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·AKSJONSUKA MOT EF 3.-10. SEPT.

"En godt planlagt uke
blir en vellykket uke!"
Det er opp til hver enkelt av oss å sørge for at ~~·Norsk ungdom ber deg stemme NEI:" blir en vellykket aksjonsuke:

At

1

vi når fram til de vi ønsker med hvorfor vi er mot EF-unionen.
VI VET AT VI KAN KLARE DET!

+

VI SKAL KLARE DET:

Det peker på nødvendigheten av at vi planlegger godt og

hele tida vet hvor vi vil.

Ta initiativet - og hold på det -

med aktivitet!

+ Det peker på nødvendigheten av å diskutere opplegget med
de som skal være med.
Skap entusiasme for målsettingene og
forståelse for linja.
1.

Mobiliseringsarrangementene "Aktiviser de du kjenner

til innsats som nytter - NÅ!"
Det er redegjort for dette i første aktivist-flaket.

Gå

gjennom det en gang til med dette for øyet:

+
+

Hva vil vi oppnå med disse arrangementene?
De vi mobiliserer skal bli kjente med hverandre, vi skal

styrke samholdet.

+ Når arrangementet er slutt skal vi ha skapt forståelse
for viktigheten av aksjonsukå og viktigheten av å gjøre det
på denne måten.
+ Når møtet er slutt, skal vi ha oversikt over arbeidsoppgavene, og vi skal ha fordelt arbeidsoppgavene.
+ Forbered og hold en kort politisk appell!

NORSK UNGDOM BER DEG STEMME NEI!
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Utdelingsaksjonen "Vend deg til de du kj e nner!"

2.

I aksjonsuka skal vi dele ut brosjyra "Norsk ungdom
ber deg stemme NEI!"

Dere kan bruke hele uka eller

sette av bestemte dager.
I tillegg vi l stands være
bra. Snakk med andre ,
·•' -, deg!
Vi skal først og fr em~c vende oss til de vi kjen-

+

ner.
Det v i l være mest effektivt.
kontakten er viktig.

+

Den personlige

Vi skal bruke metoder og oppføre oss slik a t de vi

4. Aksjonen "Solidaritet med de som rammes av EFsystemet!"
Dette vil bl i en aksjon som skal vise det islandske
folket at det i Norge har venner, og fo ståelse for
sine krav om 50-mils fiskerigrense.

SO; milsgrensa

kan be s kytte livsgrunnlaget for Island

· fiskefore-

komstene - mot rovfiske.
Det v i l bl i laget et eget fla k om dette og eget materiell .

Dette vil være en praktisk innsats for de vi

solidariserer oss med internasjonalt til støtte for
en gruppe som kjemper mot bl.a. EF .

De~te vil være

vender o~s til, får tillit .til oss og det v i har å si.
Dette er viktig: Vi trenger støtte!

praktisk solidaritet til befolkningen i våre egne ut-

+
I argumentasjonen tar du utgangspunkt i brosjyre
og i argumentsamlinga "Stem NEI!" Selg "Stem Nei!"

+

til andre motstandere!
linja!

Det er dette som er "grasrot"-

kantområder , det v il vise hvem vi står sammen med.

+
3. De lokale møtene "Norsk ungdom ber deg stemme
NEI!"

ungdommen som argument og med det politiske innholdet
i vår EF-motstand. Møtedag skal om mulig være
onsdag 6. september.

En del steder vil det kanskje

passe bedre å bruke et større Folkebevegelsens møte
omtrent på samme tid.
Dette må tilpasses lokalt.
+
Vi skal vise bredden i "Ungdomsfronten mot EF".
+
Vi skal vise at vi står sammen med de andre gruppene i folket som kjemper mot EF, dvs . Folkebevegelsen.
+
Vi skal presentere hvorfor vi som unge er mo .t EF .
Bruk materiellet til uka:
"Felles Mål", ungdomsoppropet, brosjyra, argumentsamlinga "Stem NEI!".

Vi skal illustrere hvordan de store slår seg sam-

men for å f å sin v il j e overfor små nasj d ner og svake
grupper .
+

Med disse møtene skal vi nå ut til lokalmiljøet med

Det er v i k t ig for oss å bruke denne aksjonen til

å illustrere det allmenne ved spørsmåletj om EF-medlemsskap .

