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Arbeidsplasser
i fare

«Hele folket i arbeid»

Pa lengre sikt ma vi regne med
Okt arbeidsledighet innenfor
EEC, sier professor Leif Johansen

Dyrere mat
Forbrukerne ma betale EECmedlemskapet med hOyere
matvarepriser, bekrefter
landbruksdirektyiren

LfinnsoppgjOr
via Bryssel
Det vil bli en samordning av
og inntektspolitikken for
hele EEC-omraklet

Dyrere bo
Fare for at boligtilskuddet faller
bort. 1-10yere renter og moms
chker boutgiftene ytterligere

EEC
GIR INGEN
GARANTIER
Direktor Lorck i Elkem-konsernet har truet med a si opp folk om vi ikke kommer inn. Direktor Blom i Denofa-Lilleborg er noe forsiktigere og spar at Ionnsevnen vil reduseres med 100
5rslonninger hvis vi velger a isolere oss». Direktor Paus i Hydro mener konsernet vii veere
tjent med a ga inn fordi en da bl.a. er garantert mot nasjonale miljoverntiltak.
Dersom det ikke hackle statt
slike sterke kapitalinteresser bak,
kunne vi tact det som usaklige
overtramp i en opphetet debatt.
De ma tas mer alvorlig enn som
sa — ikke fordi det er saklig
grunnlag for pastandene om at vi
m a inn, men fordi pengemakta
na griper til sa apenbart usaklig
propaganda.
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Krumspring i debatten

Fransk og italiensk
arbeidersyn:

EEC er arbeids
giverens marked
■

— Ettersom EEC er skapt forst og
fremst for 5 tjene monopolkonsernene i
Vest-Europa, kan Jenne sammenslutningen
ikke veere noen egnet ramme for samarbeid mellom de europeiske fagbevegelsene,
sier Paolo Cinanni, visepresidenten i organisasjonen for de itaiienske fremmedarbeiderne. Et internasjonalt faglig samarbeid
er helt pakrevet, men det ma komme istand
uavhengig av EEC.
Han mener det er nodvendig 5 reise
motstand mot en arbeidsmarkedspolitikk
som gar ut pa a trekke arbeidskraften fra
de tilbakeliggende omrfidene til kapitalkonsentrasjonene i Vest-Tyskland, Belgia
og Frankrike. Han kan ikke onske norsk
arbeiderbevegelse veikommen inn, sier
han.
Idvio Mascarello, sekretxren i den
storste franske Iandsorganisasjonen, C.G.T.,
sier:
— Vi ser med forstaelse pa den kampen som blir fort i Norge, mot medlemskap
i Fellesmarkedet. Denne kampen er nodvendig, fordi norsk medlemskap vil gi
norske og utenlandske kapitaikrefter bedre
muligheter til 5 fremme sine interesser p5
bekostning av arbeiderkiassen.
Samordningen av EEC-landenes okonorniske politikk er et middel til a overfore
viktige politiske avgjoreiser til organer
der arbeidstakerne ikke har noen innflytelse.

EEC-motstanderne i debathar
hele tiden hevdet
ten
blitt fordet ikke er
at
handlet om det vesentlige. Sa
lenge EFstremistene hadde hap om
et brukbart forhandlingsresultat sa
de det motsatte: "Selvsagt matte
det sikres tilfredsstillende ordninger for utkantener Na er det
apenbart at forhandlingsresultatet er blitt meget darlig — na finne r tilhengerne det mer profitabelt
a gjOre et krumspring i debatten
og bagateilisere betydningen av
forhandlingsresultatet, Na heter
det seg at det tross alt er m ye
viktigere at industrien og dens
interesser ivaretas. Sa kan utkantene Keller seile sin egen sjO.
Plutselig er reaksjornere industri-ledere blitt meget opptatt av
at norske arbeidsplasser sikres,
Svake konjunkturer i enkelte bransjer utnyttes maksimalt av EFskape inntrykk av at
pressa for
de Okonomiske utsiktene er dystre
hvis vi ikke kommer med i EEC.
Dessuten nrmer tariffrevisjonen
seg bar det n o en gang hendt
at arbeidsgiverne har snakket om
de lyse utsiktene nar den har statt
for dOren?
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Ingen trygghet
i «Fellesskapet»
Sannheten er at EEC-medlemskap ikke vil trygge arbeidsplassene. EEC s formal er et helt
annet. Arbeidsledigheten i EEC er
jamt over langt stOrre enn i Norge. Den nor ske arbeidsledigheten er stOrst i utkantene, bl.a. i
Nord-Norge. I pressomridene er
det na som fOr press pa arbeidsmarkedet. Det gjelder derfor a
flytte arbeidsplasser dit folk bor
— dvs blant annet til Nord-Norge.
Men ingen tror vel at EEC-med-
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lemskap vil fremme en slik utvikling? Avfolkingen av utkantene
har vrt langt mer hardhendt i
EEC enn den har vRrt i Norge.
En uhemmet ogukontrollert strukturrasjonalisering vil bare forsterkes av EEC-medlemskap og
det er d en som skaper sysselsettingsproblemene. Det er in gen
som til na har hevdet at de bedrIftsnedleggelsene vi har hatt i
Norge i den siste tid ville vrt
unngatt om vi hadde wert medlernmer i EEC. Sannsynligvis ville
langt f ler e mindre industri-bedrifter blitt ram met.

