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Til deg s o m skal stemme!
søndag 24. eller mandag 25. $eptember skal du svare JA eller NEI på om Norge
bør bli medlem av et utvidet europeisk fellesskap - EF. Jeg vil gjerne gjøre
det klart hvorfor Regjeringen rår deg t il å stemme JA ved folkeavstemningen.
For ti år siden foreslo Einar Gerhardsens regjering forhandlinger om medlemskap
i Fellesskapet.

Senere stilte Per Bortens regjering to ganger d e t samme for-

slaget. Det ble fulgt opp av min regjering.

Alle disse ganger har folkets rep-

resentanter i Stortinget med meget store flertall støttet denne pol i tikk.
Forhandlingene førte til et godt resultat for Norge . Det er dette du nå skal
ta standpunkt til.
Spørsmålet er om Norge sammen med Danmark, Storbritannia og Irland skal bli
me.dLem...av .e.t u:t.Y-i.de.t..-europei s.lc .± e l lesskap__sorn _får.-±i se] ustyrte .naaj.oner som
medlemmer.

Fra fØr er disse land med: Frankrike, Italia, Vest-Tyskland, Belgia,

Nederland og Luxemburg.
Regj e ringen har etter nøye vurdering av .alle forhold kommet til at et fullverdig
medlemskap i EF best vil tjene Norge som fri nasjon, og samtidig gi oss rimelig
innflytelse i felles europeiske saker. En ren handelsavtale vil ikke gi oss
noen slik innflytelse.
Grunnene til dette er:
-

Samarbeidet mellom vest-europeiske nasjoner er blitt stadig bedre.
er freden trygget i dette tidligere så krigerske område.

Langt på veg

Et europeisk felles-

skap av ti selvstyrte stater er en naturlig videreføring av samarbeidet. Hvis dette lykkes, vil freden mellom de vest-europeiske nasjoner være sikret for all
fremtid .
Medlemskap i et utvidet europeisk fellesskap vil gi oss de beste muligheter
for fortsatt framgang og trivsel i vårt eget land. Medlemskap gir størst trygghet for våre arbeidsplasser, for en moderne sosialpolitikk, for en omfattende
boligbygging, for fornuftig utnytting av naturressursene, for vern mot forurensninger, for stabilitet og vekst i Økonomien.
Samarbeidet vil gi de beste muligheter til å mestre prisutviklingen og sikre
levevilkårene for de store folkegrupp e r , lønnstakerne, jordbrukerne og fiskerne.
Medlemskap i et fellesskap. der også Danmark og Storbritannia er med, vil gi v årt
~ =~~~= ==- p l ass b lant de demo krat jske nasjonene i E.u.mp.<1.o._ _,,__.,L.L__._
vår kultur har vi felles med de andre f o lk i dette området. Vi hører hjemme
blant disse frie og selvstendige nas j oner.
Med din stemme er du med å avgjøre om vårt land skal fortsette på den samarbeidets veg som i siste generasjon har gitt så store resultater . Et medlemskap vil
oss store nye muligheter.
Med NEI-flertall blir Norge stående utenfor det utvidede samarbeide t som tre r
i kraft fra årsskiftet. Vå rt land vil da komme i en meget vanskelig situasjon.
Vi stiller oss i tilfelle mer utenfor d e t europeiske samarbeidet enn vi nå har
vært i mange år.
Derfor v il jeg gi dette rådet: Tenk deg godt om før du gjør ditt valg. Det er
du som bestemmer.
Min regjering og jeg selv er overbevist om at d e t vil tjene landet og framt i den
bestå stemme JA til utvidet samarbeid og fellesskap i Europa .

Med v e nnlig hilsen

Oslo, septembe r 1972.
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