Vi skal illustrere hvordan Norge so

nasjon mis-

ter mul i gheter og innflytelse i en EF-u ion.

+
Vi skal illustrere hva som gjennom orhandlingsnederlaget har skjedd med norske fiskers muligheter
til å få innflytel_se over sin egen næri g og hvordan
EF har handlet i den sammenheng.
5.

Aks·onen "La oss vise i

at vi

er med i en felles front!"
Det er ikke nok å snakke om at vi står
må vise det i praksis også.

ammen.

Ikke alle opptrer slik at resultatet blir bra.
EF-saken skulle ha lært oss forskjellen på fagre

NB! Det er viktig å få fram argumentene fra det sentrale ungdomsmøtet som åpner uka.

løfter og praktisk handling.

+

Som en avslutning på uka (men ikke på ine satsen)

Ha flere korte og representative innlegg heller

Vi

Alle kan s~akke vakkert.

e n n ~ langt foredrag: minst en skal representere
de "upolitiske" ungdomsorganisasjonene. ·

skal vi være med på en aksjon for Folkeb vegelsen

+
Representativiteten øker om dere forbereder
talerlista på forhånd .

førstegangsvelgerne.

har tenkt å satse på førstegangsvelgerne.

+

hvem som skal nå fram.

Gjør møtet kort (maks. 2 timer) og · velreg_i s-

sert.

Bruk tida til en presentasjon av ungdommen

og ungdommens syn heller enn til en diskusjon!
+
Husk de "kunstneriske" innslagene!

+

_Bruk møtet til å mobilisere folk til aktivt arbeid.

lokalt for å nå ungdommen, dvs. først og fremst
Også SJEF (Si Ja t 1 EF)-folka
Vi skal nå ungdo

Vi avgjør
en med vår

argumentasjon, vi bruker brosjyra "Norsk ungdom ber
deg stemme NEI! " .

+
Det vil bli sendt ut et eget oppslag av "Norsk
ungdom ber deg stemme NEI!" til dette fo ålet.
+
Ta kontakt med Folkebevegelsen i ko unen så
snart som mulig om det praktiske opplegg t.
+

Folkebevegelsen har manntallslister

g er villige

til å stille disse til disposisjon fora sjonen.

6.

Lag oppsummeringstilstelninger i slutten av uka.

Her skal vi diskutere det som var linja i uka, hvilke erfarin?er vi høstet og hvilke oppgaver vi nå skal ta fatt på.
Denne uka var ikke et "ungdomsfestfyrverkeri
takk for ipnsatsen!"
+
1
Denne uka var ei mobiliseringsuke for å utløse krefter ti Økt aktivi+
tet også etter uka!
Ungdommens innsats er en del. Denne delen er innordnet i EF-kampen.
+
Der er vår plass - vi fortsetter der!
+
De_nne uka var preget av jamt arbeid på "grasrot "-planet. Det er metoden - vi fortsetter med den!
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•

EF- ti lhengerne, de som har mak ta i samfunnet , er vant til å få det som de
vil.

0

Ved a satse maks ima lt på EF - medlemskap hå per de

.~

sikre a t samfunn s-

Vi s er at de ikke mang-

utv ikl ingen bl ir slik a t de f ortsa t t f år bestemme.
t

0

a

ler penger.

'

'
Samtidig ser v i a t v i ka n v i nn e f ol keavstemni ngen.
0

Men vi vi nner ikk e u ten
0

0

effektiv innsats , dv s. ved a na fram ti l de som enna ikke er fa stlå st i sine
standpunkter, og som vi kan få til å høre på det vi har å si.
Vi kan vinne!

La oss g j øre en innsats slik at vi o g s å ~ det!
2.

1.

UNGDO~!MEN SOM ARGU"IENT

HØsten 1970 gikk følgende organisasjone r ~

liva sier ti l hengerne om unj d ommen og EF?

For

det første forsøker de å gi inntrykk av at ungdommen er. for EF.

