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FORSTE AR
FORSTE SKRITT
I dag skal det feires pa
Skaugum. Var title prinsesse,
Martha Louise, runder sitt alter
forste Sr. Og tar sine forste
skritt. Hun kommer til a fa en
usedvanlig travel dag. Forst skal
hun ga igjennom all den gratulasjonsposten som er kommet til
henne i topet av de siste ukene.

BILLED-EXTRA
fra side 19

SL

Den ferskeste meningsmalingen — foretatt for VG av
Scan-Fact — viser en klar stigning i opinionen over til
JA til EF.

Fro 88/72

VW 412 E

UndersOkelsen viser ogsa at en regjering utgatt fra de
stortingsrepresentanter som stutter Folkebevegelsen
ikke vil Ni popular. To tredjedeler av de spurte tror
heller ikke at Bratteli vil fortsette hvis det blir neiflertall.
I Oslo viser det seg at 61 prosent vile stemme JA — 29
prosent er motstandere og 10 prosent nOtrale. Opinionsmalingene ble fqretatt i tiden fra 11. til 15. september. (Side 4.)
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Kommer sykepleierne tit a si opp:

„VI OI~KER
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— Vi orker ikke mer. Hvis var kamp for bedre 10nn ikke hirer
fram, ser vi som eneste utvei a forlate sykepleieryrket. Dette sier
aksjonsleder Anne-Lise Bergenheim.
Sykepleierstreiken blir rift landsomfattende. Ytterligere 10 sykehus rammes: Hammerfest, Troms0, Trondheim, Alesund, Bergen,
Sauda, Arendal, Fredrikstad, TOnsberg og Askim rammes over
helgen. (Side 11)

Maran Ata-gutten Torn
Lindhjem kan fide seg fri
i dag. Dommen i herredsretten gir foreldrene tilbake
myndighetene over sonnen.
H.r.advokat Nordhus var
tydelig beveget da dommrni
fait. Dommen var enstemmtg.
(Side 10.)
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VW 412 E heter den. Etterfolgeren til 411 E. Med elektronisk bensi ninnsproytning, 85 HK SAE, Porsche
dobbeltleddet,bakaksel,
2-krets bremsesystem,-parkeringsvarmeapparat,
radialdekk, varmetrader I
bakruten, nakkestotter,
snelleseler og VW-Computer-Diagnose. Alt dette er
beholdt pa VW 412 E. Men
frontpartierer blitt mer
sporty og elegant. Det var
det som skulie til.

412 E 1973

PartipoRisk og okonomisk fritt og uavhengig dagbiad.
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Meningsmalinger i sokelysel
net skyldes et rent tilfelle at
de tallene fra en smrlig
meningsmaling i Oslo som VG
legger fram i dag, kommer
like etter de to landsomfattende EF-malingene fra Norsk
Gallup og Fakta, som har vsert
offentliggjort i de siste dagene.
Men nettopp dette har gitt
var meningsmaling fra ScanFact sterkt Okt interesse.
Selv om den bare omfatter
en bestemt del av landet, gjOr
den det lettere a vurdere den
oppsiktvekkende aystanden
mellom september-tallene fra
Gallup og Fakta.
Denne aystanden er sa visst
ikke blitt mindre pafallende,
fordi det er tale om meningsmalinger som blir offentliggjort like fer folkeaystemningen, og som derfor uten
tvil fra begge sider i EF-striden blir sett pa som et sgerlig
viktig innslag i aller siste fase
av valgkampen.
Det en iallfall kan sla fast
grunnlag av Scan-Facts
tall, er at Norsk Gallup har
full dekning for resultatet av
sin siste meningsmaling — en
klar svingning over til ja til
EF — nar det gjelder Oslovelgerne. Scan-Facts tall viser jo en endring av bidet
til fordel for ja som er enda
stOrre enn den Norske Gallup
registrerte.
Som stikkprOve ma. VGs
meningsmaling derfor state
sterkt oppunder gallup-tallenc
for hele landet. Samtidig forsterker den inntrykket av at
det i disse dagene skjer en
Icier dreining over til ja-siden. Andre resultater av ScanFacts rundspOrring som blir

pa

lagt fram i de kommende dagene, vil underbygge dette.

Det skal ikke styrke tilliten
til Faktas tall, som praktisk
talt ikke tyder pa framgang
for ja-siden, at det viser seg
a vare grove feil i den tabellen firmaets forskningsleder

Stolle
til Norsk
Gallup
har satt sitt navn under. Det
minste en ma kunne kreve av
den som vil befatte seg med
meningsmaling, er at tre tall
som blir oppgitt til sammen a
gi 100, ogsa gjOr det, og ikke
blir for eksempel 94.
Disse feilene gjpr det altsa
umulig a sammenlikne Faktas
Oslo-tall med dem som Norsk
Gallup og Scan-Fact er kommet fram til.

—

i spOrsmalet som Dagbladet
selv. Ikke underlig at mange
mener a se en sammenheng
mellom dette og det faktum
at Faktas tall passer nei-siden
best.

I denne sammenheng er det
grunn til 5. peke pa det merkelige forholdet at Fakta samarbeider med personer 1
Fredsforskningsinstituttet nar
det gjelder kommentaren til
sine tall. Disse tallene blir altsa ikke bare offentliggjort i
en avis som har tatt et klart
nei-standpunkt i EF-saken,
men blir kommentert pa Faktas vegne av personer som er
minst like ensidig engasjert

De sprikende tallene fra
meningsmalingene na 1 siste
fase av valgkampen vil fa
ordskiftet om politiske meningsmalinger til a blusse opp
igjen med ny styrke.
Vi er nok nOdt til a leve
med disse meningsmalingene,
og det vile vare helt urealistisk a kreve at de bare skal
vwre til orientering for de
politiske partiene og ikke bli
gjort kjent for folk flest. Den
lekkasjen vi nettopp har hatt

og stiller spOrsmal, lar sitt
eget standpunkt komme fram,
vii han sikkert ikke ha lett
for a fa. svar fra andre enn
meningsfeller. I sa fall er hans
arbeid selvsagt verdilOst
eller verre enn det.

av norske og danske galluptall, er lwrerik i sa mate.
Men det kan ikke vmre tilfredsstillende at meningsmaling stort sett skal vare en
privet forretningssak, som
unndrar seg offentlig kontroll. En meningsmftling i statens regi — slik den alt na
delvis foregar gjennom Statistisk Sentralbyra — vile
were et srdeles nyttig korrektiv til de private millingene.
Det ville iallfall kunne motvirke det srdeles uheldige
inntrykket av at en oppdragsgiver i visse tilfelle kan fa,
meningsm5.1inger med det resultat ban Onsker.

