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Leder, fortsettelse
Storkapitalens metoder for a sikre profitten på bekstning av folJts kår veksler:
Idag kommer hovedangrepet i form av en stadig verre dyrtid, beinhard rasjonalisering på arbeidsplassene, strukturrasjonalisering og avfolking av utkantstrdkene. Alt dette fremmer en tilpasning til EEC.
På arbeiderklassens kampdag 1 mai må kampen reises fdrst og fremst mot
disse hovedframstUtene - EEC og dyrtida. Arbeideromteen ser det derfor som
naturlig at lokalkomiteene markerer EEC - motstanden ekstra sterkt på denne
dagen.
EEC- tilhengerne i DYk og LO vil ganske sikkert sdrge for at langt de fleste
Samorg. arrangementene 1. mai iår vil markere en pro-EEC holdning. Ledelsen
i Folebevegelsen mot EEC vil ikke markere sin motstand mot EEC denne dagen.
På årets 1. mai blir Arbederkomiteen mot EEC og dyrtid den eneste landsomfattende motstandsorganisasjonen mot EEC som tar opp de mest sentrale spdrsmål
dem som er enig i
for arbeiderlkassen idag. Dette legger et stort ansvar
Arbeiderkomiteens linje til å markere EEC-motstandep Pa 1. rvLi over hele landet.
Rdd krbeiderfront 1. mai (RAF) vil også iår arran g ere demonstrasjoner, moter
m.v. over hele landet, og den har i den anledning sendt innbydelse bl.a. til
Arbeiderkomiteen sentralt til å slutte seg til RIT' ut fra fdl .:nde paroler:
MOT EEC OG DYRTID
MOT MYOPOLWITkLEN
MOT US-IMPEI'dALL-JMEN OG ALLE DENS LAKEIER
MOT KLLSSESALArIBEID
Vi mener at W gjennom sin hovedparole "KAMP MOT ELG OG LY1TIDL og parolen
"MOT MONOPOLKAPITALEN" vil gjere 1. mai til en k .mpc:ag mot de sa :e fiendene
som Arbeiderkomiteen arbeider mot og at 2kF klart uttrykker at ka pen mot
EEC og dyrtid er en anti-kapitalistisk kamp. Vi tror at RA:-arram - smentene
vil styrke og viderefbre motstanden not EEC. Av disse grunnene har Atbeiderkoniteen funnet det riktig å tilslutte seg IL F.
mai-arbeidet, spre vår propaga-da fra staids, i dcmonstraVis initiativ i
sjoner og på. moter. Verv nye medlemmer.
GJdit 1. MAI TIL EN K-MPDliG MOT EEC OG DUTID.
Arbeiderkomiteen mot 2m,3 og dyrtid
OH i;LVI ,. J
AKTIVISTB=T for EEC-motstandere vil komme ut med jamne m llomrom, c.a.
1 mnd,, og vil koste 50 bre. Det er vår mening at tiledet sk 1 fungere som
et birm?.cledd mellom Arbeiderkomiteen sentralt og medlemmer e sympatisbrer.
Hovedvekta vil bli lagt på informasjon om tiltak og planer, r'olotiske diskusjoner og rapporter fra lokalkomiteene. Dersom no , n ;',v lokal: miteene eller
negativ karakmedlemmene har viktige erfarninger i arbeidet av positiv
ter eller har vesentlige politiske synspunkter å komme mcd, b.:r vi om at de
skriver dette ned og sender det til oss. Merk konvolutten ".:=VISTBLÅDET".
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idag har karpen mot :1.0 og dyrtid nådd et .lytt stadiun.EtJ,er mobiliseringsuka not EEC er arbeiderkomitoens line blitt kjent over
hele landet.Likeledes har flere tusen i:enneskor blitt aktivisert
i studier om =C og dyrtid.