For d e t ~ forsøker de å

mistenkeliggjøre den aktive ungdo mmen ved å
hetse mot den;

den består av uansvar l ig, lang-

håret og stalinistisk :ramp!

" UNGDOMSFRONTEN MOT EF"

Haakon Lie's ut-

fall omfavnes i tilhengerpressa.

om e n uttalelse til Regje ri ngen:

Folkepar t is Ungdom, Norges Unge Venstre, Sosial istisk Foi k epartis Ungdom og Senter ungdommen s
Landsfor bund.

De hadde tidligere hver f or s eg

gått mot norsk EF-med l emskap.
+

+ Til det første: EF- mots t anden er størst
•blant de unge i Norge.
Iflg. Norsk Gallup for

Ar beider nes

Ungdomsfy l king, Kommunist isk Ungdom, Kristelig

Oette betydde:

Alle d e partipo l itiske u ng -

domsorgani sasjonene unntatt Unge Høyre var mot
+

Alle de partipolitiske u ngdomsorganisasj onene

juli (den siste) var 33% i aldersgrup pen 15 -

unntatt Unge Høyre så trusselen fra EF som så

29 ·år for EF, !?.!._Mot, 20% visste ikke.

alvorlig at de gikk sammen om å kjempe mot d en -

Flere

store prøveavster.ininger blant ungdom bekrefter

til tross for de store sk i llelinjene det e ll ers
er mellom organisasjonene.

+

Til det andre:

En rekke av de viktige endring-

ene i politisk tenkemåte er kjempet fram av unge

Høsten 1971 gikk disse organisasJonene sammen i
en ny uttalelse:

mennesker.

"Felles !-!ål".

Denne ble også

underskrevet av de 37 stor t i ngsrepresentantnee
Spørsmå l et om EF- med l emskap er sær lig viktig for
ungdommen.
en EF-union.

Det er vi ·som skal leve vårt iiv i
Mange av oss har ikke stemmerett

ved folkeavstemn ingen.

Men avgjø r elsen vil få

stor betydning for oss likevel.

som på det tidspunktet var klart mot EF.

I til-

legg kom nå også 4 id~e ll e/sakpclitiske ungdomsorganisasjoner med i arbeidet:

Noregs Ungdomslag,

Norges Bygdeungdoms l ag, Norges Godtemplar Ungdomsforbund, samt Noregs Mållag.
Fra januar 1972 har organisasjonene i "Ungdomsfronten mot EF" et løpende samarbeid, med felles

arbeidsgrupper og tiltak i EF-kampen.
+

Dette betydde:

En kraftig Økning av bredden

og tyngden i "Ungdoms fro n te n mot EF " .
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·•
3.

DET POLITISKE GRUNNLAGET I INNSPURTEN

HA, høsten 1972, st!r vi framfor en ny kraftig
markering og en .ny Økning av bredden i ungdomsfronten mot EF.
Aksjon~uka •Norsk Ungdom ber deg stemme NEI!

vil være en topp i vår innsats i hØst.

I til~egg ·:til de andre ungdomsorganisasjonene
har

for ungdom under utdanning.

11

Det er

sjølsagt den jamne innsatsen som gjør utslaget,
men nettopp denne uka må vi satse ekstra på A

I

De største og vikt-

som er eldre enn oss
vende oss til dem.

NorSk Studentunion.

og stoler pA og legg

Også andre organisasjoner

vi_l · b11 t;rukket med i aksjonsuka.

+

Dette betyr:

Når vi sier at norsk ungdom er

Vi kan videre vise til støtte fra de partipoli-

Det politiske grunnlaget for aksjonsuka ligger i

under Utdanning. Dette er oftest en støtte
etter Uravstemning i orga nisasj onene.

fram v!rt syn.

Og vi skal

tillit til det alvo r et som ligger bak vårt standpunkt.
Gjennom denne uka skal vi i praksis gi støtte

tiske ungdomso rganisasjone ne, de viktigste ide-

+

e~le/sakpolitiske ungdomsorganisasjonen e og til

og solidari~et med d t andre g ruppene i folket sOJI'

slµtt de faglige organisasjonene for ~ngdom

også kjemper mot EF-~edlemskap: fiskere, bØnder/
småbrukere, arbeider~ og funksjonærer, mindre
sjølstendige næringsdrivende, kvinner osv ••

Det er dette vi er enige om.