Varsku fra
n

pleiehjem, der utgiftene synes
et er modig gjort av sosialminister Odd HOjdahl midt a stige ut over alle rimelige
grenser.
i dagens betente EF-debatt a,
Vi er npdt til a, prioritere,
sta fram og forlange nye reghvis ikke den pkonomiske beler og stOrre kontroll med tillastningen skal bli for stor for
delingen av ufOretrygd. Men
de yrkesaktive, hevdet sosialhans uttalelser pa Handel og
minister H0jdahl.
Kontors landsmOte onsdag om
Hans uttalelser kan vel tas
var sosialpolitikk var utvesom
et lite forvarsel om det
tydige:
vi
er
nOdt
til
a
demDet som star fast, er at avsjokk som hpstens budsjett
pe visse sider av utviklingen
vikene i landsmalestokk melskal bringe oss, ikke minst pa
i helse- og sosialsektoren, derlom Fakta og Norsk Gallup er
helse- og sosialsektoren. En
som ikke hele det systemet vi
sa store at det krever en swrsterk prisstigning sammen
har bygd opp, skal sprekke.
lig forklaring, og den er det
med en sterk utbygging av
Statsraden
nevnte
to
omramange som nä spOr etter.
vart trygdesystein — og samder der en dempning i dag
I radioens EF-ekstra har
men med en sterk eking i ansynes a vare nedvendig: Det
pavirkning fra spOrrerne vxrt
tallet personer som spker om
fOrste er ufpretrygden, der
nevnt som en mulig feilkilde.
trygd er nOdt til a vise
reglene for tildeling synes
Sa sterkt som mange er enkraftig
igjen pa utgiftssiden.
ha
sklidd
ut
og
myndighetene
gasjert i EF-striden na om
Hittil har det vwrt liten vilje
later til a ha mistet kontroldagen, ma faren for slike fell
i vare politiske partier til
len. Det andre omradet er2012
were saerlig stor nettopp na.
www.pdf-arkivet.no/eec/
foresla bremsetiltak i denne
nybyggingen av sykehus og
Dersom den som gar rundt

sektoren. Tvert imot sa vi
under behandlingen av senkningen av pensjonsalderen
hvordan partiene nsermest
sloss om a vare villigst til
stOtte en reform de ikke en
gang kjente den Okonomiske
konsekvensen ay.
Egentlig er det en pussig
situasjon vi er kommet i, nar
det blir Arbeiderpartiet som
ma sate bremsene pa. ForelOpig har det skj edd svmert
forsiktig — vi har fatt et tak
for bygging av nye pleiehjem,
og et liknende tak for bygging
av nye sykehus er under arbeid.
Statsr5.d HOjdahls foredrag
tyder pa. at Regjeringen er
forberedt pa a tra litt hardere
pa bremsepedalen

Kroppsvisitering
V

1

itlika pgcool ty er uenike

—.b., ilvorfor skulle d e v a re mer enige enn resten av landet?

i er enige i at myndighetene
og flyselskapene ma treffe
materielle sikkerhetstiltak som
kan gjpre det vanskeligere for
potensielle flykaprere. Det kan
kanskje hjelpe mot rene amatOrer i faget, og mot galninger.
Men nar alle er klar over hvor
lite det vil hindre de virkelig
malbevisste kaprere, ma man
stile spOrsmalstegn ved metoder som masse-kroppsvisitering av flypassasjerer.
Myndighetene utarbeider na
en hjemmel for kroppsvisitering. S5. gal er verden at det
vel er mulig at vi ma ha dette
middel. Men man ma tenke seg
om fOr man begynner a anvende slikt pa tusener av passasjerer hver dag.
Vi kan se en rimelig bruit av
en slik hjemmel i forbindelse
med elektroniske hjelpemidler,
slik at det blir tale om kroppsvisitering av personer hvor
disse apparater gir utslag
selv etter at man har tatt alle
metallgjenstander opp av lom-ti
mene.
Det ma vare et krav at det
anskaffes slike tekniske hjelpemidler til alle flyplassene, selv
om det koster. Det ma. ikke
vger et pengespOrsmal om passasjerene skal utsettes for en
behandling som av mange oppfattes som en krenkelse av den
I
'perionlige integritet .
'
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MANGE SP-VELGERE
OVER TIL JA-SIDEN
— Av 9iYSTEIN ROISELAND

har fatt satt seg bedre inn i sakene, og etter at de er Mitt klar
Det er na en markert o.lergang fra nei- til ja-siden i
de
spprsmalet, first og fremst blant dem som hprer til Senter- over hvilket selskap de er havnet i. Mange beklager ogsa at
partiet og Kristeif.g Folkeparti, siet formannen i ja-aksjonen i ikke tidligere har byttet side, slik at de kunne vrt med og gjOre
Buskerud, sivilagronom Nils 0. Riled, til VG. — Det har i det en innsats foran aystemningen.
siste daglig vxrt telefoner fra mennesker som opplyser at de
I folge Reed har en ogs6, hatt
henvendelser fra grupper av senterparti-folk som har tatt initiativ til luismOter og ber ja-aksjonen komme og gi EF-mformasjon.
I fylkeskomiteen for cJa til
Buskerud sitter ogsa en fremtredende senterparti-manti, gardbruker og fruktdyrker Augen
BergflOdt, corn bl. a. i seks fir har
vEert formann i Lier Senterparti.
Om sitt EF-standpunkt sier
Bergflodt til VG:
— Vi ma vel vurdere ulempene
ved a sta utenfor ogsa. Etter min
mening blir ulempene langt
mindre ved medlemskap. Vi har
jo f. eks. MU en jordbruksprotokoll sa god som den overhodet
kan bli. Vi far garanti for at var
levestandard ikke ekal forringes.
j Vi far opprettholde vare arealtilskudd og fraktsubsidier og melkesubsidier.

Hvem skal sa betale?
—Hva med norsk jordbruk om
vi Offerer industrien og de andre

Si ja til
demokra tisk samling
Et ja til EF fra de norske og
danske velgerne i de forestaende folkeaystemningene vii
styrke det hapet som ble
fOdt i det nazistiske slaveriet om a skape et virkelig
saraband av de europeiske
demokratiene mot alle de
trangsynte, nasjonalistiske
og imperialistiske krefeene,
som er cnsbetydende med
undertrykkelse og trelldotn.
Dette sier FOrbundet av
motstandskjempere for et
forent Europa i en henvendelse til norske og danskc
kamcrater fra motstandskampen 1940-45. Brevet er
undertegnet av formannen,
dr. Leon Boutbien, Paris,
som satt i Dachau. Forbundet har nasjona,le avdelinger i 12 land, blant andre
Norge.

