
ARBEIDERE OG 1NDERTRYKIE I ALLE LAND. FOREN DELRE
FOREN ALLE KREFTER SOM (AR SEG FORENE I KANIPEN MOE EEC OG ~nu:

SPORVEIS-GNISTEN

UTGITT AV MARXIST-LENINISTER -VED OSLO SPORVEIER 30-5 1 9%2.

G
EEC•ti2.hengerne hevder at freden i Europa kun sikres ved EEC-medlemskap.

Krupp,I.G.Farben og Thtissen-Mannheim førte Hitler og hans "Lebensraum"
til makta og tjente milliarder på det. EEC er de samme herrers instrument
i dag.
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'.' %	 'i....	 Vi tror ikke at diktaturet i Frankrike f den fram-.
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;(voksende fascismen i Italia og Vest-Tyskland vilUL

høre på Brattelis tåkede ord.Vi vet at ingen imp-

\., ir-	 . t I

erialistisk allianse har ført til fred for verdens
folk4Vi styrker ikke freden i verden ved å bli
tilsluttet en framtidig krigshissig blokk.Vi både
må og kan stå utenfor:

INGEN KATASTROFE

Eksporten dras ofte fram av tilhengerne som et

I

avgjørende argument for at vi må gå inn.Dette
EUROPAS HERRER	 stemmer ikke og det er bevist at de farer med -

Flyfabrikkdirektør	 løgn.F.eks:For åen viktige metallurgiske indt.1.,
L.Bølkow, 1972:	 strien gjelder følgende:
"Når vi i Vest-Tyskland 1)Det er produksjonsnedgang i EEC(overprod, ved
først setter i gang t når	 VW-verke,kurz-arbeit osv).

k vi raskt igjen og går for-

	

	 2)Import av råvarer fra land utenfor EEC vil bli
tollagt.

TROSS ALT - SVIMLENDE FORSKJELL.

Norge er et land hvor monopolkapitalen har makta.
Det samme er tilfelle i EEC.Men vi sier likevel:
Vi ønsker heller en liten kapitalistisk klasse og
en påvirkelig regjering å sloss mot enn en stor
og velutviklet og med tidsårs erfaring i å under-
trykke arbeidsfolk t politisk f økonomisk og militært.
Vi har muligheten enda til å presse regjeringa til
å godta våre krav.Det vil vi ikke ha mulighet til
i samme grad innen EEC.

VI VIL REGJERE.

Arbeidsfolk ønsker en regjering som følger en
politikk som er i samsvar med våre krav.Uansett
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KRIGSHISSERE - IKKE' FREDSSKAPERE

Fredsprisvinneren Willy
Brandt91972:
4 
"Det er fullt ut mulig
med EEC-soldater i løpet

av 1980-årene."
;

EUROPAHÆREN

-bi de andre."
1 3)Det vil ikke være mulig med subsidier på elek-

i	 trisk kraft
b	 I Ellers vil 75% av arbeiderne i vår hjemmeindustri

, ø .,,,.	. •• e i 4.	 ----------) være direkte trua.For jordbruket og fisket vil
det være en direkte fordel å stå utenfor.
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og andre revolusjonære. Deres hen-
sikt er å splitte fronten mot EEC.

Dessverre har en del ledende
tillitsmenn i FB fullstendig kapi-
tulert overfor denne taktikken.
Få dager før 7. juni går do i en
pressemelding mot det streikvåp-
net de selv har anbefalt.

AVVIS ALL SABOTASJE OG SPLITTELSE
Lederen i FB's avis "EEC-NYTT"

følger opp i samme s por og skriver:
"FB står i dag for den demokratiske
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SPORVEIS-GNISTEN

50E
2. dg 3. juni avholder Aspengren sin såkalte ,LO-"kongre9, s" som vil

konkludere med "Si ja til EF". "Kongressen" some valgt fo)i-2 år siden
og på et helt annet grunnlag, skal brukes av "Ja-Mennene" i deres pro-
pagandastorm mot det norske folket, første gang under Stortings-behand--

6.-8. juni. Vi mener fagbevegelsen burde markere et massivt NEI
gjennom politiske streiker. Det samme har ledende tillit ,smenn i Folke-
beVegelsen (FB) og arbeiderkomiteen GJCMED), hevdet.

KRIMINALISERING AV STREIKEVAPNET?	 motstand mot rnhi15. StrF
Tilhengerne har forstått at 	 kjemper FB fordi den er defflokra-

dette ville konsolidere motstanderne, 	 tisk, Aftenposten fordi den repre-
vinne over tvilerne og styrke enhe- 	 senterer motstand. SUF forsøker å
ten i folket mot EEC. 	 diskreditere FB ved for eks. å del-

Derfor er deres taktikk å kri- 	 ta i dens demonstrasjonstog, men
minalisere streikevåpnet, alle som	 er avhengig av at aviser som Aften-
vil bruke det er "udemokratiske 	 posten, VG o.l. utnytter disse for-
elementer", dvs. marxist-leninister 	 søk på å blande kortene."

VÅRT SVAR ER FØLGENDE:

Det er feilaktig at ml'erne be-
kjemper FB. Vi arbeider aktivt for
å spre dens og AKMED's materiell
og hverver medlemmer til begge or-
ganisasjoner.

Det er feilaktig at ml'erne prø-
ver å ødelegge FB ved å delta i
dens demonstrasjoner. For eks. mo-
biliserte vi halvparten av de 12-
15000 i FB's 1. mai-tog og vi opp-
fordrer alle vi kan til å gå i FB's
folketog '.juni.

ML'erne vil bygge et kommunistisk
parti. Også andre bruker • EC-mot-
standen til å styrke "partibygginga"
- "Med SF mot EF". Vi ønsker ikke å
likvidere FB, slik noen legger opp
til etter folkeavstemminga. Uten on
sterk enhetsfront, vinner vi ikke
kampen. Uten et kommunistisk parti,
ingen sterk front.
4: Situasjonen i dag krever harde
midler fra folkets side. Fram til 8.
juni er vår viktigste oppgave å av-
sløre LO-"kongressen" og støtte mot-
standerne på stortinget.

utfallet av .folkeavstemninger kommer
marxist-leninistene å kjempe for
	 ARBEIDSFOLKS SYSTEM

SOSIALISMEN -

Vi kommunister mener at det er sos-et Norge som: Gjennomfører 50-mils 	
ialismen som til syvende og sist 1fiskerigrense,utenla.ndsk eiendom er	
løser arbeidsfolks problemer - øko-konfiskert,at oljen ikke havner på	
nomisk sosialt og kulturelt.Fordiutenlandske hender l si opp medlem-	
det er arbeidsfolks ønsker og behovskapet i NATO og ikke spille rollen

tumleplass for militæreventyrere, 	 som er bestemmende for politikken.
aktivt støtte andre land som kjemper	 For å nå dette målet har vi stilt
mot stormaktsherredømme t stoppe for-	 oppgaven å skape et ekte kommunist-
følgelsen av progressive og heller	 ist parti som leder kampen fram til
holde oppsyn med unasjonale elementer.seieren er sikret!

www.pdf-arkivet.no/eec/       2012


	Page 1
	Page 2



