1. mai mot EEC

Klubbformenn og fagforeningstillitsmenn i Oslo, Faglig
Utvalg i Folkebevegelsen, arbeiderbevegelsens ungdomsorganisasjoner, Arbeidernes Ungdomsfylking, Kommunistisk Ungdom, Sosialistisk Folkepartis Ungdom, har tatt
initiativ til en brei, enhetlig mønstring av EEC-motstandere 1. mai 1972.
Frammøte på Universitetsplassen kl. 16.00.
Massemøte på Youngstorget kl. 17.30.
Talere: Ragnar Kalheim, Bernt H. Lund.

Slutt opp om mobiliseringa og
demonstrasjonen
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1. mai i Oslo 1972:
KAMP MOT EF-MEDLEMSKAP!
Arbeiderbevegelsen star igjen
framfor den store oppgaven a
demonstrere sitt syn pa dagens og
framtidas Norge. 1. mai arbeiderklassens internasjonale kampog demonstrasjonsdag - kaller på
forening av alle arbeidere for a
fremme vare grunnleggende interesser. Arbeiderklassen bærer i sin
kamp folkets beste tradisjoner
videre:
frihet og selvstendighet for alle
nasjoner,
int erna s j ona t samarbeid og
fellesskap bygd pa arbeiderbevegelsens solidaritetstanke.
Disse malsettinger utgjør ikke
en motsetning, men en enhet.
Folkenes frihet og selvstendighet
ma vare utgangspunktet for internasjonal handling.
Norsk EF-medlemskap utgjør
i dag den største trussel mot det
arbeidende folks interesser.

Norsk EF-medlemskap forer til
— ytterligere tap av nasjonal
selvråderett. Utviklinga i EF peker

klart mot en økonomisk og politisk
union. De folkevalgte organene får
mindre å si enn noensinne. Kapitalinteressene og byråkrater forener seg. de viktigste avgjørelsene
fattes langt fra de menneskene
som berøres av avgjørelsene. Forhandlingsnederlaget viste hvor
liten innflytelse Norge hadde; det
var en skole i EF-medlemskap.
At avgjørelser ute får følger for
Norge, er ikke noe nytt. Men utenfor EF kan vi selv bestemme hvordan vi vil mote følgene av det
andre avgjør. Går vi inn, skal
andre ikke bare ta avgjørelser som
far følger for oss, men de skal
ogsa avgjore hvordan vi skal mote
følgene. Norge gir da etter hvert
fra seg retten til selv å velge virkemidlene i konjunkturpolitikken,
valutapolitikken, rentepolitikken,
skattepolitikken osv.
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— dårligere vilkår for arbeiderklassens kamp. EF er forst og
fremst et redskap for kapitalkreftene. Fri kapitalbevegelse, fri etableringsrett og fritt arbeidsmarked
styrt av tysk, fransk og italiensk
storkapital kan aldri skape trygge
arbeidsplasser! De flernasjonale
konserner kan bare kontrolleres
ved internasjonalt faglig aksjonsfellesskap bygd på arbeiderklassens i&grunnlag. EF's politikk er
nettopp å fremme utviklingen av
slike flernasjonale konserner.
Fremmedarbeidersystemet vil undergrave lønnskampen og fører til
store sosiale problemer, for alle
arbeidere. EF-medlemskap betyr
en alvorlig svekkelse av var kamp
mot den internasjonale kapitalmakten.

— dårligere levevilkår for store
grupper. EF-utvikling vil øke
pressproblemene i byene og avfolkingen av bygdene. Kostnadene ved
sentraliseringen, økte boutgifter.
sosiale problemer, vantrivsel osv.
skyves over på det offentlige.
Dette vil si at det er skattebetalerne som må bøte på kapitalkreftenes friheter. Moms og skatteletter for kapitaleierne er eksempler
på kapitalvennlige tiltak vi kan
vente flere av i EF. Matvareprise-

ne vil øke. Ødeleggingen av naturressursene og miljøet vil forsterkes når profittjaget skrues opp
enda ett hakk.
EF rammer også ungdommen.
I tillegg til det som er nevnt foran
fører store grupper norsk ungdom
kamp mot sentralisering. rasjonalisering og effektivitetsjag i skoleverket. Denne kampen blir vanskeligere innenfor EF.
Spørsmalet om EF går pa hva
slags samfunn vi skal ha i framtida. Vi ønsker et samfunn der de
breie lag av folket sjøl kan bestemme over sin egen situasjon.
Hundrevis av landets fagforeninger og bedriftsklubber. tre
store fagforbund. Folkebevegelsens faglige landskonferanse med
representanter for over 100 000
fagorganiserte --- alle har de
manifestert sin motstand mot medlemskap. Bonder. fiskere og ungdom under utdanning stotter ogsa
massivt opp om denne kampen.

Faglige tillitsmenn i Oslo har
tatt initiativ til en stor demonstrasjon mot EF 1. mai. Dette vil bli
en brei, enhetlig markering av
arbeiderklassens kamp. Vi gir
initiativet var fulle støtte og oppfordrer alle EF-motstandere til
aktivt å slutte opp.
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MØT FRAM
SLUTT OPP OM
FOLKEMØTET

NEI til EEC
ARBEIDERNES UNGDOMSFYLKING I OSLO
OSLO KOMMUNISTISK UNGDOM
OSLO SOSIALISTISK FOLKEPARTIS UNGDOM
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