nringene de problemer de helt
apenbart vii fa dersom vi star
utenfor EF? Hvor skal jordbruket
da hente sine subsidier fra? Det
er ikke sma summer som gar fra
industrien til jordbruket, og vart
jordbruk er avhengig av at de
andre naeringene er lonnsomme.
—Nar det gjelder fruktdyrkingen, har jeg tro pa at de norske
fruktdyrkerne har evne til a konkurrere.
En handelsavtale slik svenskene
her fatt, sier overhodet ikke noe
om jordbruket. Det ma bety usikkerhet, mener BergflOdt:
Vanskeligheter for jordbruket
vii det nok i fremtiden bli under
alle omstendigheter. Men star vi
helt utenfor EF, vii vi ikke engang ha noen innflytelse pa utviklingen av markedspolitikken,
som ogsa jordbruket er avhengig
ay.
— Skogbruket?
—Mulighetene for en videreforedling blir stOrre ved et EF-medlemskap. Det samme mener jeg er
tilfelle med fiskeriene.
— De tviler ikke pa oversettelsen om melkesubsidiene?
— Vi ma ha tillit til de politikere vi hay valgt og som har forhandlet pa vare vegne. Eksperter
har oversatt, og det gar rett og
slett ikke an a tvile pa noe slikt.
Tilliten blir ytterligere styrket nar sa, skarpe motstandere
som de freniste innen LO og NAF
er enige, og likesa de fremste politikere innen sa forskjellige partier corn HOyre og Arbeiderpartiet
er enige om at et EF-medlemskaP
er det beste. Husk ogsa pa at fire
forskjellige regjeringer og tre pafOlgende storting har gatt inn for
det.

Press pa bendene

Pedro/Pin Down:

I kveld
den store
EF-duellen
det gullgutter i slagskveld
ma! i tre og en halt' time, pa
'
vare fjerngynsskjermer. Dagsnytt
og vaermelding er skutt fram en
time, sa allerede klokka 19.30 bryter den store, aysluttende EF-duellen los, mellom samtlige gullgutter fra var hjemlige politiske
arena.
Bratteli skal slags med Borten,
Willoch gar i handbak med Korvald, og Seip og Gustaysen blir
siste par ut... i donne omgangen.
Etterpa ma vi nOye oss med Tony
Curtis og Roger Moore i nye 50
minutter med Gullgutter...
har hatt en smule

F jernsynet
strev med a fa kveldens dutil a vente med sla,gsma-

elianter
- da opp klokken 20.50 med sending
let til de kom pa sajermen, gutta
fra studio i Oslo, og regner med
er cuter a ca latt, og ire
holde pa til klokken 2 om natten.
nings.~urvell s.sune ne6e pa tope
Da skulle man vite sa noenlunde
aaa at dt, lla.
om det blir ja eller nei. Radioen
starter sin EF-sending pa, folkeit
en
skulle
det
likevel
bli
for
it
aystemningsdagen klokken 21, og
Mau., Sd. 6ar UV't b,...w.ine
If%
holder pa sa lenge det enna skjer
ryki,er Oak at r aauy .1, ‘,6 ad 6noe, utover natta.
. lw
Ily l,l,a vueinig I la,: WU V Aztal uC.L
300 gjester er innbudt til NRK5
t/d, /a6
store EF-treff mandag kveld og
-

"Ik.g. 'erk ff..) Fir.
ir 4 'At
;

med svake nerver anbefa-

olk
les a ga til sengs, og vente pa
Fmorgennyhetene
tirsdag. De kommer som vanlig...
•

—Det er ikke alle Deres kolleger i Norges Bondelag som VP
vxre enig i disse vurderingene?
—Det er et faktum at silk EFstriden bar tilspisset seg, er det
tydelige tendenser til at folk innen
jordbruksnaeringen som er for EF,
kan fa ubehageligheter om de sier
fra. Mange tilhengere foretrekker
derfor a tie. Et slags press er til
stede. Det er beklagelig at det har
utartet seg slik, og det er ille at
f. eks. Norges Bondelag har skeict
helt ut hva angar informasjon,
sier Augen Bergflodt.
Etter det VG far opplyst, gar
ogsa en annen fremtredende senterparti-mann i Lier, Sigbjern
Haraldsen som er formann i SP's
skolestyregruppe i kommunen, na
aktivt inn for norsk EF-medlemskap.

ger med atskillige Skipper'n og
Donald Duck-filmer i bakhand.
Hva annet skal man vel gjere nar
radioen allerede har sikret seg
Wesenlund og Kjell Karlsens orkester til sin store EF-finale...
sOndag er seerne lo-

Ordag og
vet en velfortjent pause i
LEF-debatten,
vi trenger alle it

samle krefter til mandag, for da
blir det ikke smating vi skal utsettes for, hverken foran radioen
eller skjermen. Fjernsynet starter

Pa Handel og kontors

landsmctc i Oslo torsdag ble
Otto Toland gjenvalgt som formann. Nestformann Kare Hansen
og forbundssekretmr Rolf Lindell
ble ogsa gjenvalgt.

www.pdf-arkivet.no/eec/
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tirsdag natt, presse- og fjernsynog radiofolk fra 10 land har meldt
sin ankomst, og NRK stiller med
sa a si hele sin stab av reportere
og teknikere, 150 mann fra fjernsynet og 80-90 mann fra radioen.
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Informasjonsskilt i Oslo
Det er prisverdig at VG har medvirket til informasjon om gravingen i
Oslos gater, og det skal ikke benektes at det er mangel pa informasjonsskilt ved de enkelte anlegg.
sentanter for vannverket, veiNoen steder f limes det inf orvesenet, kontoret for park- og
masjonsskilt — andre steder
idrettsanlegg, Televerket og Teikke. Avisens leder 19. september
legrafstyret.
d. a. var saaedes pa sin plass.
Ellers kan jeg jeg berolige
Jeg haper imidlertid ikke at
avisen med at spOrsmalet om
avisen trekker behovet for anstandardiserte informasjonsskilt
leggsvirksomheten i tvil. Mange
for de tekniske etater allerede er
etater bar viktige gjOremal som
under uta.rbeideLse. Pa skiltene
medfOrer anleggsarbeid, og jeg
som vii bli satt opp pa anleggskan opplyse at etatene har
stedene, vil publikum kunne lese
ukentlige samradsmOter for a
hvorfor det graves og hvor lenge
koordin.ere virksomheten meat
arbeidet vii vare. Beige Moi.
mulig. Pa mOtene deltar repre-

-

LORDAG
KL. 14.30

(Forst* start kl. 15.00)

SKOGAN STUTTER! LOP
LOVENSKIOLDS
MINNELOP
SEPTEMBER SPRINT HCAP
MAUL STEEPLECHASE
lap • V-5 • Trippel
Velkommen fit en hyggelig lerdagskveld. Siste lop ca. kl. 18.00!

STEMMEDAGEN
VAre utsalg er i henhold til lov stengt
mandag 25. september 1972.

