BØNDER OG SMÅBRUKERE:
TIL KAMP MOT EEC!

Kapitalkreftene og Bratteli-regjeringa vil fram til folkeavs.temninga bruke alle
midler for å lure folk til å stemme ja til EEC. Sammen har de ubegrenset med
penger og et storslagent propaganda-apparat.
Men verken trusler eller falske løfter skal få oss til å støtte deres forsøk på salg av
Norge .
FORHANDLINGSRESULTATET

Vi veit at de såkalte forhandlingene i Brussel ikke ga oss noen varige
særordninger. Bratteli kom tomhendt hjem . Det forsøker han på alle måter å skjule.
Politikere som prøver å få klarhet i alt tåkepratet blir utsatt for voldsomme angrep.
Samtidig blir vi bedt om å »stole» på Brussel-byråkratiet. Men det betyr i så fall at vi
skulle stole på at EEC legger sin jordbrukspolitikk helt om! At monopolkonsernene
i EEC-landene frivillig skulle gå inn for en politikk de tjener mindre på!
Uansett fortolkning er det klart at det er Brussel - ikke Norge - som skal
fastlegge jordbrukspolitikken. Mulighetene for nasjonale tiltak - hvis de går på tvers
av vest-tyske, franske eller britiske interesser - forsvinner: EEC-medlemskap betyr
tap av norsk sjølråderett.
Bøndene i Norge er blitt hardt ramma av regjeringas avfolkingspolitikk. I 1971
ble over 8800 gårdsbruk lagt ned, dvs. 25 bruk pr. dag. Stadig flere bønder og
småbrukere får så stor gjeld at det blir umulig å fortsette. Likevel gir subsidieringa
av jordbruksproduktene en viss bremsing på raseringa av jordbruket.
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EEC-MEDLEMSKAP: YTTERLIGERE FORVERRING
Jordbruket i EEC er basert på atskillig større enheter enn i Norge. Gårdsbruk på
under l 00 mål blir lagt ned. Det betyr at 90 % av gårdsbrukene i Norge blir lagt
ned. Heller ikke tillates subsidiering, selv om denne sannheten er forsøkt tilslørt
gjennom fiksing med oversettinga av forhandlingsresultatet .
- Men jordbrukspolitikken i EEC-landa kan ikke skjules når tallet på arbeidstakere i jordbruket ble redusert med 5-6 mill. fra 1960 til 1970, og Mansholtplanen betyr ny reduksjon på 5 mill. innen 1980.
·
- De enorme økonomiske problemene har gjort at store mengder bønder i
EEC-landa har blitt nødt til å si kraftig fra gjennom demonstrasjoner med traktorer
og kyr, bl. a. i Brussel.

BØNDER OG ARBEIDERE: ENHET MOT EEC!
Som selvstendig nasjon kan vi treffe tiltak for å hindre at norsk kapital - også
rederkapital - utføres til land hvor profitten er større for kapitaleierne. Men hvis vi
blir medlem av EEC betyr bestemmelsen om fri kapitalbeveselse at vi ikke kan
hindre det lenger. Samtidig åpner et EEC-medlemskap for at. 'EECs storkonserner,
med vest-tyske giganter i spissen, kan kjøpe opp eller utkonkurrere norsk industri.
Medlemskap i EEC vil ramme hele det arbeidende folket. EEC truer alle
arbeidsplasser i jordbruk, skogbruk og industri. I dag har mellom 1/3 og 1/4 av alle
sysselsatte i Norge sin basis i jord- og skogbruk. Det betyr at nedlegging av jord- og
skogbruk ikke bare rammer bønder og skogsarbeidere, men også mange arbeidere i
foredlingsindustrien.
Monopolkapitalen og dens ivrige tjenere i Arbeiderpartiets ledelse - særlig Håkon
Lie - forsøker å splitte enheten mellom bønder og arbeidere. Når melkeprisen stiger
hyler de at dette er bøndenes skyld! De prøver febrilsk å skjule årsaken til
prisstigninga: deres egen politikk som gir profitt til monopolene mens folket må
betale. ,BY OG LAND - HAND I HAND,- en knyttneve mot Håkon Lie!
HVORDAN KAN BØNDER OG SMÅBRUKERE KJEMPE MOT EEC?
Tilhengerne prøver i sin propaganda å forvrenge bøndenes og småbrukernes
stilling ved eventuelt medlemskap, og å skape tvil om bøndenes og småbrukernes
motstand. Dette kan føre til usikkerhet. Derfor er det ikke tilstrekkelig å stemme
nei.
- Fram 'til folkeavstemninga må vi markere alvoret i vår massive motstand i breie
aksjoner. Ved å aksjonere med arbeidsredskaper viser vi klart at vi som gruppe er
truet av EEC og derfor kjemper mot.

RENA GIKK I SPISSEN!
I 1. mai-toget deltok over 20 bønder med sine traktorer. Som bildet viser, hadde
de plakater med paroler på alle traktorene. I begynnelsen av juni gikk folk i
bygdene rundt Steinkjer til aksjon: I S bygder samlet de seg med biler og kjørte i
tog til Steinkjer. Tilsammen var det 3-400 i de 100 bilene. I Steinkjer holdt de
anti-EEC-møte, og hadde bygdefest etterpå.
Et par dager seinere gikk bøndene på Os til aksjon: De samlet seg og dro til
Røros.
Disse vellykkede aksjonene har bidradd til å slå fast for alle at norske bønder og
småbrukere e r mot EEC, og de har alle hatt stor betydning for det videre
motstandsarbeidet.

EEC TRUER ARBEIDSPLASSENE - OGSÅ FOR BØNDER OG SMÅBRUKERE!
ENHET BØNDER, FISKERE OG ARBEIDERE I KAMPEN MOT EEC!
JA TIL NORSK SJØLRÅDERETT - STEM NEI!
FØLG OPP RENAS OG OS/RØROS' EKSEMPEL!
Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid.
postboks 3829, Ullevål Hageby, Oslo 8.
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