
i Dagbladet 12/2-72 :"Det som skal skje
er resultat av en ren økonomisk vurdering
av situasjonen?
Situasjonen er den at Dale Fabrikker
i lengre tid har vært i ferd med å
tilpasse seg et større europeisk marked
(les EEC) For å kunne klare det må en stå
sterkt.Problemet søkes nå løst ved å gå

sammen med tre andre "store"-for på den
måten å stå sterkt ved et eventuelt
medlemskap i EEC.
Vi har nå fått se mange eksempler på
hva det betyr for arbeidsfolk når
bedrifter tilpasser seg EEC-eller som
det så fint heter :tar konsekvensen
av de strukturendringer osv.osv.
Ved Dale Fabrikker mister alle ved
ullvareavdelingen sine arbeidsplasser
fordi produksjonen ved avdelingen
sett fra bedriftsledelsens synspunkt
er lite lønnsom i EEC-sammenheng.
Det er den økende monopoliseringen som
truer arbeidsplassene.Denne tendensen
vil bli betydelig forsterket ved et
medlemskap i EEC.
Nedleggelsen av ullvareavdelingen ved
Ikle Fabrikker er et EEC forberedende
tiltak.Den eneste måten å trygge
arbeidsplassene på er at vi tar opp
kampen mot regjeringen og storkapitalens
EEC planer.

LO- pamp avslører seg i NTL!
Onsdag 9/2 avholdt , Norsk Tjenestemannslag
i Bergen et møte om "ERC og fagbevegelsen:
Universitetslektor Torstein Hjellum og LO's
internasjonale sekretær Kåre Sandegren
innledet. Sistnevnte har vært representant
for både norsk, svensk, dansk, og østerriksk
LO i Bryssel, og hans syn på norsk politikk
bar tydelig preg av europeeisk salongliv.
Først rev han av seg de vanlige sosialdemokratiske frasene om at et forenet Europa
vil bety en styrking av arbeiderbevegelsen.
Men da han ble drevet på defensiven i debatten, skiftet han taktikk og gikk over til
hardere skyts.Han angrep EEC-motstanderne
innenfor fagbevegelsen fordi de allierer
seg med bønderne og fiskerne- som han kalte
de mest reaksjonære lag av folket. Videre
påsto han at det ikke fantes noen motsetning mellom storkapitalen og arbeiderklassen. LOs syn er følgelig at hovedmotsigelsen
i EEC-spørsmålet går mellom arbeidere og
kapitalister på den ene siden og bønder og
fiskere på den andre. Sandegrens utkjør
hadde tydligvis bare ett formål: å splitte
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opp fronten mot EEC. Da dette ikke lyktes
ham, ble han helt vill og kalte EEC-motstanderne innenfor fagbevegelsen for nasjon,
alsosialister. Dette er en kraftig hån mot
2/3 avLOs medlemmer og noe nær
en norgesrekord i demagogi. Folk bør
merke seg denne uttalelsen fra LOs internasjonale sekretær.
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Møtet avviste imidlertid Sandegrens
syn på EEC og vedtok en uttalelse hvor
det bl.a. heter:
"Dersom Norge skulle bli medlem av EEC,
vil Romatraktaten bli bestemmende for
utviklingen i Norge. Romatraktaten bygg=
er på storfinansens, kapitalmaktens grunnleggende ønskemål: fri kapitalbevegelse,
fri etableringsrett og såkalt fritt arbeidsmarked."
Videre:
"Vi ser EEC som en sammenslutning til
forsvar for makthaverne i de rike land
forrsvar for makthavernes interesser i
de rike land i Vest-Europa . Vår plass er
ikke der. Vi ønsker ikke å risikere å

kan rettes mot den overveiende del av
menneskeheten".
Tilslutt i denne uttalelsen sier NTLmedlemmene:
9 ....at det ikke vil være i samsvar med
interessene til arbeidere, funksjonærer,
bønder og fiskere at Norge blir med i EEC;
og vil oppfordre LOs ledelse og de enkelte
foreninger og medlemmer til å arbeide mot
medlemskap i EEC."
I en annen uttalelse het det:
"Før LOs standpunkt til EEC fastlegges må
det avholdes uravstemning om saken blant
LOs medlemmer. En ekstraordinær LO-kongress
er ikke representativ for de fagorganisertes
holdning i EEC-spørsmålet."