A/S VINMONOPOLET

Mer mono med Penol enten
du rabler eller skriver !
Norges mest solgte
lynAriver

Be om
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❑ ET EF-ORD I DAG:
GRUNNLOVEN er klar: Selv fremstaende sakkyndige som
er mot medlemskap i EF, star fast at Stortinget har full
rett til a vedta norsk medlemskap.

Ng op Lzion underso e ifs riser:

jactS ertt 11

mei

nei-reWerin

Norsk Gallup har rett, nir det i sin meningsmaling for september har registrert en klar svingning over til ja til EF. Det
viser en meningsmiling som Scan-Fact MarkedsundersOkelser
Sean-Facts tall viser starre oppslutning pa ja-siden enn tallene
fra Norsk Gallup. Selv om de bare
gjelder Oslo, ma, en kunne ga ut
fra at det her er tale om en alminnelig tendens.
Et av spOrsmalene som ble stilt
til de 200 cleltakerne i maningsmalingen, var hvordan de stiller
seg til EF-saken. 61 prosent svarte
at de er overbeviste eller tvilende
tilhengere av narsk medlemskap,
29 prosent at de er overbeviste eller tvilende motstandere, 10 prosent at de or neytrale.

Feil i Fakta
Holder en de neytrale utenfor,
gir dette 67,8 prosent ja cog 32,2
prosent nei. Siste mkl.ing fra
Norsk Gallup viste tilsvarende, 63
prosent ja og 37 prosent nei i Oslo.
De tallene som nA foreligger, viser all's& en Icier fortsatt svingning over til ja sammenliknet
med tallene fra Norsk Gallup.
Fakta oppgir for sin del 49 prosent ja og 30 prosent nei i Oslo,
foruten 15 prosent vet lkke. Men
dette er sammenlagt 94 prosent,
og ikke 100, som Fakta oppgir i
sin tabell. Den samme feilen gir
igjen i Faktas tall for Oslo handelsdistrikt. Der mangler det 5
prosent. Firmaets tall er altsa i
disse to tilfelle ubrukelige som
sammenlikningsgrunnlag.

Nei-gruppen
stille
Svirtg iingen , over til ja kommer
ogat klart Pram = mix en sammenlikner med en nailing for et halvt
ar siden, da Soan-lead stifle det
samme spcirsmalet. Da var det 52
present tilhengere av nor* medlemskap i EF og 28 present motstandere, meats 19 prosent stilts
seg noytrale. Det som har skjedd
mellomtiden, er at nei-gruppen
praktisk telt hair statt stale, mens
nter halvparten av de noytrale
har gatt over pa ja-siden.
Det er ogsa en pifallende skilnad i styrken av standpunktene
pa ja- og nei-siden. Av EF-tilhen-

Scan-Fact
har spurt
200 i Oslo
Scan-Fact Markedsundersokelser A/S ble etablert i
Norge for 2 1/2 5,r siden, og
er en del av at skandinavisk
foretak med selskaper i GOteborg og Kobenhavn. ScanFact som har egen intervjustab i hvert av de skandinaviske land, arbeider
prirnmrt med kvalitativ markedsforskning og som konsulenter i bruk av markedsforskning.
Tallene i denne unders0-

kelsen skriver seg Ira en undensokelse foretatt i Osloomraclet i Wen 11. til 15.
september. 200 personer over
20 to er spurt ved personlige
intervjuer, 55 prosent kvinner og 45 prosent mean. Utvalget er representativt for
date omradet bade rear det
gjelder aldersfordelingen og
ferdelingen mellom me= og
kvinner.

gerne oppgav 71 prosent at de er
overbeviste tilhengere, 29 prosent
at de er tvilende. De overbeviste
var altsa i stort flertall. Pi nei-siden star de to gruppene derimot
nesten likt — 53 prosent sier de er
overbeviste motstandere, 47 prosent at de er tvilende.
Det er rasa nei-siden som uten

sammenlikning er sterkest utsatt
for fraf all. Saerlig gjelder dette
aldersgruppen over 50 tn. Der finner en bare 19 present mer eller
mindre overbeviste motstandere
mot 39 present — altal dobbelt sA
mange — i de yngre aldersgruppene san har stemrnerett. Her
ma en eilers ta. den reservasjen at
tall-meter-islet er tynt, at disse
tallene ikke ma tOyes for langt.

Folk tror pii jaflertall
Pa spOrsmil om hvordan en
trodde resultatet av den kommende folkeaystemningen ville bli,
svarte 38 present at de trodde dot
vine bli et ja-flertall. 27 prosent
meat& det vile bli et jevnt resultant, mens 33 present trodde melt
pa et flertall mot medlemskap.
Pa sporsmal om hvor mange

har gjennomfOrt for VG i Oslo. Den bygger pa intervjuer med
200 personer.

som vile vaere med i folkeaystemningen, svarte hele 93 prosent at
de vile stemme. 3 prosent svarte
at de ikke vile stemme, mens 4
prosent ikke hadde bestemt seg.
Nar det gjelder dette spOrsmalet
akal en nok were oppmerksom pA
at dot ikke er sikketrt at alle som
sear de vil stemme, virkelig gjnr

En mindretallsregjering utgAtt
fra Venstre, Kristelig Folkeparti
og Senterpartiet var det bare 13
prosent av de spurte som trodde
pi,. 28 prosent mente at det kunne
were muligheter, men var skeptiske, mens 57 prosent holdt denne
mulighet for utelukket.

PA spOrsmal om hvilken regjering de enkelte personlig ville ha
foretrukket hvis det ble at neiflertall, svarte 42 present at de
Onsket en Arbeiderpartiregjering
Av disse onsker 23 prosent den
samme regjeringen vi har i deg,
mens 19 prosent foretrekker en ny
Ira Arbeiderpartiet.

det. Men on ma likevel kunne ta
dette hoye tenet som en indikasjon pa at valgdeltagelsen vil bli
stor.

42 prosent for AP

En mindretallsregjering fra
Venstre, Kr.F. og Sp. ble foretrukket av 10 present mens 26 present
gjerne hadde sett at de fikk en ny
borgelig regjering i likhet med
den man tidligere hadde.

Mulighetene for en borgerlig
flertalls-regjering slik vi tidligere
har haft, ble av 13 present ansett
som en mulighet, 21 present var
usikre, mens 64 prosent sa tvert
nei. En regjering utgAtt fra de
Et meget beskjedent tall Onsker
stortingsrepresentanter som stetter F'olke:.evegeLsen, fikk ikke en regjering som er utgAtt fra de
sterlig tilslutning. Tallene var her stortingsrepresentantene
80L11
12 present ja, og 25 present ken- sty tter FolkebevegeLsen. Tallet var
skje og 61 present mi. her 12 prosent.