Tollfrihet kan oppnAs
Mye av arbeidsplass-propagandaen til nringslivsspissene har
bygget pa tollarg-umenter. Til dette
ma det bemerkes at Sveriges forhandlinger om en frihandelsordning enda ikke er sluttfOrte, Til
alt overmal har EEC-tilhengerne
a v v ist a utrede alternativer til
medlemsskap. Likevel uttaler de
seg skrasikkert om "slik" v i 1
alternativene virke,
Det vi forelOpig vet er at tilbudet
fra EEC til Sverige gar ut pa en frihandelsordning for industrivarer,
med kortvarige unntak for en del
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problemvarer. Varigheten av disse
unntakenP er av EEC foreslatt til
12 ar. Denne unntakslisten arbeider Sveriges forhandlere selvsagt
for fa skaret ned. Men det er nok
realistisk a rekne med at enkelte
papir- og papp-kvaliteter vil bli
staende pa unntakslisten. Alle de
andre foreslatte varene skulle det
vre gode utsikter til a fa fjernet.
De bedriftene som hittil har eksportert disse papir-kvalitetene
ma derfor rekne med en Okt tollbelastning dersom de ikke finner
fram til andre kvaliteter eller andre eksport-markeder.

a

En trussel
Struktur-endringer er imidlertid noe en ma rekne med i ethvert
Okonomisk system. Den vesentlige
forskjellen er at vi vil ha langt
bedre muligheter for a forberede
oss pa regionale sysselsettingsproblemer f Or de oppstar dersom vi blir staende utenfor EEC.
Et medlemsskap i en Okonomisk
union med maisettinger som ikke
gja'r ut pa a sikre full sysselsetting
vil virkelig vmre en trussel mot
malsettingen: "llele folket i arbeid".

Strukturrasjonaliseringa i treforedlingsindustrien

LOnnsoppgjOr via Bryssel
Vil lonnsoppgjorene bestemmes i Bryssel om Norge blir
medlem av EEC? Det er mye som tyder pa det.
Werner-planen — som Regjeirngens eget underutvalg sier
vii bli en reaiitet — gar inn for at lonnsoppgjorene ma uovervakes”. Kommisjonen i Bryssel har allerede Ott loran: Den
har gitt de s e k s medlemslandene i EEC beskjed om at
ionns- og prisforhoyelsene ma reduseres. Lonnsforhoyelsen ma
ikke ligge pa mer enn 6-7 pst. ved utgangen av neste
slar Kommisjonen fast.
Hva betyr dette?
Det betyr en utvikling mot lonn s- og inntek tsoppgjor utformet pa topp-plan i Bryssel. Odd Aukrust, forskningssjef i Statistisk Sentralbyra og formann i Regjeringens
lonnsutvalg pekte pa farene ved denne utviklingen i en TVdebatt nylig.
Det vii bli en samordning av Ionns- og inntekstpolitikken for
hele EEC-omradet. Lonns- og inntektspolitikken som skal gjeide
for Norge vii aitsa bestemmes i Bryssel.
Er vi interessert i at det skal vre siik?

Dyrere a leve
Det blir dyrere a leve om Norge gar inn i EEC. Den enkelte
forbruker ma betale med hoyere inatvarepriser. Medlem av
Regjeringens forhandlingsdelegasjon, landbruksdirektor Johan
Ringer" bekreftet nylig i et avisintervju det som Folkebevegelsen
lenge har hevdet.
Melkeprisen vii bli omtrent som na, mens ost vii bli atskillig dyrere. Smor blir mer enn dobbelt sa dyrt. Margarin
blir ogs5 dyrere. Kjoit og flesk vii ga opp. Prisene pa mel og
bakervarer vii stige betrakteiig.
Vi ma ogsa regne med dyrere kaffe, te, kakao, sukker og
sydfrukter. I dag innforer vi disse varer stort sett tollfritt.
Innen EEC blir slik import belagt med toll. Pa sukker tar EEC
en toll pa 80 pst. Det betyr nesten en fordobling av sukkerprisene.
I alt betyr dette en okt matvareregning for forbrukerne pA
ansiagsvis 1000 millioner kroner pr. ar — eller nfflrmere en
tusenlapp pr. husstand.

EEC bur Oket ulikhetene
I et memorandum fra EEC-kommisioncn i Bryssel finner vl
en apenhjertig beskrivelse av hvordan det frikapitalistiske system
virker distriktspolitisk. Rene profitthensyn dirigerer investeringene dit kapitalen yngler mest, og resuitatet er, siik det heter
i Kommisjonens vendinger:
“Det har allerede blitt registrert at en thaiddelbar konsekvens av A Apne grensene, er en aksentuering av tendensene til
geografisk konsentrasjon. Bedrifter blir gjennom konkurransen
tilskyndet til a soke de forhold som er best for deres virksomheter og spesielt for plasseringen av deres bestemte aktivitet.
Resultatet er konsentrasjon i allerede industrialiserte omrader
som bedre enn andre tilfredsstiller vilkarene for hensiktsmessig
iokalisering.
I visse tilfeller har derfor den gradvise fullforing av det
felles marked hatt en tendens til A forverre de utbredte og skadelige ulikhetene i den geografiske spredning av produksjonen
som mediemsiandenes regionalpolitikk forsoker A fjerne.”