~

Denne enigheten gir et sterkt grunnlag for enhet!
La oss stå sammen og forsvare denne enheten mot
de splittelse sforsøk og provokasjoner som sikkert

Gjennom denne uka skal vi
i skal gå ti_l de vi kjenner

gjøre det på en slik måte at de forstår og får

Mange vil ta særlig hensyn til hva ungdommen
mener om EF dersom vi klarer å legge fram saken
v&r på en god måte.

vil komme!

Derfor trenger vi nå støtte og solidaritet fra de

esseo r (J2lnisasjon, Norges Gymnasiastsamband og

mot EF kan vi vise til men ingsu ndersøkel ser.

•Felles Mål" ' og 1 oppropet "Norsk ungdom ber deg

vil særlig forme vår framtid og våre mulig heter.

igste e~. Yrkesskoleelevenes og Lærlingenes Inter-

aktivisere oss og på A få fram ungdommens syn.

stemme NEI!"

EF-medlemskap vil særlig ramme norsk ungdom,

+

y1 nå også fått med de faglige organisasjonene

Hva e.r da i gjen?
lite annet.

Unge HØyre er igjen, og fi,nt

Det er unge Høyre s om er EF-tilheng-

er den motstansbevegelsen vi som ungdom et

en del av. Det er i denne motstandsbevegelsen
vår kamp skalinnord es.
DET ER HER VI HØRER

ernes ungdom!

EI~E!

Bare EF-tilhengerne tjener på strid

oss imellom.
ENHET GIR STYRKE!

4.

"SAMARBEID OG FELLESSKAP" - I KAMPEN MOT EF!

Aks~_onsuka heter

STYRKE GIR SEIER!

11

Norsk ungdom ber deg stemme NEI~"

Dette betyr to ting:
5.
-

6.

HVA SKAL AKSJONSUKA INNEHOLDE?
"Ungdomsfronten mot EF" vil Apne høstens inn-

+

HVA SKAL DU GJØRE NÅ?
Etter at du har studert dette flake t grun ig

spurt med en sentral pressek?nferanse 23. august.

slik at du skjønner hva aksjonsuka går ut på

Et større sentralt møte ~il åpne aksjonsuka.
Det politiske innholdet i drøftingene på dette

skal du ta kontakt med folk fra de andre org ni-

møtet vil bli brakt ut til de lokale aksjonskomi-

kontakt NÅ, så slipper du å sitte og vente på

t~ene.
Lokalt vil uka starte med at , deltakerorganisa-

at de andre tar kontakt med deg!

sasjonene som støtter opp om uka.

Du skal ta
Det er A

kaste bort ve~difull tid i motstandsarbeidet.

sjonene tar initiativ overfor ·aen lokale pressa
+

tiltakene i uka.

om på de forskjellige skolene, arbeidsplassehe,

-

I åpningshelga vil det holdes lokale mobiliseringsarranqemente r under parolen

..
•

Vi skal ha mobiliseringsgrupper for uka r llndt

for å redegjøre for det politiSke innholdet og

11

Aktivis~r

fritidsmiljøene.
Disse mobiliseringsgruppene
er viktige for å få folk trukket med i arbeidet

de du kjenner til full innsats som. nytter - !!!_! "

med uka.

Vi må klare å få med oss de vi ' til daglig pleier

+

A omgås, det som er vårt sosial·e miljø.

aksjonskomiteen 1 kommunen .

Og vi

Disse vil bli opp-

skal gjøre det ved aktiviteter som glir godt inn

rettet og samordnet av regionstyrkene til nung-

i det dette sosiale miljøet vanligvis driver med.

domsfronten mot EFn.