En ting som er blitt fo:semt i denne fasen er medlemsvervingen.Den
store oppslutningen om kampen mot EEC og dyrtid 'nar ikke blitt opp,fulgt godt nok med en direkte organisatorisk til k nytning av folk som.
er enige i vår linje.
og dyrtid,
Modlensverving ex , en viktig del av arbeidet mA
.sk.For
det
fdrste
ved
at
dat
k,_:tter
Bolk sc.1 har
politisk og prakt, ■
gode
vervingsal:.sjoner
lest uedleuskort =mere til oss,dossute.n gir
muligheter for politiske diskusjoner med alle kateorier av ELGnotstandore.Modlonsverving gir komiteene ,J.ulig'Llet til å lf.,k.alisore
ELC/dyrtidsnotstandere i sitt distrikt for seinere rekruttering til
EEC-sirkler og til aktiv innsats.Videre vil salg a/ medleuskort
styrke både lokalkoniteenes og Jåsbeiderko,:litocns e.:-)nomi(lokal
komiteene beholder halvparten av pengene for salg a - medlonskort).
Vi foreslår konkret at komiteene benytter stands til nodle.isverving
1.nai ved siden av utdeling av propagandalJateriell c , at cn
transparang eller plakat bak standen viser at her ka en få ldst
msdlonskorb i R.L.FSeld;
medlemskap i .i,rbeiderkomiteen
arrangementer- de fleste som : 'deltar i disse står p_ vår linje i
LEC-dyrtidsspbrsnålet.

EN GOD OKON01 ,1I Eit id FORUTSJ-2TNING FOR L.
Kampen mot norsk medlemskap i EEC vil. !_are kue vinnes dersom
det arbeidende folket går med i striden.Måten å /.1å flest mulig
mennesker på er gjennom propaganda g mJplysninsarbeid.
Derled vil den ferste kontakten oppnasen. kontakt son styrkes
gjennom det aktive grundplanarbeidet. Hen det ko:.tor å trykk e
materiale, sende det utleie lokaler osv.aindres Lytte arbeidet
av bkonomiske grunnor,vil kampen not :LG og dyrtla svekes.
Mo grupper må innbetale gjeld til ..rbeidrkomi' ,;eon hurtigst
mulig ..Gruppene må basere seg på on selvstendig ii.cao.m.i.Ln kan
- Jurvingse
også bidra til bedre ekonomi sentralt ved m;Jd l
forbvrig egen artikkel om detteog
En god Ukononi i on front som i . :arctar folkets introsser,or
tvingende nedvendig.Slesing og usystematisk arbeid; stil som
edelegger bkonomien,må vi prove a utrydLeoDet ili 're til en
drastisk svekkelse 'av organisasjonens st:rko, c:erso. ikke
lokallagene nå tar et grep om sine bkonoJ.iske firholo Uten_
et fast grep om de praktiske oppgavene er det L,J1le:: ikke mulig
å få et grep on politikken.
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- ET G,L6NNWiRUDD F02 ARBEIDERKOMITEEN.
Fra en forholdsvis liten c) lite kjent organisasjon er Arbeiderkdmiteen mot EEC og dyrtid gjennom arbeidet i EEC-uka blitt en
kjent organisasjon med stor oppslutning. Dette kan trygt karakteriseres som et gjennombrudd for Arbeiderkomiteen. Resultatene
som ble oppnådd av de lokale komiteene.rundt om landet, har
stort sett gitt et grunnlag for en sterk opptrapping av aktiviteten i 1 .EC-arbeidet i.tida framover. Nye komiteer er blitt
oppretta,kontakter er knytta og et stort antall studies4. 1rler
er starta med deltakelse fra alle lag av folket. ange lokale
rbeidekomiteer etablerte i uka et fruktbart sar -arbeid med
lokale grupper av Folkbevegelsen - på trossav ledelsens forbud.
Dette ser vi som ei positiv utvikling.
Aktiviteten i uka.