Samfunnstyring bare
mulig utenfor EEC
I lOpet av 1971 og de fOrste
ukene i 1972 er 13 treforedlingsbedrifter med mer enn 2000
ansatte nedlagt eller varslet nedlagt, De er slatt konkurs, eller
har rett og slett bare innstilt.
Denne prosessen styres av fortjenestemotiver. De stOrste kapital- og bedriftseierne Onsker
en strukturrasjonalisering av treforedlingsindustrien.
De vii opprette et fatall store
og hOyeffektive produksjonsenheter, fordelt pa et fatall store
selskaper.
Strukturrasjonalisering ville
utvilsomt vrt aktuelt for treforedlingen selv om EEC ikke
hadde eksistert. Innen \Tart Okonomiske system ma en rette seg
etter de konkurranseforhold som
andre bestemmer. Men det er all
grunn til A sette det siste arets
begivenheter i treforedlingen i
forbindelse med forberedelsene
til norsk EEC-medlemskap.
Nedleggelsene ble planlagt allerede i midten av 60-Ara, like
etter at norsk EEC-medlemskap
fOrste gang kom pa tale.
At skredet av nedleggelser kom
i Wet av fjoraret, henger for
en stor del sammen med at det
haster med a kom me i en gunstigst
mulig utgangsposisjon som deltaker pa EEC-markedet.
I EEC er det ikke plass for
de sma og "urasjonelle" bedriftene. Og i spillet om hOyest mulig effektivitet og stOrst mulig

T
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iltakene for
sikre arbeidsplassene er bare mulig A
gjennomfOre ved at de ansatte fir
full innflytelse og reell avgjorelsemyndighet pa sin egenarbeids- 1
plasgjenomftd-1
mokratisering i arbeidslivet,
Denne demokratisering ma sick
ved at maktforholdene i bedriftene endres ved at de som tidligere har hatt den fulle styringsrett gjennom eierinteressene, ma
avgi endel av styringsretten til
de ansatte som har sitt eksistensgrunnlag knyttet til arbeidsplassen.
Kan det skje en slik endring
Norge idag? Svaret pa dette er
helt avgjOrende for vir strategi
for a skaffe oss denne innflytelse, og jeg tror dette er mulig,
forutsatt at vi i kk e blir medlem
av EEC.
runnen til at jeg tror dette
kan gjennomfOres pa norske
bedrifter, er at savel bedriftsle-

G
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deere som eiere er pavirket av
de maktpolitiske forhold som er
tilkjempet gjennom fagbevegelsens kamp i Artier. De kan utfra
dette lettere forsta nOdvendigheten av de krav som framsettes i
pakt med den samfunnsmessige
utvikling. Dette betyr ikke at vi
bare kan sove og la tingene utvikle seg uten pavirkning, men
det betyr at forutsetningene er
tilstede for gjennomgripende forandringer, slik at vir malsetting
om et samfunn medproduksjonsmidlene i felles eie kan bli realisert.
Ved innlemmelse i EEC vil
denne mulighet bli sterkt svekket, fordi kapitalkreftene i start
land blir forenet med den internasjonale monopolkapital i en
langt sterkere grad en hittil. De
vii derfor ha en langt mer avvisende holdning til de krav som
stilles om innflytelse pa. bedriftene.

Nedleggelsene i treforedlingsindustrien ma delvis betraktes som forberedelser til EEC-medlemskap.
Utenfor EEC har vi nasjonal selvstendighet til a styre
saneringsprosesser i industrien, slik at sysselsettingen
sikres.
enheter, teller sysselsettingen
ingen ting.
Industrilederne vil hevde at
strukturrasjonalisering og sentralisering er nOdvendig for a
hevde seg i konkurransen. PA
deres egne premisser kan vi gi
dem rett. Men onsker arbeidstakerne en slik utvikling, som i
hOyeste grad setter arbeidsplassene i fare? Onsker vi a delta i
en markedssammenslutning som
bare tar hensyn til den kapitalistiske Okonomiens Joey?
Seiv om Norge i dag ogsa er
kapitalistisk, gir den nasjonale

selvstendighet oss i dag m u 1 ighet er til A gripe inn for A. hindre at strukturrasjonalisering
rammer arbeidstakerne, deres
familier og lokalsamfunnene for
hardt. Gjennom statlig planlegging og inngrep kan prosessen styres, slik at f.eks. produksjonen ved en bedrift holdes ved
like inntil de ansatte er skaffet
nytt og likeverdig arbeid. Innenfor EEC ser en dette som inngrep i den frie konkurransen og
den frie markedsdannelsen, og
fOlgelig i strid med Romatraktatens bestemmelser.

Vi bOr regne med Okt
arbeidsledighet i EEC
Hva vii Romatraktatens regler om fri varesirkulasjon, frie
kapitalbevegelser og lik etableringsrett bety for vir egen konjunkturpolitikk? Vi retter spOrsmalet til professor Leif Johansen,
— Et av de vanskeligste problemene i konjunkturpolitikken
er A styre utviklingen av etterspOrselen innenlands, slik at en
opprettholder full sysselsetting
uten at importen blir sa stor at
det blir for stort underskudd pa
handelsbalansen.
GjennomfOring av Romatrakta-

