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POLITISK PLATTFORM FOR A RI3E rDERKOMITEFN MOT EEC OG DYRTID
NEI TIL SALG A`V NORGE — wesvAkd2K SirV'ST NOTCHET!
EEC TRUER ALLE ARBEIDSPLASSER — OGSÅ DIN
EEC BETYR OKT DYRTM FOR. FOLKET
EEC UNf)ERGRA VER FOLKETS DEMOKRAT/SKE RE IIGIIETYR
BARE MONOFOLKAPITALEN TJENER PA EEC
EEC IMTYR AVFOLKING A V BYGDENE
EEC øillF.L EGGER DEN .NT nSiONAZ.E KULTUR EN
EEC TRUER LuV;WILKARENE FOR RELE DET ARBEIDENDE FOLKE"
FORSVAR NORSK SEL VSTE.-NDIGHET — EEC UNDERGRAVER FOLKETS DEMOKRATISKE RETTIGHETER
Ninge s idag et rike der politikken i
novedsak fastlegges innenfor landets grenser:
vi h.v.x nasjonal selvstendighet. Forsøket pa å
få Norge inn i EEC: representerer en alvorlig
trussel mot selvstendigheten, den alvris ;gste vi
har atom utsatt for i fredstid. Rernanakinten
vil sette til side norstte lover og overføre
pctitisk asilti,;ipeisLisntyltdighet til fiitissel,
Norge vil tape muligheten til å legge opp en
selvstendig politikk på ulike orrirarler av samfunnet: politisk, økonomisk, sosialt og kinne
rett. De muligheter folket har til å inernme
sine rettigheter og krav vil bli sterkt svekker.

BARE MONOPOLKAPITALEN TJE..
NER PÅ EEC
EEC er sprunget ut av de største europeiske kunserrienes og finanianstimajnnenes
behov for å oppheve de tidligere nasjonale
grensene, for å sikre seg ola krantroll over
markeder og råstoffer, og niutigherer for
nyinvesteringer. Dette er imperialisme.
Der er bue monopolene sunt har fordeler
av Romatraktatens bestemmelser om tellunion, fri kapitalbevegelse, fri etableringsrett
og fritt arbeidsmarked. I EEC er retningen for
utviklingen allerede fastlagt gjennom det politiske grunnlaget, Ronittrakinien, og videreføringen som trekkes opp bl. a. i Werner•
planen og Davignortrapporten. Målet er en
europastat med tilhørende europidner. I dette
systemet vil de vesttyske monopolene spille
en dominerende rolle.
Norge har store naturressurser, t. eks. fisk,
vannkraft, og olje og metaller som den rasloffimporterende storindustrien i EEC har bruk
for. Vi utgjør også et ikke ubetydelig marked.
flerfor er EEC syne:n interessert i i få herredømme over Norge. Norske monopolkapitalister .vil isa fordel av medlemsskap bl. a. ved
at de aller største kan få innpass i EEC og ved
at det åpnes for sammenslåing med. eller salg
av bedrifter til europeisk monopolkapital.

EEC TRUER ALLE ARBEIDSPLASSER — OGSÅ DIN
EEC-monopolene ønsker kontroll over
spesielt videreforecilingsindustrien, som gir
høyest fortjeneste. Industri som de far kontroll over vil bli nedlagt hvis INvittende
protirdejon gir høyere fortjeneste andre ste..
der. Norsk småindustri, sum storpa x. ten av arbeidsplassene e 'radd:ueren, ug som
.hovedsakelig produserer fe< hjemmemarkedet-,
vil langt på vei bli utkonkurrert. •
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Den gjeuvairende industrien vit bli samlet i
store gjennominsjonaliserte enheter. Slik
steukturra.sjonalisering preger allerede EEC. 1
tillegg vil fagbevegelsens muligheter til å forsvar medlemmenes interesser bli sterkt svekket. bl. a. ved at fremmedarbeidere kan
brukes til å øke konkurransen om arbeidsplasinne. Samordning av arbeidsrettsluvgivningen
bil bety hindere maktmidler overfor arbeidere
og funksjorneter. På liknende vis vil lønnsmottakere i offentlig administrasjon, helse- og
enannannenet, utdanningsverket og ungdom
under uninnning få dårligere vilkår.

EEC BETYR AVFOLKING AV
.BYGDCNE
Gr(ulintawt for landbruk, fiske ug lokal
stentirednstri vil bli revet bort. •Dette betyr
avfolking av distriktene, okt press på tettsredene, og minsket selvforsyningsevne.

EEC BETYR ØKT DYRTID FOR FOLKET
Monopolene vi/ kontrollere priser ug lønninger i større grad enn for. Prissubsidier på
matvarer vil falle hort. Sentraliseringen, vil øke
presset på boligmarkedet, ina husleiene skyte i
væren. Alt dette vil føre til økt d> raid.