Avisa "Kamp mot JEU og dyrtid' ble solgt i det imponernde antall
av 40 000. Dessuten ble det solgt nye 5000 eks. av EEC og dyrtidbrosjyra. Salget av denne brosjyra er nå oppe i 27 000. VEhdere
ble titusenvis av lokale og sentrale løpesedler spredd.
I OSLO samla demonstras•onen 25. mars 2000 deltakere og på et
møte i Studentersarifunnet kom det 800 tilhørere. Lokale komiteer i 20 bydeler hadde stands flere dager i uka på flere
steder i sine distrikter.- Apne møter ble holdt i 10 bydeler, og
oppmøtet enkelte steder var over all forventning. Særlig godt
var møtet på GrUnerløkka hvor 250 tilhørere var til stede.
Demonstrasjonen i TRONDHEIM 'gamla 500 deltakere, og på torgmøtet
etterpå møtte 600 tilhørere opp. Dessuten gjennomførte komiteene
i Trondheim døraksjoner, stands, plakatoppslag og postkassespredning av propagandamateriell i 6 bydeler. Åpne møter ble holdt i
5 av bydelene.
BERQLN HADDE stands,dørbesøk i 11 bydeler og aksjoner på 10 av
skolene. Studentersamfunnet i Bergen Arrangerte ei vellykka
EEC-uke før Arbeiderkomiteens uke, slikat Bergen hadde 2 EEC-uker.
DEMONSTRASJONER ble også holdt i i flere mindre byer, bl. a. i
Mo i - Rana, T=sc, Svolvær, Fredrikstad,Skien/Porsgrunn og
Sandnessjøen. •

ÅPNE SOTER ble holdt i en hel rekke byer og småsteder: Mosd,
Sauda, Stavanger,Kamar,Steinkjer,Lillehammer, Gjøvik, Halden,
Kongsberg, L)tjørdal, Røros, Kristi
sund, Ålesund, Me i ana,
Sandnessjøen, Tønsberg, Sant'; jord, Tromsø, Svolvær, Eidsvoll,.
Moss,Fredrikstad, Notodden, Skien, 1?orsgrunn, Grimstad Kristi- .
ansdnd og Drammen. I tillegg kommer noen steder vi ikke - har rapporter fra.
Aktiviteter som dørsalg, stands, plakatoppsetting og postkassespredning av materiell fant sted i de fleste store, mellomstore
og små byer og på en rekke småsteder rundt omkring i landet.
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EEC-uka førtemed seg et stort oppsving lor anti-EEC arbeidet over
hele landet. Kjennskapet til Arbeiderkomiteen er mye større enn før
uka blant folk.Flere er blitt kjent med,og har slutta seg til dyrtidslinja og analysen av monopolkapitalen som hovedfienden av folket
i Norke i dag.
Bildet vi har danna oss av EEC-uka er overveiende lyst og positivt,
men vi må også se de negative sidene. Uten at vi gjør det,kan vi
vanskelig o:i)pnå ytterligere fr=gang og gjennombrudd, som realistisk
sett er innen rekkevidde.
Resultatene viser at WC-uka wi et utmerket initiativ fra Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid. -Men planlegginga varmangelfull og forslagene til. og planene om konkrete tiltak kom for seint. Dette førte
til at de lokale komiteene fikk for dårlig tid til å forberede sine
aksjoner,møter osv.. Disse feila er komiteen klar over, og den vil
arbeide med å rette på dem i tida framover.Arbeiderkomiteen vil knytte
til seg___ flere medlemmer og vil i større grad benytte seg av de ressursene som etterhvert utvikler seg i de lokale komiteene.
Noen av de lokale komiteene rundt om i landet kan på si side kritiseres
for at de ikke har vist nok initiativ og sjølstendighet i arbeidet sitte
Mobiliserina tildemonstrasjoner og åpne møter har gjennomgående vært
mangelfull.Komiteene har mange steder ikke vært flinke nok til å knytte
til seg og utvikle aktive som kunne være villige til å gjøre en jobb med
dorsalg,stå på st_nd og delta i mobilisering.Ofte har det vært slik at
bare noen få har jobbet og slitt for seg sjøl.Det er helt avgjørende for
om en får framgang i arbeidet eller ikke, at en stadig legger vekt på
og finner metoder til å utvikle nye aktivister.