Bredriftsdemokratiet
bygges
i Bryssel
Av klubbformann OVE LARSEN

Fra EEC-demonstrasjonen i 1962

D

et har blitt hevdet av bl,a.
LO-formann Aspengren
at medbestemmelsesretten er
ferd med a bli illusorisk pa
grunn av en stadig sterke re utvikling av de multinasjonale selskaper og at vi av denne grunn ma
ga inn i EEC for a motvirke dette, Til det fOrste, om at medbestemmelsen holder pa A bli illusorisk, vil jeg bare si at man kan
ikke miste noe man aldri har
hatt. Eller mener A spengren at vi
tidligere har hatt medbestemmelsesrett pa arbeidsplassen?
ForOvrig kan og ma multinasjonale selskaper (korrekt betegnelse er
kalle slike for internasjonale monopolforetak) motarbeides gjennom en sterk felles holdning av fagbevegelsen
alle land, uten at vi blir medlem av EEC. For det er vel ikke
slik at Sverige og Finnland som
blir stiende utenfor EEC, ikke
kan gj0re noe idet internasjonale
faglige fellesskap?

a
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tens regler vii gjore det vanskeligere for det enkelte land A lOse
dette problemet. Samtidig vil regelen om frie kapitalbevegelser
svekke effektiviteten av pengeog kredittpolitiske virkemidler
som en har brukt i Norge for
styre konjunkturutviklingen.
Bade nar en ved innenlandske
tiltak vil bremse pa utviklingen i
etterspOrselen og nar en vil stiniulere den, vii de tilsiktede virkningene kunne motvirkes eller
oppheves av kapitalbevegelsen
mellom landene.
— Hva kan dette bety for sysselsettingen?
— Ingen kan si noe sikkert tallmessig om dette, men poenget
er atusikker he tenblir stOrre.
Over et lengre tidsrom anser jeg
det sannsynlig at det gjennomsnittlige arbeidslOshetsnivi blir
hOyere i Norge om vi underordnes Romatraktatens regler, enn
om vi ikke gjOr det. Jeg tror det
konjunkturmessig er viktigere
enn det tollpolitiske moment for
utviklingen nar det gjelder sysselsettingen,
- Vil Wernerplanen spille en
rolle her?
— Ja. En er i EEC full klar
over at on ordning basert pi
Roma-traktatens fulle gjennomWing, men ikke noe mer,
vil innebwre stOrre usikkerhet
med hensyn til konjunkturutviklingen. Wernerplanen tar sa A si
utgangspunkt i det forhold at landene har fitt svekket sine nasjonale konjunkturstyringsmuligheter, og at dette ma oppveies ved
innfOring av overnasjonale virkemidler. Men en virkelig effektiv
konjunkturpolitikk kan en neppe
vente, av flere grunner.
Og den vil vre sen i reaksjonene, fordi det vii gj0re seg
gjeldende mange motsetninger i
forberedelsen av de beslutninger
som ma tas.
Etter min mening gjor det seg
gjeldende store misforstaelser
nar det gjelder valutakurssystemet. Det framstilles ofte som om
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den fastlasing av valutakursene
mellom EEC-landene som Wernerplanen innebrer, vii vre
et viktig element til A stabilisere utviklingen. Etter min oppfatning ville mulighetene for visse
justeringer av valutakursene
vre et naturlig og verdifullt
virkemiddel A ha, nar takten iutviklingen er forskjellig i de forskjellige /land. Na r valutakursene ikke kan endres,
ma andre tiltak, som lettere gar ut over sysselsettingen, oftere tas i
bruk.
— En rekke norske bedrifter
har vrt rammet av krise den
senere tid, Er EEC-medlemskap
lOsningen pa problemet, slik det
har vrt framstilt pa arbeidsgiverhold?
— Det er klart at for enkelte
bedrifter i eksportnmringen vil
EEC-medlemskap kunne lette situasjonen. Men det er jo ogsa
bedrifter som produserer vesentlig for hjemmemarkedet, og i
konkurranse med import, som har
vrt rammet, Disse vil komme i
en vanskeligere situasjon med
enda sterkere konkurranse fra
importvarer om vi gar med.
ForOvrig ser vi at slike problemer bar meldt seg i land som
star i helt forskjellige stillinger
med hensyn til markedsspOrsmalet. Bedriftsnedleggelser,
permitteringer og oppsigelser er
en Keller ikke spart for i EEClandene, selv om en allerede har
et "stort marked",
For helheten, ogpa lengre sikt,
er det viktigere at vi bevarer
muligheten for a bruke effektive
nasjonale virkemidler i konjunkturpolitikken og i strukturpolitikken enn a sikre den prismessige fordel en del eksportnmringer kan oppna ved akomme
innenfor EECs tollgrenser. For
store deter av eksportindustrien
vil vi forOvrig kunne oppna tollfri adgang til EEC ved en frihandelsavtale, uten medlemskap,
sier Leif Johansen,
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Redaksjonskomite: Rolf
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Er dette ford0yelig?
Resultatet ble at vere forhandlere siukte fisken, selv om smaken var bitrere enn man kunne
ha tenkt seg.
PA de to eneste punkter av
hetydning Norge stilte krav i
forhandlingene med EEC, har vl
kapitulert. De "varige saerordninger” er blitt midlertidige, for
jordbruk og fiske.
Mt annet vesentlig ble god.
tatt av Norge allerede ved innningen av forhandlingene.
Vi har oppnadd et resultat
som viser at EEC ikke viker en
tomme fra Romatraktaten og de
fastlagte prinsipper for A 'mete-

komme de hensyn som er av
vital interesse for norsk vlrkelighet.
Les selv protokollen og bli
kiok.
Det som na gjenstar, er a fa
folket til a sluke EEC-medlemskapet. Derfor presenteres forhandlingsresultatet, med en Iiten omskrivning av Brattelis
ord: i formuleringer som at i
konflikt med de politiske reaiiteter.
Fram til folkeaystemningen
kan vi vente et omfattende press
pa opinionen fra medlemskapstithengernes side. Storkapitalen