Det er stor bredde på ungdofflsfron ten mot EF. Det
betyr at disse arrangernenterie vil m!tte bli svært

+

forskjellige . Det vil bli fr .i .konserter, "fest
på lokalet", stevner, OL~titter-laget, kriste-

del takerorganisasj onene for å f å i gang sam r-

lige lagsmøter og-samling~r, ·smA _ptivate saminen-

+

komster, tilstelninger arrangert av foreldre som

legginga av aksjonsuka.

er mot EF osv., osv . •

til møtene, plass og tillatelse til stands, fA

ighet?

Bruk fantasien, vis drist-

Ta med dette notate.t, ~g de du får .senere!

Mobiliserings9ruppene skal være allsidig

sammensatt.

Ta kontakt med folk som er med i

beidet med den lokale aksjonskomiteen!
samtidig må dere starte den konkrete pla Dere må bestille l kale

oversikt over hvem dere skal ha med, finne Ut

Diskuter dem med de du kje~ner, trekk dem inn i

hvordan dere skal få utløst nye krefter i k~mpen

arbeide~ med uka!

mot EF, osv •.

Det vil si:

Hovedsaken med

disse arrangementene er det sosiale samværet.
Men vi skal sørge for så mye planmessig og målbevisst politiske innsa~s på.dem at vi har flere

••

Mobiliseringsgruppene skal samordnes gje1 nom

"'

God planlegging og skikkelig~

forberedelser sikrer dere politisk initiativ
og vellykket gjennomføring!

{Ungdorns karnpen0en

~ EF har også aksjonsuke denne uka.)

folk med på aksjonsuka når vi er ferdige!
Det vil bli holdt lokale møter der hovedinn-

+

Dere må nå forberede rnobiliserinqsarrang ement1

holdet fra det sentrale møtet; .argumentasjonen

~-

for hvorfor ungdormnen er mot EF, vil bli presentert for velgerne.

funn?

-

Vi skal ha en utdelingsaksjon på avisa til

dig gjennom formålet med arrangementene, hvor-

"ungdomsfronten mot EF"~ Det er viktig at denne
avisa kommer ut til de som skal ha den og på en

dan skal dere oppnå det dere vil, hvordan kal
dere møte problemer? Skaff lokal e kulturelle
krefter, stensiler opp gode allsanger og a "ti -

rnAte som styrker EF-mots_tandel'l. .
Det vil bli holdt en "solidaritetsaksjon" til
fordel for en gruppe soro rammes av EF-systemet.
Med denne aksjonen vil vi v_ise at vi ser ut ov~r·
l andegrensene , og at vi t8r praktiske konsekvenser
av vAr interna sjonale solidaiitet.
hva EF-systeme t

Vi vil vise

i praksis betyr for de som er

~!
Det vil bli holdt en dugnad der vi med praktisk

innsats kan styrke den fe~les mo ts tandsbevegelsen.

Hva slags tiltak passer i deres lokalSam-·
Hva slags ungdomsmiljøer er det d e r?

Hvordan skal dere få aktivisert dem?

Tenk grun-

EF-viser!
START AKSJONSUKA MED EN SANG!

SKRIV DENG ERNE

SJØL!
VI ER MANGE EF - MOTSTANDERE!

LA OSS VISE A

OGS Å ER MANGE SOM ER VILLIGE TIL Å KJEMPE
DET VI TROR PÅ:

. . ..'

NB! Det v il sene re, oq i god tid · før aksjonsuka
starter, komme mere måteriell om disse tiltakene.

·•·

VI
OR

.•
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AKSJONSUKA MOT EF 3. -10. SEPT

Kampen fortsetter mot EF og mot EF-utvikling i Norge!
l. __ EF_er_ingen_tilfeldig_"utvikling":
Til tross for a vg jørende f orskjeller -er det sterke likhetstrekk mellom EF
og Norge som Økonomisk-politi ske systemer.

EF er ingen tilfeldighet, men

en naturlig følge a v utviklingen av dette systemet på et bestemt nivå.
Norge har de samme utv iklingstrekkene.

Disse utviklingstrekkene - som

flere og flere ser som uf ornuf tige og skadelige for breie lag av folket vil forsterkes på en avgjørende måte ved EF-medlemskap.