En viktig mangel ved arbeidet i uka var det at en
brukte de utallige anledningene som bød seg til å
til Arbeiderkomiteen. Dette får både den sentrale
ene ta på seg ansvaret for. 1.mi er en ywerlip,
medlemsvervinga et nytt oppsving.

ikke i stor nok grad
tegne nye medlemmer .
og de lokale komiteanledning til å gi

tross av feila: det goda arbeidet som ble gjennomført i løpet av
fr=tid
LEC-uka,bar rike frukter.Vi kan derfor se optimistisk
Vi hr en rekke
dersom vi trekker lærdom av , erfaringene vi har gjort.
ubrukte muligheter til å gjøre bedre arbeid og til å få stor oppslutning dm dette arbeidet.
Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid er i ferd med å bli en stor og slagkraftig organisasjon. Alt tyder på at vi i tida framover vil nå betydelige
angy.rie kampen for folkets interesser mot EEC og mot
resulta ter i den 1den norske storkapitalens E-2;C-forberedelser.
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KAMPLN

BOLIGDYRTIDA.

Kampen mot medlemsskap i EEC og mot storkapitalens ønsker om - og .
tiltak for å skape en norsk EEC-økonomi allerede i dag, blir langvarl«
og hard. Vårt arbeid må i den nåværende faseri i hovedsaken bestå i
å forberede og styrke folket til denne kampen gjennom propaganda og
studier. Likevel foregår det dyrtidska i Norge i dag, mot 1 2211_a=
dyrtia.BolgdharksmengdEC-tilpasng,o
den rammer folket ned full tyngde. Men på samme tid er det mulig å
bekjempe den fordi vi har et effektivt våpen, husleiestreik. Boligdyrtida er derfor brennpunktet for dyrtida, den delen av dyrtida vi
må rette størst oppmerksomhet not.
Kampen mot boligdyrtida er i ferd ned å blusse opp en rekke steder i
Oslo. Husleies'creik er blitt tatt i bruk som middel mot husleieøkning
på Nesøya, forøvrig med godt resultat, og på Veitvedt, en av drabantbyene. Men den hardeste og politisk mest utvikla kampen foregår i
studentbyene på Sogn og Kringsjå. Streiken der gom i gang like etter
nyttår som en reaksjon på husleieøkning, dyrtid og forverra levevilkår
for studentene. De streikende studentene.har i løpet av kampen utvikla
en - forståelse for sanu -,lenhengen mellom husleieøkning, statens skatteavP:ifts- og rentepolitikk og storkapitalens EEC-forberedelser.
Derfor gjennomførte de sit-in-aksjonen i Stortinget 26. mars. Målet
var å komme i kontakt med ansvarlige politikere i regjeringa og rette
krav til dem. Aksjonen ble satt i verk etter flere forgjeves forsøk
på å oppnå slik kontakt. Men ingen ansvarlig politiker nøtte opp.
Istadet ble studenter og skoleelever, som også var med på aksjonen,
møtt med brutal politivold.
Harde midler er blitt tatt i bruk not streiken på studentbyene,
utkastelsestrusler mot en del av den som streiker, og trusler om
oppsigelse av kontraktene fra 1. mai. Utkastelsestruslene ble slått
tilbake gjennom politiske aksjoner son demonstrasjoner og innsamling
av støtteunderskrifter. Nå gjenstår den siste harde kneika: - oppsigelsestruslene.
