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Kampen mot EEC har gått inn i en avgjørende fase. Spørsmålet
om grunnlaget for folkeavstemninga og når denne skal avholdes,
kommer opp i Stortinget en gang i april.
I den siste tida har monopoldirektørene kjørt fram sin skremselstaktikk: »Kommer vi ikke inn i EEC, står arbeidsplassene i fare.
Oppsigelser truer».
Det er nok å minne om truslene fra
ledelsen i ELKEM og DNN Aluminium
i Tyssedal. Bratteliregjeringa sekunderer skremslene, og begynner i det stille
å tilpasse det norske lovverket til EEC
(for eksempel nye konsesjonslover).
Partipisken begynner å suse. Pengesterke EEC-tilhengere kommer til å slåss
med nebb og klør for å få solgt Norge.

KRAFTIG LUT
Derfor trengs det kraftig lut til for å
stå imot disse forsøkene på å renne
EEC-motstanderne i senk for folkeavstemninga. Tilhengerne gir seg ikke
godvillig. Motstandernes svar ser vi
allerede nå:
1650 arbeidere i Odda (Det Norske
Zinkkompani, DNN Aluminium og
Odda Smelteverk) gjennomførte
politisk streik 13. mars.
700 Sauda-arbeidere gikk til politisk streik samme dag, og
studentene og ansatte ved Universitetet i Oslo arbeider for politisk
streik 17. mars.
Disse gruppene har valgt det våpnet
som monopolherrene og Bratteliregjeringa frykter mest: politiske storstreiker. Streikene viser at folk har
avslørt hva kremmerne driver med, og
viser at de akter å kjempe mot EECmedlemskapet. Disse streikene er et

varsel til Bratteli og Co. Og de vil spre
seg!

POLITISK STORSTREI K
En storstreik i forbindelse med Stortingsbehandlinga vil skremme monopoldirektørene, regjeringa og LO-ledelsen. Den vil komme til å styrke moralen hos de som tviler på om det nytter
å kjempe mot EEC-tilhengernes tunge
artilleri.
Odda-arbeiderne, Sauda-arbeiderne
og studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo viser hvilken vei alle andre
grupper i folket må gå. Politiske storstreiker er nødvendig nå. Alle EECmotstandere må gå i gang med å legge
grunnlag for streiker i april når EECsaken skal behandles i Stortinget!
Start dette arbeidet i Arbeiderkomiteens aksjonsuke 15.-23. mars!
Arbeiderkomiteen- mot EEC og
Dyrtid slo fast på landsmøtet i januar:
Forbered og gjennomfor politiske
streiker og kraftige aksjoner mot
EEC!
— Frem forslag om politiske streiker
mot monopolkapitalens og regjeringas EEC-politikk i din fagforening.
— Ta initiativet til bonde- og fiskeraksjoner.
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— By og land, hand i hand: Fram
for felles distriktsdemonstrasjoner.
Dette er i ferd med å gjennomføres.
Men mye står igjen. I tida som kom-

mer oppfordrer vi alle EEC-motstandere — i industrien, i boligdistriktene,
på skolene, på universiteter og høgskoler, i stat og kommune, i bygdene
både i jord- og skogbruk, i fiskeriene,
pensjonister og alle andre grupper til å
gå igang øyeblikkelig! Vi må så tidlig
som mulig legge et godt grunnlag for
politiske storstreiker i april.

HVA MÅ GJØRES?
Men det er ikke nok å si at vi skal
gjennomføre politiske streiker. Det
krever grundig arbeid. Hva må gjøres
for at politiske streiker virkelig skal bli
slagkraftige? Vi vil legge vekt på særlig
tre ting:
1. DANN ENHETSKOMITEER MOT
EEC DER DU ARBEIDER ELLER
BOR.
Overalt finnes det EEC-motstandere.
De fleste steder finnes det EECmotstandere i ulike organisasjoner og
grupper: fagorganisasjoner, velforeninger, miljøvernorganisasjoner, partiorganisasjoner, husmorlag, bondelag, osv.
Mange steder finnes det også lokale
avdelinger av Arbeiderkomiteen og
Folkebevegelsen. Det bør være et mål
å samordne motstanden i aksjonskomiteer hvor alle slike grupper deltar.
Disse kan lede enhetsdemonstrasjoner
og innkalle til folkemøter. I denne
avgjørende fasen må alle EEC-motstandere kjempe skulder ved skulder.
FRAM FOR BREDE ENHETSKOMITEER!