På denne bakgrunn

er kampen viktig og kampen vi l fortsette uansett om tilhengerne klarer å
eving-e gjennom et flertall v-ed folk--eavsEemningen nå eller ikke :

~-~~

kampen vil fortsette mot nye konkrete medlemskapsframstø t fra EF og
EF-tilhengerne her i landet.
kampen vil f ortsette mot EF-utvikling i Norge.
2. _ _ Det_tverr-Eolitiske_samarbeidet
Kampen mot EF har lær t oss nødvendigheten og n ytten av at folk med forskjellig sosial og po l itisk bakgrunn har stått sammen om denne saken til
tross for meningsforskjel l er i andre saker.

På denne måten har vi unn-

gått å bli spli t tet, isolert og bekjempet hver på vår kant.

Dette .er et

godt utgangspunkt f o r videre politisk arbeid.
EF-tilhengernes makt bygger fo r en stor del på at vi gjennom våre vaner
gir dem støtte.

Det t e kan skje på mange måter:

Ved at de forvalter peng-

ene våre, ved at v i k jøper aviser som er overfylt med EF-propaganda, ved
at vi sløvt fort setter å gjenvelge EF-tilhengere.
for valgsituas j o ner .

Vi står hver dag over-

Noen av dem har sammenheng med EF-saken.

La oss tenke os s om, la oss legge bort vanene - og la hvert slikt val g
være et nytt valg!
3. __ Det_Eolitiske_hovedinnholdet_i_EF- motstanden
EF-kampen har utviklet innsikten hos mange, vi vet nå mer om samfunnet
. enn vi gjorde da vi startet i 1970.

NORSK UNGDOM BER DEG STH

NEI!
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Vi har lært mer om hva den nasjonale sjølråderetten betyr.

6. ___ Våre_motstandere

Hvordan kan vi bruke de virkemidlene vi har,

hvordan kan vi utvikle nye og sterkere?
til EF er å stå utenfor EF.

Alternativet

Dette betyr ikke isolasjon-

isme - det-betyr at vi samarbeider og står solidarisk
med de kreftene i verden som har samme interesser som

EF-kampen har klargjort hvem våre m9 tstandere er:

det

er de store kapitalinteressen't - og :de gruppene blant
byråkratene og topp-politikerne som har utviklet et
interessefellesskap med storkapital, n. Vi har sett.
hvordan denne harde kjernen samarbe der mer og _mer in-

1

oss.
Vi: har lært mer om de kreftene som "trygger" arbeidsplasser med strukturrasjonalisering, økt press på
arbeidstakere;

som regulerer arbeidsmarkedet med frem-

medarbeidere og som regulerer økonomien med arbeidsledighet.
. Vi har lært mer om de kreftene som driver fram
sentraliseringa i samfunnet.

Til skade både for de . ut-

kantstrøkene som dømmes til avfolking og for de pressområdene som trues av utrivelige bomiljøer, trafikkproblemer, fysisk og psykisk forurensning osv.
gjenreist et godt slagord:

Vi har

By og land - hand i hand!

Vi har lært mer om de kreftene som truer hele livsmiljøet i framtida.

Kortsiktig profittjag må ikke få

timt med grupper i utlandet (se f.e1 s. argumentkort
nr. '.H).
De frykter en politisk utvikli~g som vil ta fra
dem den makt de har, d~rfor blir de mer .og mer desperate
Vi har lært hvilke metoder de·~ar tydd til:

de

bruker statsapparatet, særlig UD, b l vilger penger tiL
seg sjøl, utnytter sin dominans i mqssemediene, tar
lett på spørsmålet om indre organisqsjonsdemokrati osv.
Dette er nyttige erfaringer:

Vi vet mer om hvordan

i

disse gruppene blir ekstremistiske

sitt forsøk på å

få folk til å slutte opp om sin lin~e, i stedet for å
representere og respektere vanlige rolks interesser
og mening.

drive rovdrift på naturressursene og ødelegge med for7. __ . Ny_styrke_fra_grasrota_til_forf satt_kame!

urensning.
Vi har lært hvordan konkurransepresset og kommersialiseringa i samfunnet Øde l egger menneskene.