Studentenes kamp er en prøvestein på dyrtidskampen son må føres i
framtida. Det er uhyre viktig at akkurat denne kampen føres fram til
seier. Vi oppfordrer alle EEC- og dyrtidsmotstandere til å gi
politisk støtte .til kampen gjennom støtteerklæringer o.l. De streikende studentene har sjøl vist seg villig til å inngå i kampfellesskap
med andre grupper som kjemper mot forverring av sine kår. Bl.a. har
de gått sammen ned beboerne i hagekoloniene ved studentbyene for å
kjempe not planene on å rasere koloniene. ~alcir,-±z.'t4,21a- gir,
-min

FULL 'STØTTE TIL STUDENTENES DYRTIDSKAMP!
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låskriftserie
=C- og dyrtidsbrosjYra har, på tross av noen manler, f:ktt en god
uottakelse av folk, og den har vist seg å vær,et bra granlag for
studiene. Men det har også vist , seg å være et strkt be',iov for
fordyping i ELG- konsekvensene på en del særegne områder. Dette
beovet vil LrbeiderkoMiteen forsdke å fylle ved å gi ut en suåskriftscrie..Foreldpig er fblgende hefter under arbeid: LLC og
skolepolitikken, LLC og sosial ,. og helse:t)olitikken, =C og boligdyrtida.og EEC og. landbrukspolitikken, Ln kan bestille heftene
ved å henvende seg til:
rbeiderkouiteen mot ELC og . dyrtid, postboks 3325: 5
Ullevål hageby, Oslo 8.
IDIX'=5.21P 1-1
ELG-gruppa i KLNLL har utgitt et utmerka hefte som heter JOLIGLe'D
i tilknytning
og BOLIGDYTID. Dette heftet tar for seg bolispdrs
til LL 1)å en grundig måte. Skriv til
77,C-gruppa i KLNLL,postboks 6(; 9,Vika,Gslol
TidsskriftetDen tredje verden 't har ueddelt at neste numier vil
ta for seg spdrsmålet om LEC og u-landa.
Fa g lig studieopplegg.
Det arbeides na med planer om å u -tg et faglig studie opplegg cycl
Fagbevegelsen og LEC.Mer om dette seinere.
OSLOKONGRESS.
En kongress med representanter for alle lokale gruppel. i Oslo og
Lkorshus vil finne sted i slutten av mai._‘.ongrossm vil ventelig
velge et Oslo/Lkershus_utvalg av arbeider-emitoe,

Uttalelse fra Oslo Sporveisbetjenings Forening,vedtatt på
modlemsmdte 31/3-71.
PÅST,NDLN OM LT FLGBEVLGELS2N har stor innflytelse innen 1.:=
faller fullstendig til jorden ved å sc _Jå de sosiale forLold
i tillegg til det:e kom,ler det
som hersker iedleslandene,og
m m
at den frie kapitalbevegelse og den frie etablcri_ srutt er
anerkjent. i EEC-landene.
I denne sammenheng vil vi rette en stork kritikk Lct den linje
som LO-ledelsen og don nåværende regjerin:, fdlger or få Norg_
innmel d t i E.
EEC OG DYRTID-TO SIDER ÅS
Vi kan ikke se 22C w, -om et isolert fenomenC-polit_kken cr'x allerede iferd med å bli realisert i Norge.Det gir seg L'art uttrykkstorro
i den dyrtiden vi nå opplever,og som etterhvert blir
belastning for den enkelte arbeiderfamilies dkonJmi.
MO OSEN var ingen tilfeldighet-men en åpen forberedelse _ til =C.
forutsetning; for ,edlemskap.
Moms,som avgiftssysten,er neu.lig
Det samme gjelder den strukturrasjonalisering(les:avf.)lkings politikkon)som idag rammer både jordbruk og fiske.
VI VIL Pi DET STERKESTE OPPFORDRE
og
hele don norske arbeiderbevegelse til å ta opp kampen __et LEC
rsbk p. å
dyrtid.Uten ledelse av arbeiderklassen vil alle
bekjempe storkapitalens framstbt være fåfe.:Igt.