Regjeringssporsmalet
Et annet spOnsmal Soan-Fact
gikk ut til Oslo-folk med, dreide
seg om regjevingsspersmilet hvis
folkeaystemningen skulle gi et
nei-flertall. Her svarte hele 67
prosent at det var utenkelig at
Brattene regjering vine fortsette.
16 prosent svarte keeeekje, meats
15 prosent merge at han vitie
fortsette selv om Brattell Wart
har gift uttrykk for det motsatbe.
Nar det gjaldt spOrsmalet om det
vllle komme en ny regjering fra
Arbeiderpartiet, svarte 44 present
cgs& nei pa det, mens kanskje og
ja fikk henholdsvis 29 og 24 pro-

Tabellen viser svarfordelingen ved meningsmalingen 11.-15. september
pA spOrsmilet: Vil De selv betegne Dem som henholdsvis overbevist
motstander, som tvilende motstander, forelopig neytral, tvilende tilhenger eller overbevist Ulhenger? Tallene viser prosent-fordelingen av
svarene.
menn kvin- 20-49 over 49
jaAble neiAr
ner
Ar
gruppen gruppen
14
16
17
15
15
53
Overbevist net
5
22
14
14
14
47
Tvilende net
15
5
9
11
10
Notral
54
45
32
40
71
43
Overbevist ja
12
14
23
29
23
18
Tvilende ja

sent.

Arnold Ilatthelnnd
stemmer ogsa

„For fellesskap
samhold”
Billedhuggeren Arnold Haukeland, som har nadd
internasjonal berommelse for sin kunst, star i fortroppen for de store kunstnere og kulturarbeidere k
som sier Ja til EF.
— Jeg gjOr det av folgende
grunner, lies Arnold Haukeland:
For det fOrste. Born urge mennesker opplevde vi 30-{trene som
et resultat av den fOrste verdenskrig, og vi opplevde at den annen
verdenskrig med sin grusornhet
brot ut i det sentrale Europa.
POT det annet: Kulturelt fOler
jeg samhorighet med dot VestEuropa som vi gjennom hale var
historie er knyttet

Nordisk Rid
Byrasjef i Handelsdepartementet
Lam Blaaflat, er ansatt som ny
seretaer for Nordisk Rads Okonomiske utvalg. Blaaflat etterfOlger
underdirektOr Gudmund Saxrud,
som har overtatt ledelsen av ministerradssekretariatet.
Mag. art. Olav Vefald er ansatt
i en nyopprettet konsulentstilling
i radets norske administrasjon og
skal fungere som stedfortreder for
generalsekrtter Gudvin Lider Ve.

•

Er Apt sant tit

For det tredje: Isolasjons-menriene, og de krefter som vil drive
oss tilbake okonomisk, kulturelt
og frilietsmessig — har en meget
sterk innflytelse i Nei-bevegelsen.
Isolasjonistene, og den fare de representerer, m& motarbeides.
For det fjerde: Jeg tror at et
samlet fellesskap vil forhindre
nye tragedier for Europa. Derved
ken vi fcrhindre livsfarlige krefter i verden for Ovrig.
Politikken er tross alt det muliges kunst. Okonomisk vii vi muligens kunne klare oss utenf or.
Men for meg teller det mer at
mennesker pA fellesskapets grunn
samarbeider.

Jeg tror at hvis vi blir med i EF,
kan vi arbeide for sikkerhet, for
menneskelig samhold, og gi hjelp
langt Mentor Europas grenser,
ikke minst til U-landene.
Derfor stemmer jeg Ja, sier Arnold Haukeland.
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I EF kan
vi fritt
brenne
hjemme
Nei, stopp nit lift — da har du nok misforstatt dette med efri
etableringsrette! Det er ikke sa rart, sa !nye tor vi har heft
fra Nei-fronten om akkurat dette. Hvem som heist kan ikke
sette seg til hvor som heist og produsere hva som heist i dette
landet, selv om vi kommer inn i EF! Og hjemmebrenning er
forbudt ved norsk low, si oppgi like godt fOrst som silt alle planer om slik produksjon
Produksjonslivet er underlagt nasjonale lover og regler, og
slik skal det fortsatt vmre, i Norge som I de andre EF-landene.
Etableringsretten i EF betyr simpelthen at de samme norske
regler her i landet skal gjelde bade for norske bedrifter og
for bedrifter fra andre EF-land, dersom de vil bygge en ny
arbeidsplass i dette landet.,Regjelen Bratteli har foreslAtt
nye og strengere regler for all eta ering av nye bedrifter.
.
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Stem net til salg av Norge
4.0.K *Iv

MANDAG

Sa slapp da EEC-kommisjonens energi-direktor Spaak
katta helt apenlyst ut av
sekken. Pa den konservative
engelske avisen Financial
Times' oljekonferanse i London nylig erklwrte han:
«Hvis det skal eksistere
noen fortrinnsrett nar
det gjelder NordsjO-oljen, sa
bOr denne ga rett i favOr av
Fellesmarkedet fremfor noen nasjonalstat.» (Arb.bl.
21/9.)
Dermed gay han ufrivillig
hele EEC-spOrsmalet i et
notteskall. Om norsk sjolraderett skal beholdes -- eller ga tapt.

Tap av norsk sjolraderett betyr
noe annet og mer enn den Okonomiske og politiske avhengighet
av andre land* som vil vaere
uunngaelig sa lenge Norge er kapitalistisk. Det betyr at andre og
sterkere imperialistiske nasjoner
far adgang til a gi lover og direktiver, far retten til a ra over norske ressurser og norsk politikk.

,

Salg av Norge
Bade vi marxist-leninister og
andre EEC-motstandere har lenge
karakterisert dette som salg av
Norge. Parolen har avfodd bade
tater og skrik rundt om i Ja-redaksjonene. Olje-saka viser oss nok
engang: Det er en hard, men
nriktern karakteristikk av hva
fullt medlemskap i EEC reelt vil
bety.

Det nytter — mot fram til
urnene!
EEC-tilhengerne appellerer i
sine innspurts-annonser om
til den herskende klassens
menn: redere og bankdirektorer,
LO-sjefer og regjeringsmedlemmer. De fortjener den ikke.
De har tatt i bruk alle midler
for a presse opinionen: Statens
embetsverk, fordeling av informasjonsmidler med 5/6 til tilhen-

I dag:
Sigurd Allern

gerne. Trusel om kapitalflukt, dvs.
Okonomisk landssvik, fra industriens ledere. Regjeringa har forsOkt a likvidere innholdet i folkeaystemninga gjennom sitt kabinettspOrsmal og vulgmrpropaganda om <KBratteli eller Borten.

Arbeiderkomiteen mot EEC og
dyrtid har i sitt sluttopprop slat
fast fOlgende svar til JA-toppens
propaganda:
aDe bur og skal ikke seire!
EEC-saka viser at vanlige arbeidsfolk ikke er nodt til a bOye

hodet for de mektige, de kan sjol
skape historie. Et nei i folkeavstemninga vil vmre en viktig
seier! Mot fram til urnene! Din
stemme trengs for a forswore
norsk sjolra' derett!* Det er i dag
ogsa MLGs siste appell.