EF-mot-

Når folkeavstemn i ngen er over, er d

standen har satt fingeren på at det er ikke nok med en
sosialpolitikk som legger "plaster" på såret, det trengs

å gjøre den felles fronten stefkere til neste gang
EF-tilhengerne forsøker seg.

politikk som fjerner årsakene.

å kjempe mot de konkrete utsla$ene av EF-utvikling

På disse og andre felt har EF-depatten brakt ny innsikt
og ny avklaring.

to hovedoppgavene

vi da har framfor oss:

Kampen har utviklet oss - vi har kom-

met videre!

i Norge·.
+
På hvilke saksområder vil kampen fortsette?
skal fortsette på de feltene som EF;kampen har

+
4. ___ Hvem_har_stått_sarnrnen?

Hvem skal vi samarbeide med?

Vi

pekt ut!

Vi skal holde på og

videreutvikle alliansen mellom de s $m har stått sarornen

I kampen mot EF har ungdommen stått sarorne·n med alle de

i EF-kampen!

andre store gruppene -i folket som rammes:

+

arbeidere ,

funksjonærer, fiskere, bønder og småbrukere, husmødre ,

Hvilke metoder skal vi bruke?

Vi skal fortsette

med de metodene som EF-kampen har u t viklet!

trygdede, fagfolk av mange slag, og også mindre, sjølstendige næringsdrivende .

Dette er et interessefelles~

8. ___ Vi_har_en_jobb_å_gj~re_NÅ!

skap som har tradisjoner og historisk~ røtter i norsk

Dette er perspektiver som gir kampet mening og styring.

politikk.

Vi vet at vi kan vinne folkeavstemningen:

Det er et naturlig interessefellesskap som

har vokst seg sterkere gjennom kampen mot EF.

Det er

et interessefellesskap som det er all grunn til å føre
videre.

Det er denne alliansen og den makt den utqjØr

EF-tilhengerne frykter.

La oss gjøre

vårt for å klare det først!
Hold kontakten med det lokale f olkebevegelsesutvalget!

Hjelp til med å bygge ut spredningsnettet

for materiell.

EF-motstanden er avt engig av at alle

gjør sin innsats der det nytter!

Sfesielt nå i inn-

S. ___ Grasrot-linja_gir_grasrotmakt!

spurten når vi må møte tilhengernes "NB! Politiske ut-

EF-kampen har på mange måter utviklet seg til å bli en

spill" raskt.

kamp mellom grasrota, grunnplanet - og de som i dag har
makt i samfunnet.
til det:

Vi har utviklet metoder som passer

sørg for en effektiv spredning av Folkebevegelsens
merker, både jakkemerker og bilmerker!

Gå også med

noen i lomma til utdeling, · sørg for at mange andre gjør

"grasrot-linja".

Det er de titusenvis av vanlige folk som har gått
sammen, organisert seg i Folkebevege l sen, drevet aktiv
politikk som utgjør tyngden i denne l inja:

med munri-

til-~unn-metoden, møter , demonstrasjoner, stands, utdelingsaksjoner, husbesøk, studiearbeid osv.
De har drevet politikk i sitt eget lokalmiljø ut

det samme!
Gjør ditt standpunkt kjent!
kontakten som teller mest!

D$t er den personlige

Skriv b l ev, ta en telefon-

runde, ta en besøksrunde!

Hvor man l e av de du kjenner
stemmer NEI!?
Folkebevegelsen har ferdig matriser som kan brukes til

sjøl - vi må gjøre det med metoder folk flest er vill-

lokal annonsering. Vi kan ikke . klaf' e å møte de store
"flatene" som tilhengerne har penge nok til å kjøpe.

ige til å godta(

Men vi· har flere navn!

fra parolene:

aktiviser de du kjenner til å kjempe

Dette arbeidet har sjølsagt hentet støtte og styrke
ved at mange scortingsrepresentanter har stått på vår

sørg for å

rganisere innsam-

lingen av dem samt penger til finan ieringen av småannonser i lokalpressa!

side - på samme måten som de på sin side har kunnet
hente støtte fra grasrota.

Men hovedstyrken har ligget

i at det er utviklet ny grasrotstyrke.
det skal være - dette peker framover!