Videre vil vi også oppfordre alle grupper i det =ske folk til
aktivt å stette enhver kamporganisasjon som tar sj.te på
å forhindre et ELC-modlmskap.
NEI TIL EEC OGwww.pdf-arkivet.no/eec/
DYRTID.
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WC-dyrtidsheftet oe den nasjonale suvereniteten.
Arbeiderkomiteens hefte "EEC og dyrtid'? er etter min mening en god oppsummering av de EEC-forberende tiltakene idag,konse•vensene ved et evt.
norsk medlemskap or hvordan kampen mot EEC b3r,£bres.Memeen_tingereetter
min mening svakt og utilstrekkelig behandlet: spOrsmålet om angrep på. den
nasjonale suvereniteten.
Bl.a. blir tap av nasjonal suverenitet på s.43 karakterisert som"den rent
formelle siden av spOrsnlet" i tilfelle medlenskap.Det er åpenbart galt.
Nettopp fordi EEC er et redskap for de impepialistiske kreftene i•Europa,
vil en norsk innlemmelse helt reelt innskrenke norsk sjOlråderett.Denne
nasjonale undertrykkelsen fra EEC-imperialistenes side vil reelt forverre
situasjonen for det arbeidende folket i Norge.dkonomisk vil monopolkapitalistene,spesielt i V.Tyskland,utnytte situasjonen til underlege seg
ende stOrre deler av næringelivet,intensiv4e strUkturrasjonaliseringen,
presse arbeidstempoet ytterlie.;ceee i været og angripe 13nnsnivået gjennom
systenatisk import av billi2;,weenlandek arbeidskraft.Hatvare priser c)g
ecesleier vil stige kraftig.SartirZg vil ocs folkets kampmuligheter bli
forverret,EEC praktiserer en hard undertrykkelse og forf61ning av folkelige,progressive organisasjoner.Statens kontroll av fagbevegelsen or andre
interessesumenslutninger,korperativiseringen,vil bli viktigere og viktigere n:›e.. storkonsernene og EEC-byråkratiet skal langtidsplanlegge for å
sikre profitten.
.7.forsvare den nasjonale suvereniteten laot dette imperialistiske angrepet"
er derfor en oppgave for alle EEC-motstandere.Dette sL'es ogs fast i heftet.Men jeg synes det gjOres unnvikende og upresist.På s.35 heter det at
EEC medlemskap vil fOre til en viss grad av nasjonal undertrykkelse.Videre :"Ien vim ikke gleime at hovedfremstOtet ved EEC er Okt monopolisering o:_; 3kt profitt til kapitaleierne" (vå undrestekning).Her stilles
=mest det siste opp not det fOrste.Det riktige er vel at EEC ikke bare
innebærer okt monopoliscring,men at denne kapitalkonsentrasjonen fUlges
av en monenolkaoitalistisk ekspaesjon over landegrensene p av eksport av
kapital (investeringer ;fri" ka -, Italbevegelee ).Derfor er EEC en imperia,=
listkahne,ForågjadtefrmsUl ktivogmulr^nsk
suverenitet avsts til monopolkapitalen,spesielt den sterke vest-tyske
'ersvar av norsk suverenitet og kamp mot ielperialismen henger derfor nUye
:eeen.
Enkilig peker heftet p.å de politisk perspektivene ved planene om politisk og monetær union,samt tankene om en Europa-b ær.Men det slås ikke
tydelig nok fast at en slik utvikling vil fOre til en vest-europeisk p flernasjonal stat,dominert av den stbrste imperialistiske statenpmed beinhard
undertrykkelse av de mindre nasjonene,ogs i:ore.Derfor må det sotg ble
slått bast av _"„rbeiderkoniteen i parolene til EEC-Uka 'oga komme klart til
utrykk i evt. ny-utgave av heftet:V.T:•sk monopolkapital på frammarsj- forsvar norsk sjastendighet!
:edlem av Aksjonskomiteen i Nordre
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