vit satse uhemmet pa a komme
inn, kampanjen er offentlIg bebudet. Den statlige informasjon

vil uten tvil fortsette med A gi
medlemskap en tiliokkende farge, og siden massemediene do-

mineres av EEC-tilhengerne er
det mektige krefter som trykker pa med kurs for Bryssel.
Det er interessant legge
merke til hvem som straks kom
ilende for a erklmre sin tilfredshet med torhandlingsresultatet:
Arbeidsgiverforeningen, forsikringsselskapenes og bankenes
sammenstutninger. Industriforbundet, Handelsstandsforbundet
og Rederforbundet.
Arbeidcre, bonder og fiskere
har imidlertid andre interesser
a ivarets. De bar sett hvor lite
deres stemme teller i EEC-sammenheng. seiv i en forhandlingsposisjon.
Ved folkeaystemningen ma
Beres mening veie i vektska
len. Og det ma v2ere et krav at
foikeaystern.iingen finner sted
for sommerferien, silk at en
forsvarlig behandiing av alternative losninger kan komme raskt
i gang.

Stadig Here norske bedrifter
pa utenlandske hender
Stadig flere norske bedrifter blir oppkjopt av utenlandske storkonsern. Den utenlandskontrollerte sektorens andel av landets aksjekapital har steget voldsomt
i lopet av 60-5rene. Norsk EEC-medlemskap vil fore
denne utviklingen Iangt videre.
I 1968 hadde de utenlandskontrollerte bedriftene 23 pst. av
aksjekapitalen i alle nwringer
i Norge og 32 pst. i industri og
bergverk.
Allerede i 1970 var over fjerdeparten av aksjekapitalen i norsk
nringsliv under utenlandsk kontroll — og i tillegg til dette kommer utenlvidsk innflytelse via avtaler og handelsforbindelser mel-

lom norske og utenlandske selskaper.
EEC-landene har ikke i
grad deltatt i denne investeringsvirksomheten i Norge. De har hatt
nok med a investere innen Fellesmarkedet, men det ma vre
helt klart at norsk EEC-tilslutfling vil fOre til sterk Okning i
EEC-landenes investeringer i
Norge. ROMA-traktatensbestemmelser om fri kapitalbevegelse,

fri etableringsrett og fritt arbeidsmarked oppmuntrer til en
slik utvikling.
Dette er noen av de konkrete
konsekvensene ved at norske bedrifter overtas og eies av utenlandske storkonsern.
— Selskapene kan trekke store
overskudd ut av landet ogdermed
slippe a betale skatt.
Dette kan skje bl.a. ved at
moderselskapet i sitt mellomregnskap med det norske datterselskapet kan to verderlag for site
varer/tjenester som ligger p.
topp av markedspris til enhver
tid.
Moderselskapet kan kreve h0Y -

est mulig rente av lin til datterselskapet.
Moder selskapet kan kreve hOy-

est mulig vederlag for "knowhow", og lisens- og patentrettigheter.
Dette betyr at statens og kommunenes skatteinntekter reduse-

res. Fwrre ressurser til utbygging av va rt eget land og Okt
skattetrykk pa arbeidstagerne
blir konsekvensene.
Det blir ogsa farlige konse—

kvenser pa den faglig/politiske
sektoren: Norske arbeidsplasser bestemmes over avutenlandske storkonsern. Det betyr at hele
fagbevegelsens forhandlingsap-

parat uthules. I nedgangstider kan

et storkonsern "matte leggened"
en underavdeling i "verdens utkant" — f.eks, i Norge. Et pennestrOk i Paris eller Brlissel kan
fa konsekvenser for tusenvis av
arbeidsplasser i Norge.
Roma-traktatens bestemmelse om det frie og bevegelige
arbeidsmarkedet gir skremmende perspektiver — sett i denne
sammenheng.
Dersom f.eks, norske arbeidere gar til streik ved et internasjonalt storkonsern for a bedre
sine kir, kan denne bedriften rett
og slett importere arbeidskraft
fra andre land.

EEC betyr Okte bokostnader
og det skal vedtas et program
for tilmerming av satsene".

Det er stor fare for at bo-kostnadene vil oke voldsomt
hvis vi kommer med i EEC.
EEC er i ferd med 5 lage en forordning som forbyr
mornsrefusjon ved boligbygging. 1111ye tyder ogsa p5 at
husleie og boligomsetning vil bli belagt med moms.

Et utvalg under EEC-kommisjonen i Brussel er for Oyeblikket i ferd med a utarbeide en
forordning som setter forbud mot
refusjon av moms ved boligbygging.
I Norge har vi i dag en sakalt
boligtilskuddsordning. Den er beregnet pa grunnlag av momsen,
og er i realiteten tilbakebetaling av moms pabygningsmaterialer og andre byggekostnader.
HOyeste tilskuddsbelcbp er 24.000
kr. pr. leilighet. SkyhOye boligkostnader ville vrt enda hOyere
uten boligtilskuddet.
EEC-forordningen tar tydelig-

vis sikte pi a sette en stopper for
slike tilskuddsordninger. Dette
betyr at ved norsk EEC-medlemskap vil en husbankfinansiert leilighet bli opp til 24.000 kr. dyrere.
Enten dette belOpet fordeles pa
innskudd eller husleie, vil bokostnadene Øke betydelig. Kanskje kan dette i en viss utstrekning kompenseres med bostOtte
— altsa sosialbidrag. Men etter
som statsbudsjettets ramme i
stor grad vil bli fastlagt i Brussel, vil de norske bevilgende
myndigheter ha svrt begrensede muligheter til ytebostOtte,

a

uten at det gar ut over andre
sosiale tiltak.
Det er ogsa stor fare for at
EEC vil innfOre moms pa husleie og pa boligomsetning. I Belgia h a r en allerede husleiemoms. At denne avgiftsbelastningen vil bli generell, tyder Roma-

traktaten,
Werner-planen og
EEC-direktiver pi.
I Werner planen, etappeplanen
for en Okonomisk og monetr
union, heter det:, det gjel-

der de indirekte skatter, skal
merverdiavgiften komme til g e nerell anvendelse(varuth.),