Dette er som

TREKK FLERE MED I AKTIVT ARBEID!
SLIK KAN VI VINNE DENNE OMGANGEN!
SLIK KAN VI BLI STERKE TIL FOR1 SATT KAMP!
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AKSJONSUKA MOT EF 3.-10. SEPT.

Vi henvender oss til andre.
Vi motstandere av norsk medlemskap i EF vet at tilhengerne
har stor Økonomisk makt, og at de derfor kontrollerer aviser,
radio og fjernsyn.

I tillegg bruker de ganske uhemmet stats-

apparatet og de største partiapparatene.
Vi har likevel noe de andre mangler:
Vi har arbeidsvillige hender i alle lag av folket.
Dette er vår store fordel, og med denne fordelen skal vi vinne folkeavstemmingen.
Ungdommens aksjonsuke går under mottoet:
"NORSK UNGDOM BER DEG STEMME NEI"
Det er satt igang en rekke tiltak for å nå fram til velgerne
med denne appellen.
Det mest virksomme midlet vi har er den personlige kontakten
med folk vi møter eller oppsøker.

Derfor skal vi ut til

folk ansikt til ansikt med uke-appellen.

Vi skal stå på

stands og bære "dobbeltplakater" ved forskjellige anledninger.
Vi skal besøke kjente og ukjente med Ungdomsbrosjyren.
Før vi begynner å jobbe, er det viktig å tenke grundig igjennom hvordan vi skal te oss, hvem vi skal henvende oss til og
hva ~om er viktig.
Først og framst er det dem som enda ikke har tatt standpunkt
vi skal nå, men vi må heller ikke glemme dem som har det
vanskelig med sitt motstands-standpunkt, enten fordi de påvirkes sterkt av EF-tilhengere på jobben eller i det miljøet
de tilhører.

NORSK UNGDOM BER DEG STEMME NE-I!

www.pdf-arkivet.no/eec/ (2022)

Det er lettest å snakke med folk vi kjenner litt til fra før.

pm vi føl-

er oss på bølgelengde med dem, kan vi begynne med bekjentskapskl etsen.
Glem ikke dem som vanligvis har liten interesse for politikk.
det er viktig ikke å trenge seg inn i miljøer vi ikke kjenner.

r usk at
Det kan

være direkte skadelig for saken om en utenforstående diskuterer forhold
man er ukjent med.
Tilhengerne har framstilt det som vanskelig åta standpunkt til EF.

De

vi henvender oss ~il som ikke har bestemt seg, vil nok særlig f~amheve .
dette.

At vi som er unge har klart å treffe et valg, vil de ka skje

være på vakt overfor.
I denne sammenheng er det viktig at vi ikke gir dem vi henvende
noe ytre å henge seg opp i.

oss til

Mange tillegger ungdom dårlige ege skaper

på grunn av klesdrakt og ytre kjennetegn.

Om

de kan si slikt o

oss, er

det mye lettere ikke åta hensyn til det vi sier.
Vi skal vise respekt for dem vi kontakter.
og høflig.

Det er viktig å være velstelt

Mange legger stor vekt på slikt, og denne gang er det vi som

har noe viktig på hjertet.

Vi skal huske at om vi som er unge virker

fremmede og "annerledes", er det mye lettere å feie tilside det vi har å

sl .
Når vi henvender oss til folk, skal vi med en gang si vi erme

i ung-

dommens aksjonsuke mot EF og hva saken gjelder.

å dis-

Om folk ønske

kutere saken, bør vi først velge de argumentene som er viktigs

+

for oss:

EF-saka betyr kanskje mest for unge mennesker, fordi vi
vokse inn i det samfunnet som nå formes.

+

Sjølråderetten er for dyr å miste.

EF fratar oss muligh ten

til selv å forme vår framtid.

+

Unionsplanene skremmer oss.

Stormaktsdrømmer og maktblo

Øker spenningen i verden og bidrar ikke til fred og fors
Disse og mange andre argumenter finner du i materialet for aks'onsuka.
Husk før du begynner å diskutere at det er viktigere å vinne
ennå vinne diskusjoner. Må du diskutere, hold deg først og f
det materialet som er laget for uka!
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