trekkes med i en økonomisk politikk som

KVINNER TIL KAMP MOT EEC

I den siste tida har prisene på
matvarer steget mye. Det er særlig
husmødrene som merker dette. I
løpet av den såkalte prisstoppen
steg prisene med 6,7%. Siden
15. nov. har vanlig kneippbrød steget fra kr. 2,05 til kr. 2,35 og
sukker fra kr. 2,15 til 2,60 pr. kg.
Dersom vi går ut fra at en trebarnsfamilie bruker ett brød daglig, vil
utgiftene bare til brød gå opp i 900
kroner i året.
Høyere matpriser i EEC
I EEC kan vi vente oss en enda
større prisstigning på mat. 'dag
kjøper vi f. eks. brodkorn og sukker
fra verdensmarkedet. Slutter vi oss
til EEC, må vi kjøpe dette fra
Fellesmarkedet der dette er nesten
dobbelt så dyrt. Det betyr en fordobling av brødprisen! En barnefamilie må altså ut med 1800 i året
bare til brød. Iflg. landbruksdirektør Ringen vil »ost bli adskillig
dyrere. Smør vil bli mer enn dobbelt sa dyrt. Margarinen vil også
stige i pris. Vi må også regne med
dyrere kaffe, te, kakao og sydfrukter. Kjøtt og flesk vil også gå opp.»
Landbruksdirektøren regner med at
EEC vil bety omtrent 1000 harde
kroner mer til mat pr. husstand!
EEC skader forbrukernes interesser.
I 1969 hadde EEC svære overskudd på smør og korn. EEC ville
holde storprodusentenes priser og
profitter oppe. Derfor solgte EEC

smøret på verdensmarkedet til lavpris og styrtet u-land ut i vansker,
Kornet brant EEC opp. Men overfor sine egne forbrukere holdt EEC
de samme skyhøye smørpriser på
10-12 kroner. Vanlige folk kan
ikke kjøpe dette. EEC tråkker på
forbrukernes interesser.

Flere supermarkeder og enda høyere priser.
Fra 1966-70 har 18% av alle
dagligvarebutikker forsvunnet. Samtidig ser vi at supermarkeder og
butikkjeder overtar handelen. Med
sine store pengeressurser utkonkurrerer de lett »kolonialen». Når så
folk ikke har andre steder å handle,
skrur de prisene i været. En undersøkelse fra Oslo viser at butikkjeden
Jens Evensen på Grønland lå
10-30% over »kolonialen» på varer
som servelat, poteter, tørrmelk,
vaskepulver etc.
Dette er bare småtterier mot det
vi vil oppleve i EEC. I Tyskland ble
130 000 grossister og detaljister utradert fra 1960-70.(Der Spiegel
6/72) Bare i året 1969 forsvant
12 500 småbutikker i Frankrike.
Samme år investerte storkapitalen i
800 nye supermarkeder som hogg
tak i hele 25% av dagligvaresalget.
Når slike varekjeder får kontroll
over markedet her, blir nok Jens
Evensens priser rene barnematen!
En annen måte butikkjeder som
f. eks. NKL flår folk på, er å nedlegge de små avdelingene og satse på

store, sentrale supermarkeder. Slik
selger NKL mer effektivt og grafser
til seg større profitt. For folk betyr
dette større utgifter til reiser. For
gamle at innkjøpene blir tunge å
klare.
Konsernene stjeler fra husmødre!
Hva betyr så de monopolpriser
storprodusenter og butikkjeder tar
for familiens økonomi? Det er ganske lett å se at husmødre blir snytt
når f. eks. kryddermonopolet Ehrlich tar 6 kroher for en boks paprika mens råstoffet og flaska koster
ca. 50 ore. (Samt'. vitensk. Inst.
3.2. 72.) I USA der monopolene
har vokst seg sterkere enn her, har
senatets antitrustkomite regnet ut
at konsernene der berøver forbrukerne for 200 milliarder dollars

www.pdf-arkivet.no/eec/

2012

årlig pga. slike ågerpriser. Dette
betyr at 30-40% av lønningene er
verdiløse. (Mentz and Cohen: Who
owns and operates the US?)
Husmødre til kamp mot EEC
Denne dyrtida vil vi få når EEC
har nådd sitt mål: Monopoler av
amerikansk klasse. Dyrtida vil tvinge husmødre ut i arbeidslivet for at
familien skal få endene til å møtes.
De avspises med usle lønninger. Det
blir neppe bedre med daghjemsplasser for barna. Mange — særlig i
drabantbyene — må søke sosial
støtte. EEC truer ikke minst husmødrenes interesser. Husmødre beskytter sine interesser ved å bekjempe EEC - medlemskapet! Husfnødre:
slutt dere til den organiserte' EECmotstanden i
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Folkeavstemning før sommerferien!