En forstegangsvelger
loran det store vatg
Vi er pa kanten til a bli paralysert av all propagandaen fra
begge sider, og det ma innr0mmes at mange av oss som skal

Alle spur: Hva kan vi vinne
pa et medlemskap? Men er vi
i grunnnen ikke villige til a ofre
litt ogsa, da, av rent idealistiske
grunner?
stemme for furste gang, Wier.
Et eproblemfritt barm> blir
nok ikke Norge innenfor et
Vi synes a ha gjort oss opp en
medlemskap. Men det er nok av
mening lair nye, og enda viktidem som er villige til a to seg av
gere faktorer kommer inn og
problemene etter som de matte
odelegger det vi hadde bygd komme. Sagt pa en annen mate:
opp. Hvem skal vi tro pa? Hvem Ikke en person eller noe parti
kommer med de beste argumen- har enna sta.tt fram og patatt
tenc? Hva slags pavirkning og seg a lOse problemer som matte
hvilket press har vi hjemmefra oppsta vel et NEI-flertall! Et
og fra var omgangskrets? NEI vil derfor bety usikkerhet.

EF er en utfordring til oss unge.
Innenfor et medlemskap far vi
stOrre anledniust
de tanker og ideet
inne
med. Vi har hatt flere inuligheter enn noen generasjon for oss
til a lmre mennesker a kjenne
pa internasjonal basis, og vi setter pris pa dette. Vi utveksler
erfaringer, ser og lEerer. Ville
det ikke were gait a stille seg
utenfor den utviklingen vi er en
del av? Si nei til fred, vennskap
og samarbeid? Er vi ikke idealister som i framtiden vil se pa
verden som en enhet? -

Referatene fra hans tale er entydige i aviser av alle ayskygninger, sa dementier fra Brussel vil
denne gang bli vanskelig a mobilisere. Bade i Arbeiderbladet,
Dagbladet og Aftenposten blir det
gitt opplysninger som bare kan
fOre til en konklusjon:
4Dersom Norge gar inn i EF vil
Fellesmarkedet gjOre krav pa a
bestemme over Nordsjo-oljen..>
(Dagbladet 21/9.)

En imperialists tale
Spaaks konklusjoner kan kort
sammenfattes slik:
EEC trenger oljen. Store deler
av energiforsyningene til VestTyskland og andre EEC-land ma
dekkes gjennom import. De fattige olje-nasjonene kjemper i dag
for kontroll over sine ressurser
Bade av politiske arsaker — og pa
grunn av lave fraktutgifter — er
NordsjO-oljen a foretrekke.
Ingen restriksjoner bOr legges
som kan hindre etableringsretten
og den frie retten til a drive forsyningsvirksomhet i NordsjOen.
EEC bOr ha forkjOpsretten til
oljefeltene som private konserner
na gis adgang til a utvinne, den
bOr ikke som na ligge hos nasjonale, f.eks., norske myndigheter.
IlandfOring bOr skje der det tjener interessene til hele EEC best.
Klarere kan ikke EEC's imperialistiske karakter, dens Onske
om a fa raderetten over Norges
rikdommer bli slatt fast.
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Mor og datter pa haplos husjakt i Oslo:

Hensynet til norsk fiskerineering
og kystens meringsliv tilsier

Ingen vii ha

LEIEBOER
med BARN

til
Bak Norges Fiskarlags standpunkt i EF-saken star
de aller fleste av fiskernes faglige og okonomiske
organisasjoner som har avvist fiskerilosningen, og
til dels tatt et klart standpunkt mot norsk medlemsskap i EF.
Begrunnelsen for denne overveldende oppslutning
om Norges Fiskarlags holdning i EF-saken er den
alminnelige enighet om at fiskerilosningen ikke er
tjenlig for norsk fiskerinaering og kystens naeringsliv
p5 lengre sikt.
Det var i fiskerisektoren de motstridende interesser
mellom EF og Norge klarest kom tit uttrykk i den
aysluttende forhandlingsfase, og EF's manglende
forstaelse for vare spesielle problemer som her ble
avdekket er etter var mening et meget alvorlig
varsel.

P5 grunnlag av en helhetsvurdering og spesielt pa
bakgrunn av den utilfredsstillende fiskerilosning finner vi, ut fra det ansvar vi filler som valgte tillitsmenn og forretningsmessige ledere i fiskernes
salgsorganisasjoner 5 matte Ora at det stemmes
NEI til medlemskap i EF.
Johan J. Toft
Formann i Norge's Fiskarlag
(form. i Norland Fylkes fiskarlag)
Birger Olsen
Landsstyremed. Norges Fiskarlag
(Form. Finnmark Fiskarlag)
Roald Olsen
Landsstyremed. Norges Fiskarlag
Sverre Sletten
Landsstyremedl. Norges Fiskarlag
Eivind Bolle
Landsstyremedl. Norges Fiskarlag
Arnulf Finnestrand
Landsstyremedl. Norges Fiskarlag
(Form. Nord-Trondelag flag)
nestform. Feitsildfiskernes Salgslag

Eirin prnhoft med sin seks dr gamle datter. Snail ma de flyite —
men hvor?
— Av SIR! HORN og STIG NIESS (foto)

Jeg vet at boligsituasjonen i Oslo er vanskelig. For
en enslig mor med et barn later det til a vwre umulig
a fa tak over hodet, sier Eirin Ornhoft — ung, fraskilt
friserdame med en datter pa seks.
For et ar siden flyttet hun inn i Na er huset Eirin Ornhoft bor i
en tre vawrelses leilighet i neerheten solgt. Hun vet hvorken ut eller inn.
a to
av Ryen. Ved innflyttingen flick Av huseieren ble hun anbefalt
hun beskjed om at hun bare kunne inn pa et hotell i utkanten av Oslo
bli der midlertidig. Det kunne ga — men det er jo ingen losning
tre maneder, ett ar eller mange ar. lengden.
— Eiendomsmeg,leren som har
Lelen pa kr. 400 pr. maned var
solgt huset, kunne tilby meg en liakseptabel. Da de ikke hadde noe
ten leilighet, men et innskudd pa
annet sted a bo — flyttet mor og
kr. 25 000,00 pluss hey leie, kan jeg
datter med sine oiendeler og mobler
ikke klare, sier fru Ornhoft — som
inn i
liver dag venter a bli satt pa gala.
Fru Ornhoft oppsokte straks bo— Jeg begriper ikke hva jeg skal
Jigsjefens kontor for a komme pa
'listen der — og samtidig la hun inn gjore. Ingen vil ha barn i huset —
billetter pa det som fantes av tilbud ser det ut til, selv om jeg kan betale
i annonsespaltene. Resultatet etter opp til kr. 600 for en liten
et ar er lik null. Hun har ogsa
Mer kan ikke budsjettet klare. Det
. jevnlig stemplet pa boligsjefens
kontor — og ikke minst mast om later faktisk til at man ma vxre sihusrom for seg og datteren. Ved gOyner eller pakistaner for a fi
kontoret kunne man imidlertid bare hjelp til husrom man sit inderlig
beklage og aysla.. Det var ingen ting
sart trenger.
de kunne gjOre for a hjelpe.