I EECs 2. direktiv av 11. april
1967 slas det fast at omsetning
cg utleie av fast eiendom (jord
og bygninger) skal vwre omfattet av avgiftsplikten.
I Romatraktaten fastsettes
artiklene 95-99 prinsippet om
"harmonisering" av skatte- og
avgiftspolitikken.
REGJ ERINGEN MA
GI OSS BESKJD
Hvis EEC virkelig har planer
om husleie-moms pa toppen av
forbudet mot moms-refusjon for
byggekostnadene, vil prisnivaet
pa boligsektoren na voldsomme
hOyder.
Det er pa tide at regjeringen
legger alle kort pa bordet nar det
gjelder avglftsbelastning for boliger og boligbygging, og gir Mar
beskjed om hva vi kan vente oss.

Renten ma opp pa EEC-nivfi
Det er en kjent sak at bo-utgiftene i vesentlig grad blir bestemt av rente nivaet pa boliglan.
I forbindelse med EEC-debatten
er det viktig a finne ut hva som
vil skje med rente nivaet iNorge
dersom Norge gar inn i EEC,
-

-

Sa sent som i 1956 la husbankrenten pa 2,5%. Na er den steget
til 5 %, og dette har bidratt til den
voldsomme Okingen i bo-utgiftene for folk flest. Hva vil skje
hvis Norge gar inn i EEC?

FRA CA. 6 TIL OVER 8 PST.
En ting er klar: Det alminnelige rente-nivaet i Norge kan i
sa fall ikke avvike fra rente-nivaet ellers i EEC. Dette star med
klare ord i Rejgeringens egen
markedsmelding. Pa kort sikt ge Jan har rente-nivaet iNorge allerede tilpasset seg nivaet i
EEC. Pa langsiktige lin er
forskjellen enni stor, i overkant
av 2%. For statsobligasjoner
og statsgaranterte obligasjoner
har vi i dag i Norge en rente pa

ca. 6%, mens den i de fleste EECland ligger godt over 8%.
Denne forskjellen kan Norge
opprettholde sa lenge vi holder
oss utenfor EEC. Hvis Norge gar
inn i EEC, vil gjennomfOringen
av frie kapitalbevegelser gjOre
det umulig a holde lavere renteniva i Norge enn i EEC. Dette betyr bl.a. at mens staten i dagkan
lane penger innenlands til en ren•
to av 6%, ma den betale 8% rente
pa slike lin dersom Norge gar inn
i EEC.
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For boligpolitikken i Norge vil
en innenfor EEC ha to muligheter. 1. En kan Oke husbank-renten
takt med renteOkningen forOvrig
Det betyr at bo-utgiftene automatisk gir opp. Gar husbank renten
opp fra 5% til 7% betyr det at
-

rente-utgiftene Oker med hele
40%. Dette vil bety en drastisk
Okning av bo-utgifter som alt
pa forhand er tunge a bTre for
vanlige lOnnstakere ogandre med
lave eller Middels inntekter.
2. En kanholde husbank-renten
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pi 5%. Det betyr at bo-utgiftene
subsidieres, siden staten seiv ma
line penger til 8% rente. Det store spOrsmalet blir da om det er
plass pa statsbudsjettet for en sa
omfattende subsidiering.
I prinsippet har staten to veier
a ga:
a. a skyve omkostningene over
pa folk flest ved Okte skatter og
avgifter,
b. a redusere innsatsen pa andre felter: skole, sosialsektoren
o.l.

Felles mat i EEC-entotstanden
Redaktor Olav Brunvand i Arbeidernes Pressekontor forsoker
a mistenkeliggjore det tverrpolitiske samarbeid i Folkebevegelsen. AUF deltar sammen
med Folkebevegelsens faglige
utvalg i arrangementet av den
faglige landskonferansen om
um EEC-problematikken.
I den anledning skriver Brunvand bl.a. i en artikkel som verserer i partipressen:
•Det som er nytt i denne saken er at det pa siden av arbeiderbevegelsens organisasjoner, og i samarbeid med fagorganisasjonens motstandere (uthevet her), gjores forsok pa A
danne organisert fraksjonsvirksomhet.•
AP-redaktorens
beskyldning
blir kontant avvist av kjente personer innen fagbevegelsen, som
er aktive i kampen mot norsk
medlemskap i EEC. Var avis har
fact disse kommentarene:
SLIKE PASTANDER ER TULL
Asbjorn Larsen, formann i