EEC ØDELEGGER DEN NASJONALE
KULTUREN
De store avis- og fortagsmorropolene vil
frett kunne oversvømme det norske markedet.
Der sosiale miljøet i bygd og hy, som danner
grunnlåger for den folkellge kulturen, vil rives
opp i og med ire:nyttingen fra bygdene og
presset i byene. Tilsanimen vil dette ødelegge
vår nasjonale kultur.

EEC TRUER LI‘SVILKARENE FOR
HELE DET ARBEIDENDE FOLKET
må bli konklusjonen på det foregående. i
tillegg vil det økte presset fore til at enda fler
rammes av helse- og sosialproblemer, samtidig
som utbygging av helse- og sosialvesenet
prioriteres lavt i EEC.
Allerede for medlemsskapet rammes folket
av EEC-tiltak. Regjeringen og den norske
monopolkapitalen gjennomfører EEC-forberedelser. BI. a. gjennom dyrtid.. strukturrasjonalisering og skatter forsøker de å styrke
sin stilling foran medlemsskapet. Det alvorligste forsøket til na er den såkalte forlovelsespakten, som trådte i kraft 22. januar. og som
på en rekke områder binder den norsk e
regjering til a tilpasse lovverk og politikk tir.
EEC allerede fm . folkeavstemningen. •
De3e er første dei av aen popriske plattft,rfnen for Arheiderkomiu'en som ble ved•
:ett p t landsmoiet.
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Vedtaket om å sette iverk et nytt handlingsprogram var det viktigste
som Arbeiderkomite'ens landsmøte gjorde. Forslaget til dette handlingsprogrammet for kampen mot EEC våren 1972 var satt fram av
ML-gruppene og ble grundig diskutert s grupper på landsmøtet, før det
ble vedtatt enstemmig i plenum. Dette 5-punktsprogrammet blir altså
retningslinjene for vårt arbeid framover . våren. Det blir vår hovedoppgave
å arbeide for at store masser av EEC-motstandere setter det ut i livet.

I. FORSVAR NORSK SUVERE.giTET
— NEI TIL SALG AV NORGE!
-- til kamp mot forlovelsespakt og
andre politiske EEC-forberedelser!
— la forsvar av norsk suverenitet mot
den imperialistiske blokken EEC
gjennomsyre all opplysaingsvirksomhet, alle aksjoner og demonstrasjoner!
— fram til folkeavstemnies og
tingsbehandling må dette Ytere
EEC•kampens grunnleggende parole!

2. EEC TRUER ALLE ARBEIDSPLASSER — OGSÅ DIN!
• avsier EEC-tilhengernes taktiske
hovedframsiot om at "bare EEC
kan trygge arbeidsplassene".
vis at EEC betyr 'inskrenket
råderett over alle arbeidsplasser.
— vis at EEC's harde strukturrasjonalisering vil ramme lavtlønnsindustrien, med mange kvinnelige
ansatte, spesielt hardt.
—vis at EEC's storkonsern-politikk
også rammer funksjonærenen,
både i form av oppsigelser og
hardere arbeidspress!
— avsier storbankenes garabling med
dagens arbeidsplasser!
aktiviser EEC-motstanderne til å
eindersøke hva EEC-medlemsskap
vil bety for hans og hennes arbeidsplass!
- i vår ma denne parolen bli motstandsbevegelsens taktiske hovedparole!
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3. MOBILLSER HUNDRERER' TUSENER OG TITUSENER I PROVEVALG
OM EEC! .
krev uravstemning i din interesseorganisasjon!
— arranger provevalg i bedrifter, boligstrøk, bygder og skoler!
— la grunnlaget i prøvevalget være ja
eller nei til fullt medlemsskap i
EEC!
4_ FORBERED OG GIENNOMFOR
POLITISKE STREIKER OG KRAFTIGE AKSJONER MOT EEC!
frem forslag om politiske streiker
mot monopolkapitalens og regjeringas EEC-politikk i din fagforening; på din skole og på ditt
universitet.
— ta initiativ til bonde- og fiskeraksjoner!
— by og land, band i band: fram for

felles distriktdemonstrasjeiner!
legg særlig vekt på å markere
EEC-motstanden ved følgende anle-aninger:
Stortingsbehandlinga i mars: La
Bratteli få se hva vi mener!
I. mai: La kampen ase or. EEC pi ege
arbeiderklassens dag!
17. mai: Gjenreis nasjonaldagen
som kampdag for norsk uavhengighet og suverenitet mot imperialismen!
7, juni: Fram for nye mektige
folketog!

5. ORGANISER ALLE EEC-MOT
STANDERE!
—bygg ut Arbeiderkomiteen mot
EEC og dyrtid og Folkebevegelsen
Samordne EEC-arbeidet på alle
plan, styrke enheten i motstandsbevegelsen!
— forsvar retten til organisert arbeid
mot EEC r»å arbeidsplasser og
skoler!
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