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ODDA-ARBEIDERNE
SISTE:
Idet NFF går i trykken får vi melding om at
Odda-streiken har vært en stor seier for EECmotstanden. Hans Sekse,tillitsmann ved DNN
Aluminium,opplyser at over 90% streiket på
Zinken og 80% ved DNN Aluminium. Ved Odda
Smelteverk er tallene ennå ikke klare,ved
enkelte avdelinger har oppslutningen vært
nær 100%, mens den har vært dårligere andre
steder. Dette mener Sekse skyldes for dårlig
organisering. Enkelte AP-tillitsmenn har
tydeligvis fulgt opp partiets streikebryterlinje og har boikottet
aksjonen. Dette kan
imidlertid ikke ødelegge det overveldende
helhetsinntrykkket:
Streiken er et sterkt
slag mot Regjeringens
EEC-politikk.
Sekse gjør oss
videre oppmerksomme på
NRKs litt spesiellemåte å formidle resultatene
på. I 12.40-nyhetene mandag kunne hallomannen
meddele at bare ca.20% hadde streiket. Men i
i virkeligheten ikke alle rapOdda forelå
portene om oppslutningen før ca.kl 13.30:
Streiken ble avsluttet bare ti minutter før dagsnyttsendingen, så det må ha vært rent teknisk
umulig for NRKsenslige medarbeider i Odda å opp-

eee- mot standere:
De politiske demonstrasjonsstreikene
i Odda og Sauda mandag 13.mars viser at
EEC-motstanden er på rett vei.Disse
streikene tegner opp mulighetene for
seier i kampen enda klarere enn før!
Vårt mål er at hele folket følger
Odda og Sauda-arbeidernes eksempel!

Oslo- en hel time før streikeledelsen hadde oversikten. Altså opererte NRK med en fingert melding
som var ferdiglaget 11.A forhånd. Dette sier ganske

Hvorfor er politiske streiker nødvendige?
Folket må vise AP-regjeringen at det
mener alvor når et flertall er mot EEC.Det
er nødvendig å vise regjeringen at den
ikke kan holde utsalg på våre interesser,
bruke forlovelsespakten til å snikinnmelde
Norge i EEC.Vi skal vise regjeringen at
den ikke kan lure Norge inn i EEC over

mye om•NRKs "upartiskhet" i markedsdebatten.

hodet på folket.

summere streiken og så få resultatet ringt inn til
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Streikene skal være en advarsel om at
folket har tilstrekkelige midler å ta
i bruk dersom regjeringen og industrilederne forsøker å svindle med EEC-saken
i sluttfasen.Politiske streiker skal
benyttes for å tvinge regjeringen til å
følge flertallet i folket i EEC-saken.
Stortingsbehandlingen av EEC-saken-er
framskutt til over påske.Vi skal grundig
forberede folk på at Stortingsbehandlingen
kommer fordi dette sannsynligvis er den
siste offentlige behandlingen av EEC-saken
før folkeavstemningen.Erfaringen fra 19.
januar viser at dette fører til økt interesse
for EEC - spørsmålet.Dersom vi gir tilhengerne
den minste mulighet til å dominere denne
situasjonen,vil det betyat de vinner over
vaklere og passiviserer motstanden i denne
situasjonen er det viktig å slå et kraftig
slag for norsk sjølvråderett under parolene:
NEI TIL SALG AV NORGE: OG EEC TRUER ALLE
ARBEIDSPLASSER=OGSÅ DIN:
Regjeringen driver nå en bevisst forhalingspolitikk og vil utsette folkeavstemningen til
høsten.Hvorfor legger regjeringen opp til en
slik taktikk? Regjeringen vil selvsagt forsøke
å vinne tid for å "informere".Hvilken situasjon
får vi da? Industriforbundet og bankforeningen
reiser siner millioner i Europabevegelsen,som
også får støtte over statsbudsjettet.
På den måten håper AP-regjeringen at tilhengerne kan få overtaket i løpet av sommermånedene med sin propaganda.De kan dominere