Nordens Klippe, Kirkenes, sier
det slik: — Dette er bare et nytt
forsok pa a kneble fagbevegelsen, sa den ikke skal si sin mening. Hvem sikter Brunvand til
med •fagorganisasjonens motstandere.? Landbruksorganisasjonene? Det vi har tatt stilling
til, son) fagorganiserte i Nordens Klippe, er medlemskap i
Fellesmarkedet. Vi har vedtatt
5 stone Folkebevegelsen, dens
faglige utavlg og AUF fordi det
der blir gjort et arbeid som er
nodvendig for at folk skal forsta hva som foregar. Der har de
andre sviktet totalt. Derfor avviser vi enhver form for kritikk
av dette slag som tull.

kystbefolkningen. Brattelis kurs
not Bryssel, er en linje som gar
klart i mot det disse store befolkningsgrupper onsker. De er
i mot medlemskap .av prinsippiellc
og de var i mot selve forhandlingsopplegget. Jeg
samarbeider meget godt og intimt med alle slags motstandere
av inedlemskap, smrlig gar samarbeidet utmerket med representanter for jordbruk, fiske og fagorganisasjonen. Dette er min
plattform. A forsoke 5 hale i
land medlemskap na, vil vmre
intet mindre enn en desperat
handling av partiets nokkelpersoner. og en fantastisk avklaring
for apen scene av deres vilje til
allianse med storkapitalen.

det er naturlig A tro at han finner dem lettest innen Hoyre.
Dette er naturligvis et forsok
pa a sa mistillit til anti EECarbeidet,men nhr det gjelder
tverrpolitisk samarbeide kan en
vise tit det som fent sted mellom Arheiderpartiet og Bondepartiet i 30-arene, uten at resultatet ble katastrofalt. Og sa kan
en peke p5 annet tverrpolitisk
samarbeide som foregar i dag.
I Europ.abevegelsens styre samarbeider f.eks ledende Ap-personer som Olav Brunvand, Guttorm Hansen og Knut Frydenlund med Svenn Stray, Erling
Petersen og direktor Roem Nielsen. Beskyldningen fra Olav
Brunvand kan vi to med stor ro.

LET LENGER TIL HOYRE
Oystein Larsen, formann
Norsk Arbeidsmandsforbund:
Redaktor Brunvand burde
soke pa et videre felt etter fagorganisasjonens motstandere,

Torbjorn BERNTSEN, stortingsmann, medlem av Folkebevegelsens red:
Jeg vet ikke hvem som er
fagorganisasjonens motstandere
her hjemme. Rent skjematisk
liar vi alltid betraktet Arbeidsgi-

DESPERATE TILHENGERE
Ragnar Kalheim. fellestillitsmann pa Aker og viseformann i
Folkebevegelsens styre: — I
folge Arbeiderpartiets egen vurdering er velgergrunnlaget for
partiet de fagorganiserte, lordbrukshefolkningen og fiskeri- og

verforeningen og de krefter som
horer til der som var motpart.
FEC-motstanderne i Arbeiderpartiet er ikke alliert med disse
kreftene, det er derimot Brunvand. Han befinner seg — om
ikke i et organisatorisk, sa iallfall i et anclelig fellesskap med
disse.
Vi har aldri betraktet hverken
Bondelaget, Bonde- og Smarukarlaget eller Fiskarlaget som
arbeiderbevegelsens fiender.
I Folkebevegelsen arbeider
EEC-motstanderne innen A-partiet med vanlige folk, arbeidere,
fiskere, jordbrukere og intellektuelle.
Brunvand slenger ut en los
pastand som bare slat- tllbake
pa ham selv. V i er enige med
bonder, fiskere og storparten
av de fagorganiserte i EEC-saken. Meningsmalingene viser at
vi ogsa er pa parti med majoriteten av Arbeiderpartiets velgere. Det er ikke Brunvand.

livem, hjernevasker hvitest?
Om kampen for EEC-medlem- Europabevegelsen er deres profet.
skap sa presidenten i Norges
Industriforbund Jens Hailvard
Det er na kjent at EuropabeBratz, for jul:
vegelsen har tatt i bruk profesjonister i kommersiell rekiame.
— Vi kommer for fullt ganske
Det er utarbeidet en serie to-sisnart. —
ders fargeannonser som kommer
Det er et [(Ate som holdes.
i vhre storste ukeblad.
Industriforbundet, Rederforbundet og Bznkforeningen satser
At EEC-debatten bringes ned
na for fullt pa medlemskap, og
pa “en ring av selvtillit•-nivaet,

styrker ikke tilliten til de metocer markedstilhengerne tar i
bruk.
in av annonsene. som vil komme om noen uker, spiller pa
frykten for arbeidsledighet (alltid en hendig trusel A ty til fra

arbeidsgiversiden): Bildet viser
en forneyd mann med kaffekopp.
Teksten lyder: •Det er godt

kunne fa hvile, sa lenge det er
frivillig . . Det er verre nar
hvilen blir patvunget fordi det
ikke finnes arbeid a 15.• •Hvis
vi i den kommende folkeaystemningen ikke melder Norge inn i
Europa, vii store deler av var
eksport til bl.a. England sta i
fare. — — — •Mer skal det
kanskje ikke til for at mange
verksteder og fabrikker ma inn-

skrenke sin drift eller stenge
portendEn skal likevel ikke undre seg
sa mye over at Europabevegelsen na forsoker nye veier og
vil selge sin oppfatning som
sapepulver (hver av annonsene
koster 20.000 pr. blad). I den
politiske debatt har bevegelsen
etter hvert mistet retten til a bli
tatt atvortig.