Vi må også styrke kravet om at
avstemningsgrunnlaget skal være: ja
eller nei til fullt medlemskap i EEC.
Det er dette alternativet det har
vært forhandlet om, ikke
»assosiering», »handelsavtale» eller
andre former for tilknytning.
En stemmeseddel som ser ut som
en tippekupong kan bare forvirre
folk. Baktanken er at ingen av
alternativene skal få en klar overvekt og at det skal bli opp til
»politikerne» å tolke avstemningsresultatet.
Så lenge vi ikke har fått noen
garanti fra Bratteli-regjeringa er det
nødvendig å fortsette Arbeiderkomiteens underskriftsaksjon og
samle nye ti-tusener bak kravet om
grunnlaget for folkeavstemninga.

Mindre enn femteparten av den norske befolkning støtter
Bratteli-regjeringens planer om å føre Norge inn i EEC.
EEC-politikerne trenger tid. Derfor prøver de nå å få utsatt
folkeavstemninga til en uviss dato ut på høsten. Vårt krav er at
folkeavstemninga konnnnerførsonnnnerferien.

Ethvert valgstyre rundt om i
landet er i dag inneforstått med at
det blir en folkeavstemning. Forberedelsene vil bli enda enklere enn
foran et vanlig parlamentarisk valg,
da man ikke er bundet av reglene
om valglister som skal anmeldes en
viss tid før selve valget.
I Sverige og Danmark, hvor
regjeringene kan oppløse nasjonalforsamlingene og skrive ut nyvalg,
kan valgene gjennomføres på få
Den tekniske gjennomføringa av
ukers varsel.
folkeavstemninga vil følge det
Regjeringa vil ventelig fremme sin
vanlige opplegget ved kommune- og
stortingsproposisjon
om EECstortingsvalg. Det er kort og godt
medlemskap en gang i februar.
tullprat når talsmenn for komSamtidig kan Stortinget også gjøre
munaldepartementet sier at man
det formelle vedtaket om folketrenger fire-fem måneder på å
avstemning.
Fremdeles vil vi ha
organisere dette apparatet og at
flere måneder fram til sommeravstemning for sommerferien derfor
ikke er realistisk. ferien.

Regjeringa og monopolkapitalen
pøser nå millioner av kroner ut i
EEC-propaganda. De ønsker også å
få en sommerferie på seg, en
periode hvor den politiske aktiviteten tradisjonelt er liten og hvor de
kan håpe på å bli alene med
nyhetsformidling og propaganda.
Der vil Bratteli imidlertid lure seg
sjøl.

FOLKEAVSTEMNING FØR
SOMMERFERIEN!
GRUNNLAGET FOR FOLKEAVSTEMNING SKAL VÆRE
JA/NEI TIL FULLT
MEDLEMSKAP I EEC!

•

støtt opp om avisen kom med ideer og innlegg.

NORGE
FOR
FOLKET
utgis av
Bergen/
Hordalaland
fylkesstyre
av
ARBEIDER..
KOMITEEN
MOT EEC
OG DYRTID.

Opplaget på -NORGE FOR FOLKET- er
nå øket fra 5000 til 7000 eksemplarer.
Dette synes vi er br•.Det viser at
folk har behov for annen informasjon
enn den ensidige pro-EEC propaganda
som presse og ukeblad daglig spyr ut.
Men skal avisen klare å slå tilbake
all løgn-propaganda,er det viktig at
alle EEC-motstandere i Bergen og
omegn deltar aktivt i arbeidet med å
skape en god ukeavis.
Skriv om EEC-forberedende tiltak
på arbeidsplassen eller skolen din.
Kom med ideer og kritikk av avisen:

Jeg ønsker medlemskap i
"Arbeiderkomiteen mot EEC
og Dyrtid".

Navn
Adr
Årskontingent kr.10,Elever/pensjonister kr.5,Vår adresse er:
"Arbeiderkomiteen mot EEC
og Dyrtid".
Boks 16
5014 Universitetet,Bergen.

Ansvarlig
redaktør:
Geir Ø.
Kvalheim
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