avisene og ukeblad.Topp-politikerne tar,seg
av radio og TV.
Direktørene får bedre tid til å bruke
skremsler om oppsigelser og nedleggelser
slik vi har sett det ved ELKEM og
DNN aluminium i Tyssedal.DET ER IKKE
UTENKELIG AT DE GÅR SÅ LANGT SOM Å
LEGGE NED EN FABRIKK NÅ FOR Å SKREMME
ARBEIDERNE INN I EEC.
Jo lenger tid det går, jo flere tiltak
kan regjeringen sette i verk for å
tilpasse norsk lovverk og økonomi i EEC
FØR FOLKEAVSTEMNINGEN:Slik kan de sette
folk og Storting i en tvangssituasjon.
Stortingsbehandlingen tar opp spørsmålet om
folkeavstemningen:tidspunkt og avstemningsgrunnlag. Vi krever :FOLKEAVSTEMNING FØR
SOMMERFERIEN og avstemningsgrunnlaget skal
være:JA/NEI TIL FULLT MEDLEMSKAP
Videre vil stortingsbehandlinger ta opp
regjeringens markedsmelding.Denne ser ut
til å bli tilhengernes sentrale dokument i
tiden fremover.Den "dokumenterer" løgnene
om særordinger" osv.Den er et hovedargument
i DNA's interne kjør.Den planlegges å spres i
millionopplag.
HVA MI GJØRES?
Vi må spre og underbygge ideen om politiske
streiker og demonstrasjonen i forbindelse
med str
med stortingsbehandlingen: Arbeiderkomiteens
5 - punktsprogram må ut til alle:

kvinnene i eec

ti ar uten liketonn

-Kvinnen er blant de grupper som hårdest
vil bli rammet innefor EEC-ble det slått
fast på kvinnekonferansen som Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid holdt i Bergen
12/3,der 75 kvinner deltok.

For å belyse riktigheten av denne påstanden,
ble det i gruppediskusjoner . tatt utgangspunkt
i kvinnens stilling i Norge i dag.Det ble
slått fast at kvinnen er offer for både en
ideologisk og økonomisk utbytting.Dette er
midler næringslivets folk benytter seg av
for å oppnå sitt mål:størst mulig profitt.
Kvinnen er en arbeidskraftsreserve som kan
settes inn i produksjonen i høykonjunkturperioder og sparkes ut i lavkonjunkturperioder.Denne arbeidskraften er igjen en
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gjenstand for systematisk underbetaling.
Ved hjelp av tradisjonell kjønnsrolleideologi,
klarer kapitalkreftene(næringslivets folk) å
oppnå en stadig sterkere utbytting av kvinnen.
Dette viser at kvinnens kamp for frigjøring
er en kamp mot kapitalen.
Hvordan er så kvinnens stilling innenfor
EEC?
En del eksempler fra EEC-landene viser at
disse tendensene ytterligere forsterkes her.
I følge Vest-Tysk ekteskapslov fra 1967
skal en gift kvinne ha tillatelse fra sin
mann for å ta arbeid utenfor hjemmet.I Belgia
skal denne tillatelsen være skriftlig.Den
franske gifte kvinne må oppgi sin inntekt til
sin mann som med eneansvar skriver under
selvangivelsen-altså en direkte umyndiggjørelse
av kvinnen:Regelen om at kvinner må tre tilbake
fra arbeidslivet når de gifter seg er ikke
offentlig,men er i fullt bruk på det private
arbeidsmarked innefor alle EEC-land.
Hva så med likelønnsprinsippet som Bratteli
& Co.hevder er gjennomført i EEC?
I 1971 framla Astrid Lulling,Luxemburgs
representant i Europarådets komit .6 for helse
og sosialvesen,en rapport.Det er en grundig
analyse som konkluderer med at likelønnsprinsippet utelukkende har fungert som en
papirbestemmelse i ti år!