Tillitsmenn: Medlemskap ma hindres
En deputasjon av faglige tillitsmenn oppsOkte mandag 17/1
statsminister Bratteli med fOlgende henstilling:
Til Den norske regjering.
Undertegnede faglige tillitsmenn vender seg med dette til
var regjering med fOlgende:
Det er en kjent sak at spOrsrnalet om norsk medlemskap
i Fellesmarkedet og den linje
som er fulgt av landets myndigheter, en linje som bygger
pi tilknytning til EEC pa grunnlag av sOknad om fullt medlemskap og anerkjenning av Romatraktatens prinsipper, gir grunn
til stor bekymring for landets
framtid blant lOnnstakerne
vart land.
Sakens behandling i vire organisasjoner og pa arbeidsplasser viser en meget sterk
reaksjon mot tilslutning til EEC.
Arbeiderne og funksjonmrene
virt land er overbevist om at
den politikk som bygger pa

Romatraktatens prinsipper med
fri
kapitalbevegelse,
fri
etableringsrett og
fritt arbeidsmarked og
med overfOring av myndighet til
EEC-organene i Bryssel, er i
strid med deres og nasjonens
interesser.
Romatraktatens prinsipper
ivaretar de europeiske storkonsernenes interesser, og arbeiderbevegelsens sysselsettingspolitikk vil dermedkommel
stor fare.
Landets lOnnstakere, jordbrukere og fiskere erkjenner at
medlemskap i EEC vil bli en
trussel mot deres levevilkar.
Den norske Regjerings jordbruksforhandlinger med Fellesmarkedet viser at medlemskap
vil fOre til stigende matvarepriser i Norge. Husleie i nye boligbygg vil ytterligere stige,
Utfra disse kjennsgjerninger
gir vi var fulle tilslutning til
de "Felles mal" som ti lands-

omfattende organisasjoner og
trettisju stortingsrepresentanter har gift sammen ern, der
blant annet Stortinget blir bedt
om "a endre siktemalet for tingingane med EF fra fullt medlemskap til tingingar om avtaler som fremjar samarbeidet
mellom Noreg og EF pa avgrensa omrade, og som pa same
tid kan tena til a styrkja samarbeidet mellom sjOlstendige
land i det internasjonale samfunnet",
Det ma hindres at livsviktige
politiske avgjOrelser blir overfOrt fra Stortinget til overnasjonale organer som star det
norske samfunn og var historiske tradisjon fjernt og fremmed.
''q
Oslo, 17. januar 1972,
Deputasjonen av faglige tillitsmenn:
Ole Flesvig, Viseformann i
Norsk Arbeidsmandsforbund,
Jan Berg, Klubbformann i
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rernes forening.
Rolf Dahl, Formann I Blikkenslagernes og Taktekkernes

forening.
Kjell Fiskerud,Klubbformarui
ved ASEA-Per Kure,
Erling Hansen, Redakber,
Norges Handels- og Kontorfunksjoneerers forbund.
Pal Lynne Hansen, Klubbformann ved Fabritius Fellesklubb,
Charles Jensen, Formann
ROrleggernes Fagforening,
Trygve Johnsen,. Klubbformann ved NEBB.
Ragnar Kalheim, Fellestillitsmann ved Akerkonsernet.
Arvid Kokaas, Klubbformann
ved Standard Telefon og Kabelfabrikk.

Johan Larsen, Klubbformann
ved StOperiklubben, Strommens
Stal,
Ove Larsen, Klubbformann
ved Nyland Vest.
Edvin Lyberg, Formann i
Film ogTeaterteknisk forening.
Olav Minothi, Formann i Malersvennenes forening,
Kjartan Olsen, Formann
Oslo og Omegn Arbeidsmannsforening.
Harry Pedersen, SekretTr
Norsk Grafisk Forbund.
Karine Pedersen, Formann i
Oslo RengjOringskvinners forening.
John Sand, Formann i Oslo
Typografiske forening.
Nils Simensen, Klubbformann
i Aftenpostens trykkeriklubb.
John Stene, Klubbformann ved
Kvrner Brug.
Finn Erik Thoresen, Formann i Oslo Litograf- og Kjemigrafforening.

Aksjemeglernes marked
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Sendes til Folkebevegelsen mot medlemskap i EEC,
postboks 515, Sentrum, Oslo 1
❑ Jeg Onsker medlemskap i Folkebevegelsen
❑ Jeg Onsker tilsendt materiel' fra Folkebevegelsen

Trykkeriklubben, GrOndal &
Sen.
Peder Berntzen, Formann i
Oslo Bokbinderforening.
Egil Briten, FormanniT0m-

Ikke overraskende gar norske aksjemeglere inn for EEC.
I et intervju med Nwringsrevyen uttaler en av dem fOlgende:
"SPORSMAL: BOr bOrs-systemet forandres ved eventuelt
EEC-medlemskap?
SVAR: Slik som omsetningen
er i dag er systemet brukbart,
bortsett fra at det kunne v2ert

Trykt i offset AiS All-Trykk
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Onskelig med en mer sentral
kursfastsettelse for etterbOrs.
Med et eventuelt medlemskap i Fellesmarkedet , ma vi regne med at
det blir en god del interesse fra utlandet for
kjop av norske aksjer pa
grunn av de frie kapitaloverfOrslene. I detheletatt

tror jeg at omsetningen vil Oke
etter hvert, og da blir det
kanskje en del som ma forandres."
Ikke merkelig at meglere,
skipsredere og andre kapitalsterke minoriteter satser store
summer for a presse oss inn i
EEC.