ORGANISER ALLE EEC-MOTSTANDERE I ARBEIDERKOMITEEN OG FOLKEBEVEGELSEN!
FRAM FOR KRAFTIG REKRUTTERING!
Disse organisasjonene er det viktig å
gjøre så brede og godt organisert som
mulig akkurat nå. Også på den måten
kan politiske storstreiker styrkes. Alene klarer hver av oss ingen ting. En
virkelig motstandskjede kan derimot
vanskelig slites over.
GLEM IKKE AT STREIKEN ER
EN POLITISK STREIK!
Det er ikke nok bare å legge ned
arbeidet dersom ikke folk sier klart
ifra hvorfor, dvs. at kampen retter seg
mot EEC og er en advarsel til regjeringa.

Arbeiderne i Odda og Sauda og
studenter og ansatte ved Universitetet i
Oslo advarer nettopp regjeringa mot å
gå på tvers av folkeviljen og understreker at de mener alvor. Krav og paroler
må diskuteres grundig. Regjeringa vil
bare ta streiken alvorlig dersom det
blir gjort klart at alle står samlet bak
paroler og krav.
Et eksempel: Da DNA- og LO-ledelden
såkalte
arrangerte
sen
»900-sekundersstreiken» mot dyrtida i
1970, hadde de sjølsagt satt igang
streiken uten grundig diskusjon blant
de fagorganiserte på forhånd. De administrerte streiken — ikke noe mer.
Resultatet ble deretter. Streiken hadde
liten virkning. Når vi nå vil gjennomføre politiske streiker i april, må vi
derfor legge et solid grunnlag: Spre
opplysning om hvordan EEC truer
landets selvstendighet og den enkeltes
levevilkår; få igang diskusjoner på arbeidsplassene, i garderober og kanti-
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ner, med naboer, yrkesbrødre og
-søstre. Det må innkalles til massemøter hvor nødvendigheten av politisk
streik og grunnlaget for den legges
fram.
Vi må planlegge enhetsdemonstrasjoner av alle grupper motstandere og
mobilisere til dem. Alle må bli med i
diskusjonene, alle må aktiviseres. Gjennom en politisk storstreik og massive
folketog kan vi tvinge EEC-aktivistene
på retrett og vinne tvilere over på vår
side!

DERFOR:
Bruk Arbeiderkomiteens aksjonsuke
til a forberede politiske storstreiker i
april rettet mot regjeringa og monopolenes forsøk på a true oss inn i EEC.
Spre opplysningsmateriale, agiter for
streik, organiser EEC-motstanden,
dann brede enhetskomiteer! Bare en
bred og godt organisert folkelig motstandsbevegelse kan hindre norsk medlemskap i EEC! Bare en slik motstandsbevegelse kan styrke EEC-motstanderne på Stortinget!

NEI TIL SALG AV NORGE FORSVAR NORSK SELVSTENDIGHET!
EEC TRUER ALLE ARBEIDSPLASSER - OGSÅ DIN!
KAMP MOT EEC!
JA eller NEI til fullt medlemskap ved folkeavstemninga!
Folkeavstemning i j u n i!
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Jeg ønsker å bli medlem av Arbeiderkomiteen mot EEC og
Dyrtid og har sendt til postgiro 20 88 77. kr. 5,- ( skoleungdom og pensjonister: kr. 1,-) pr. halvår.

j Postboks 3829, Ullevål, Oslo 8. Tlf. 46 19 80.
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