Skremmende er det videre å se hvordan
kvinnens livssituasjon utarmes gjennom
strukturrasjonalisering og økonomisk utbytting i EEC: Kvinnelig arbeidskraft blir
konsentrert i yrker og bransjer hvor lønnsnivået generelt er lavt.I handel og industri
plasseres kvinner systematisk i laveste
lønnsklasse.Det drives en bevisst politikk
for å få kvinner med kvalifikasjoner i et
yrke til å ta stillinger der disse kvalifikasjonene ikke er påkrevd.Eks.fra
Frankrike:Den elektriske industrien ansetter
fortrinnsvis unge kvinner som er faglærte
innen skredderyrket.Arbeidsgiveren har da
garanti for at vedkommende er fingerferdig
samtidig som han kan lønne henne som
ufaglært.
Disse eksemplene viser at norske kvinner
har all grunn til å frykte EEC-medlemskap.
På grunn av prinsippene om fri kapitalbevegelse,fri etableringsrett og fritt
arbeidsmarked vet vi at tendensene til
økt strukturrasjonalisering og utbytting
av kvinnen vil spre seg i sterkere grad
til Norge om vi kommer inn i EEC.Dette
viser at EEC kampen er en del av kvinnekampen.Derfor:
KVINNER TIL KAI MOT EEC:

EN BLØFF

Lønnsoppgjøret nå er preget av to ting- den
stadig tiltagende krisen i den kapitalistiske
økonomien og det febrilske forsøket på å bøte
på dette, nemlig økt monopolisering=medlemskap
i EEC.
Vi har i den siste tiden sett en rekke konkurser. "Ulønnsomme" bedrifter slås konkurs
eller blir rasjonalisert og slått sammen med
andre. Man kaller det å sikre arbeidsplasseneresultatet av denne "sikringen" er en stadig
aksellererende arbeidsløshet- opp til 5,3% i
enkelte distrikter. Dette er typiske metoder
fra kapitalens side for å løse sin i realiteten uløselige krise. En annen metode er å
presse prisene opp og lønningene ned. I lønnsoppgjøret nå kjøres det beinhardt på denne

taktikken. Både strukturrasjonalisering og
tilstramning i lønnspolitikken erledd i kapit-

alens kamp for å komme inn i EEC. De må tilpasse
norske forhold til det harde klimaet innenfor
markedet.
NAF tibyr en 2% lønnsøkning, med begrunnelsen
at "industrien kan ikke makte mer". Det Selvik
mener er at norske kapitalinteresser trenger mer
penger enn noensinne for å kunne stå på like fot
med de store i Fellesmarkedet, og disse pengene
skal arbeiderne punge ut med. Han skal til Bryssel og gjøre seg fet, mens norske arbeidsfolk
skal spenne inn livreimen ennå noen hakk og betale gildet. 2% er ikke nok til å ta igjen en brøkdel av forspranget i prisutviklingen. På bakgrunn
av at feks. statsansatte ikke har hatt en reallønn-
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søkning siden 1966, blir dette tilbudeten dårlig
vits!
Men hva så med LOs 8%-krav? Åspengren har kommet
fram til dette resultatet ved å tenke på nøyaktig
samme måte som Selvig:"hvor mye kan industrien tåle'.
Sannsynligvis har de to i fellesskap kommmet fram
til sine respektive tall for så etter avtalt spill å
"forhandle" seg fram til ca. 5%. Slik går de to gamle
ringrevene samen for å avhjelpe kapitalens krisehva arbeidsfolk trenger for å leve interessereeselvsagt ikke noen av dem. Fakta er nemlig at pris- og
lønnsøkningen siden forrige oppgjør utgjør hele 20%.
Dessuten gjelder ikke 8%-tillegget for alle, slik LO
forespeiler oss, men vil bli oppstykket på de forskjellige næringene slik at de aller fleste ikke vil
få 8% (hvis kravet mot formodning skulle gå igjennom),
kanskje bare 4-5. Konklusjonen er at hvis LO-NAF
slår igjennom med sitt kriseforlik vil arbeidsfolk
stå uhyggelig dårlig rustet til å møte den økende
prisstigningen. Lønningene vil hoppe enda et sprang
nærmere nivået i EEC-landene, og kapitalen vil stå
økonomisk mye sterkere i sine EEC-bestrebelser. Vi
mener at 25% lønnsøkning eller 3kr.timen i tillegg
må være minstekrav ved oppgjøret. Mindre kan vi ikke
klare oss med hvis levestandarden skal opprettholdes.
La oss nekte å betale for LO&NAFs EEC-forberedelser.
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