Arthur Vik Myklebust
Form. i SunnmOre Fiskarlag
Ingvald I. Haaland
Nestform. Rogaland Fiskarlag
(Styremedl. Norges Makrellag)
Leif Risbakk
Styreform. Smakvalfangernes Salsiag
Jos K. Vartdal
Styremedl. Fiskebatredernes Forhund
Karl Karisen
Ordf. representantskapet i
Rogaland Fiskesalgslag

Peder Nauthaug
Form. i Romsdal fiskarlag.
Knut Hoem
Adm. dir. Norges Rafisklag

Alf Worpvik
Landsstyremedl. Norges Fiskarlag

Viggo Jan Olsen
Adm. dir. Norges Levendefisklag

Ingvald Odegard
V.m. landst. Norges Fiskarlag

Bjarne Saetre
Adm. dir. Sunnmere og Romsdal

Arvid Syvertsen
Landsstyremedl. Norges Fiskarlag
(Form. Ostlandske Fiskeriselskap)
Hansteen Borgen
Landsstyremedl. Norges Fiskarlag
(Form. Oslofjordens Fiskerlag)
Arnljot Eidnes
Landsstyremedl. Norges Fiskarlag

Hans Pettersen
Form. i Norges fiskarlags
kontrollnemnd.

Fiskesalslag
Alfred Holvik
Disponent Smakvalfangernes
Salsiag og Habrand-fiskernes Salsiag
Magnus Kvamme
Disponent Hordafisk S/L
Rollef 0. Krabbereld
Direktor Skagerakfisk S/L
Nic. Myklebust
Styreform. Sogn og Fjordane
Fiskesalgslag

Bjarne Johnsen •
Styreform. Norges Rafisklag

Arnt Favin
Styreform. Skagerakfisk S/L

Franz Ribe Skoms0y
Styreform. Norges Levendefisklag

Trygve Nilsen
Form. Troms Fiskarfylking

Mads Bjcarnerem
Nestform. I Norges Fiskarlag
(Styreform. Sunnmore og Romsdal

Karl Hellesey
Styreform. Hordafisk,
(nestform. Hordaland Fiskarlag)

Fiskesalslag)

Sigurd Helgesen
Styreform. Fjordfisk S/L

Sivert Haltbakk
Form. i Nordmore Fiskarlag
(Nestform. Norges Rafisklag)

Konrad Solberg
Form. Sor-Trondelag Fiskarlag
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Det ble snakket
rett pa sak da Neifrontens annonsekampanje ble analysert ut
fra sa vel et politisk son?,
markedsmoralsk synspunkt. Fra venstre intervjueren Michael Grundt
Arbeiderpartiets
Spang,
Ronald
generalsekretcer
Bye, direktOr AsbjOrn
Scethre og redaktOr G11,71nar Kvcerk.

Det er bare helgen igjen til valget.
Arbeiderpartiets generalsekretxr Ronald Bye sier det sliko Dette valget
blir ogsa en prove pa det norske
demokratiets standard. Har vart folk
mental kraft til a motsta den kyniske
og lognaktige propagandastil som
motstanderne har innfort?

hvis vi gar inn i EF. Det
er like uriktig som salget
av Norge, men meget snedigere formet.
BYE: — FOrste gang den
annonsen ble rykket inn, var
den ikke engang undertegnet av Folkebevegelsen.
S/ETHRE: — Jeg vil imidlertid ogsa gj0re en anmerkning ved en Ja-annonse jeg
har sett, der det heter at
vi vii fa rimeligere bo-kostnader hvis vi gar inn i EF.
Dette kan ingen garantere.
Det kan ikke bevises.
BYE: — Den annonsen
kom sent inn i kampen, pa
et tidspunkt da Nei-folkene
hadde gat til mennesker i
drabantbyene og innbilt dem
at de ville a en husleie0kning pa 200 kroner hvis de
stemte Ja. Det var pa et tidspunkt da det ikke lenger var
mulig a fOre en fornuftig
argumentasjon. Men ikke
desto mindre: Vi mener at
det kan dokumenteres at
med den sterkere Okonomiske vekst vi far innen EF,
vii vi kunne fOre en mer so-i
sial boligpolitikk enn hvis vi 7

Vil denne stil, som bestar i a spille hemningslOst pa lOgn,
frykt, angst og uvitenhet, vinne innpass i norsk politikk
for godt? Eller er den et engangfenomen, som kan begrayes ettter 25. september 1972?
VG inviterte generalsekretxr Ronald Bye, sammen med
direktOr Asbjorn Saethre og redaktor Gunnar Kvxrk til
et mote og forela dem en vakker bukett av Nei-bevegelsens
onnonseagitasjon mot EF.
Swthre er direktOr i et markedsfOringsinstitutt, Kywrk er
redaktor av bladet oMarkedsfOring», begge eksperter pa
reklame og reklamens psykologi.
Det hersket enighet rundt bordet om at en del av Neibeve'r elsens annonser er av en slik kvalitet at bare ordet
lOgnt' kan vxre tlekkende.

KVIERK: — Annonsen
«Nei til salg av Norge» er
av en slik gehalt at den
sannsynligvis ville rammes av straffelovens bestemmelse som setter en
grense pa opptil 6 maneders fengsel.

seg visse moralnormer i sin
propaganda. Og det gjOr politikerne stort sett — i vanlige valg — men i EF-saken
har vi fra Nei-bevegelsen sett
en overskridelse av alle de
grenser som kan tenkes for
vederheftig agitasjon og propaganda. Det fins folk pa
motstandersiden som har
forsOkt a distansere seg fra
utglidningene. Men der er
innenf or Nei-siden grupperinger som har kastet til side
ethvert moralsk hensyn, og
som er villige til a bruke ethvert middel til a na malet.

De to markedseksPertene
hadde ogsa et par innvendinger mot Ja-bevegelsens
propaganda, men de erklrte begge at det sa uten tvil
tvil er Nei-siden som bade
har gat foran og gatt lengst
pa eskaleringsstigen.
VG: — La oss se pa
RONALD BYE: — Nar vi noen av disse annonsene,
ser pa disse utklippene, ser
vi at Folkebevegelsen med rent konkret.
BYE: — Den mest gemene
psykologisk sans rOrer ved
er
uten tvil slagordet <<Nei
menneskelige strenger — de
til
salg av Norge. Det er
spiller bevisst pa frykt og
angst, alt som kan skape ikke bare en lOgn, det er
mer enn en lOgn.
utrygghet.
KVIERK: — Jeg skriKVIERK: — Forbrukerne
beskyttes ved regler og lover ver pa lederplass i neste
mot usannferdig reklame. nummer av .Markedsf0Men i denne saken som er ring» at om et slikt slagenda viktigere, har de tilsynelatende ingen beskyttelse. ord var blitt brukt i det
SZETHRE: — Det er helt private nringsliv for et
klart at det i denne saken produkt, sa ville det kvaer tatt i bruk metoder og pa- lifisert til inntil 6 manestander som er av en slik ders fengsel. Jeg samart at markedsfOringsinsti menligner det med det
tutter aldri kunne ha gat
sa langt for a reklamere for tilfelle at landets kjOtten vare. Politikerne setter handlere laget fOlgende
seg ut over de moralnormer annonse: oUnnga, fiskesom de selv krever av ri- forgiftning — spis kjOtt.D
ringslivets markedsfolk.
BYE: — Jeg er enig i at At Norge skal selges, er
politikerne bor underkaste en lOgn. Det er ingen som

Reportasje:
MICHAEL GRUNDT
SPANG og ARNE
IVERSEN (foto)

staruenfo.Jgklj
ta en rettssak om det slagordet! Husk dessuten —
dette sies av Arbeiderpartiet,
som sitter med regjeringsmakten, og som derf or skal
stilles til ansvar for hva partiet har lovet. Vi er sa i si
inne i en kontinuerlig prosess — der vi ma bevise vare
later. Motparten har det
ganske meget lettere — der
er uansvarlige organisasjoner som bare kan kyle hOyt
en hvilken som heist pastand, uten a bli stilt til ansvar.

KV.ZERK: — Ja, det er
utvilsomt riktig at neileiren har det lettere. De
kan skrike ut pastander
uten a bli stilt til ansvar.
RegjeringsPartiet ma ta
ansvaret for hva det sier.

AsbjOrn Scethre: DirektOr i et markedsfOringsinstitutt.

kes slagordet, for a spille pa
nasjonale strenger.
KVIERK: — Og frykt! Jeg
forstar ikke at avisene har
tc.tt det inn. RedaktOrene
vil selge Norge.
BYE: — Det er fastslatt av ma vite at de er medansvarlige. Jeg ville for min del ha
Ore rettslrde at Grunnloven ikke forhindrer var nektet en slik annonse plass.
Jeg rykker ikke inn lOgn,
inntreden i EF. Likevel bru-
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ikke mot betaling heller!

S/ETHRE: — Jeg sitter
med et nytt slagord her.
.EF har 11037 arbeidslOshet — stem nei.>, Her
spines det helt bevisst —
pa at
og ganske snedig
Norge vii fa arbeidslOshet

VG: — Kan det fra markedshold sies noe generelt
om a fibre en kampanje for
et negativt standpunkt? HviE
ledende bilkonstruktOrer la
ger en fOrsteklasses og txygE
bil, og en mektig annonse
kampanje ble satt inn mo
denne bilen — kunne den d
drepes?
KWERK: — Dersom

SPEATRt
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Egg la veihoe ay
lawn o vifirernsirrio
ikke lenger kan styre landet hvis vi kommer med i
EF. Annonsen lokker folk
til fast a se det verdifulle
i a styre selv, og trekker
deretter den konklusjon
at da ma man stemme
nei til EF. Men den som
har laget annonsen, ma
nalvendigvis vite at det
er en gal konklusjon.
BYE: — Den samme teknikk brukes i annonsen om
oljen. «Oljen har stor
verd heter det fent. Og
det er alle enige om. Deretter kommer det: «S t e m
n e i».
KVIERK: — Annonsen er
en ny 'sign. En utspekulert
legn.

BYE: — Vi star na
overfor en propaganda
fra Nei-bevegelsen som er
den groveste form for
propaganda vi har opplevd i Norges nyere historie. Jeg spa meg: Hvem
er det som star bak dette?
Hvem har weft far til
denne form for debatt?
Jeg kan ikke peke ut personer, men jeg setter V-kelyset pa SUF og dens
avlegger Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid..

Ronald Bye: A-partiets generalsekretcer.

Et sted der ma kilden
vre. Det er det samme
mensteret som gar igjen, siden opprettelsen av «Arbeiderkomiteen mot EEC og
dyrtid». Et djevelsk slagord — det sOker a rive med
seg alle som er imot dyrtid,
dyre boligutgifter osv., og
putte dem over i sekken Nei
- til — EF. Det er den
gammelkommunistiske teknikk, a knytte en neer og
kjent verdi til noe ukjent
— koble dem sammen. Hele
Folkebevegelsens propaganda-aktivitet i de siste tilspissede manedene har vrt
preget av dette monster. Det
er SUF's monster.
Og det er forsimplingens
monster. At folk blir slatt
ned. At Ja-bevegelsens boder blir angrepet. At Jabevegelsens meter blir omgjort til polsk riksdag. De
gar aktivt inn for a hindre
motparten i a komme til
orde. Post forsvinner. De
angriper demokratiet i dets
grunnvoll — nemlig motpartens rett til a komme til
orde. qNei til korttidssekretwrene» — hva er det? Er
det noe annet enn a nekte
den annen part a komme
til orde? Brevet til pensjonistene, om at deres pensjon
vil bli redusert — det er sa
uhyrlig at en kan si at selye vart demokrati star na
pa en alvorlig preve. Vil folk
akseptere dette som den nye
politiske stil?
Jeg haper
S)ETHRE:
det er et engangsfenomen.

Gunnar Kvcerk: RedaktOr av bladet MarkedsfOring.

rett og slett ved hjelp av
norsk lov — sa vil det dukke opp igjen, i en ny form
— og kanskje verre og verre
for hver gang. Jeg er av
den alvorlige mening at regjeringen Bratteli skulle stilt
denne annonsens opphaysskremmes. Markedet kunne
menn til ansvar for domstoDe
forsOker
a
gi
leseren
denedelegges
for
uten tvil
len.
at
hvis
ikke
dette
stoppes
—
ne bilen, hvis man fikk lov den assosiasjonen at vi Politikerne ma sla seg samforutsetter at det kunne an til a opptre uhederlig.
nonseres hemningslest mot
SZETHRE: — Her er en
bilen — ja. Det kunne pastas at den var livsfarlig. ny annonse: aa, vi vil
Alle opplysninger fra produ- styre selv — stem nei.D
senten kunne trekkes konse- Det er salget av Norge pa
kvent i tvil. Folk kunne en ny mate. Listig sagt.

men og lage sine egne moralregler.
KWERK: — Jeg tror ikke
at fromme ensker og moralregler 'darer a demme opp
for den utviklingen som na
er i gang. Nar jeg ser pa
slagordet cNei til salg av
Norge» er jeg av den mening
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