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WILLY BRANDT:

EEC-HÆR "ABSOUHT

MULIGN I 80-ARENE
absolutt mulig" .i 1'9'8-0-årene
uttalte den vest-tyske statsminister Willy
Brandt i tysk fjernsyn nylig.
en pressekonferanse i Bonn tirsda1 utdypet Brandt
sine uttalelser som har vakt voldso.m røre,
spesielt i. Danmark, der de nA dominerer
EEC-debatten. P& pressekonferansen erklærte
Brandt at det ikke er noen idiotsikker
grense mellom utenrikspolitikk, Økonomi og

Pa

forsvar.
- Det er en overdrivelse å si at Danmark og
Norge ikke vil ta.le om fcrsvarssp.ørs!!tål
under noen omstendigheter, sa Brandt, ifølge
nyhetsbyrået Rt'!,ut-er. Begge land e.:z.· parat. til
å snakke · om utenrikspo_1 i tikk ·og . det er ingen
idiotsikker grense mel.1-o:n ·utentixspoli tikk
og Øk-0nomi, enn si forsvar, -sa Brandt.
-· I det europeiske Økonomiske felleskap vil
det, etterhvert som det poli.t.iske samarbeid
utvikler seg, være logisk at disse stater
også utvikler en forsvarspolitikk, sa han.
Brandt ble også minnet om .sin uttalelse på
'l'V om at Vest-Europ-å måtte sette mere inn på

forsvaret i

fremtiden. På spørsmål om dette

innebar en atomopprustning..., svarte den
vest-tyske statsminister-en:
- For øyeblikket setter Europa sin lit t i l

Amerika og dets kjerne:vApenpotensial. De-+:
er klart a.t det, etterh,!J.nden som begi.venhetene utvikler seg, vil oppstå et spørsmål
om hvilken supplerende rolle den europeiske
atomkomponent vil spille, sa Brandt. $1~T'l.' fOLKE.BEVEGEL$EN
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skriver i "Det europeiske fellesskap og verdenssamfunnet 11 1• et hefte i serien EEC-informas jon utgitt av Institutt for fredsforskning
i Oslo, blant annet:

EJ.TQTALBILDE.
Dette er et forsøk på i grove riss å antyde
et totalbilde av hvordan EEC innpasses i
verdensstrukturen. "2n ny gigant er kommet
tilr forskjellig fra sine komponenter. Den
er en ha.rmonisering og integrering a.v del takerlandenes regjeringer og eliter~ i noen
grad også av deres folk; den er et Økonomisk
forsva r overfor USA som p.å enkelte måter kunne tjene som et mønster for hvordan u·-landene
og Øst-Europa bør for s vare seg overfor EEC
selv; den virker sterkt splittende på et VestEuropa som vel aldri kan s:i.es å ha funnet sin

form etter at Wienerkonqress-syst.emet gikk. i
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opplØsnipg og vel heller ikke vil finne det
på lenge·, den er en Økonomisk front i forholdet til Øst~Europa me<l mindre man skulle
være villig til å foreta en radikal heving
av handelssamkvemet mellom øst og vest 8 og
noe som er enda langt viktigere, praktisere
langt mer import av ferdigvarer fra . Øst enn

raan har gjort hittil; den er en fortset.telse
av Økonomisk dominanspolitikk overfor u-land

rned andre midler, og den er et forsøk på å
skape en form for paritet med Japan og eventuelt med C}lina. Kort saqt: den er en ny
f aktor som vil gjøre verdans maktpyramide

flatere på toppen og· erstatte det sovjetiskamerikanske condominilun med en firkant eller
few~ant av likeverdige rivaler. Men skillet
mellom fa.ttige og rike-, avhengige og uavhengige. svake og sterke vil ikke bare opprettholdes, men forsterkes, og kløften gjen nom Europa vil fryses fast. For EEC er et
instrument for eliten i verdens eliteland,
for en fred som tjener dem, men er en ufred
for storparten av verdens folk •
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FMK-NORSK I KKEVOLDSORGANISASJON
~
FMK' s antimilitaristiske arbeide har som
•
hovedmål å bidra til å redusere og avskaffe
det militære voldsapparatet - slik det bl.a. C
kommer til uttrykk - gjennom ··det norske ·NATO- · ·
forsvar, militær verneplikt og norsk krigsindustri . _ og å fren,une et · f9rsvarsalternativ . C
basert på sivilmotstand, dvs. _eb: organisert · UJ
ikkevoldsforsvar. Målet er ikke et avrustet _
men et ornrustet Norte. I dette arbeidet har - ØJ
._._ P<:li tisk militærnek ing ' og _s:i,. vilarbeids- . . .
tJeneste en sentral plass.
~
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FMK er den eneste norske organisasjon som
"
arbeider systematisk med ikkevold som ·.. · ·
politisk kampmiddel · i en strategi som har en
"'"
kvalitativ forandring av . det norske· samfunn
mo
som ~ål. Dette mål kan best · realiseres gjen'
norn en ikkevoldel_ig : kamp mot den - umyndigr■ c(
gjøring, und~rtrykkelse . og utbytt_in:g · s ·o:m fins Q ~
i vårt samf ~nn.
.
~ )>
~ette syn kommer også til .uttrykk •Jjennom en
klar støtte til frigjørings-bevegelser i andre'Ø
deler av verden og deres kamp for .pol i tisk og
lJ
Økonomisk uavhengighet · av den imperi.alistiske (Øm
del av verden. -·
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FMK vil bidra :til ··dette arbeidet ved · å gi
bedre mulighe.ter og innsikt i i bruk åv
ikkevoldelige kampmetoder. Dette skal · gjøres
ved organiseri_n g av aks joner; studieringer "
og seminarer, stands, salg av avisa IKKEVOLD, spredning av lØpesed·ler- o.l.
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BEKJEMP. KLASSESTATH.J°S
VOLDSAPPARATl
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NEKT TJENESTE -1-DEN IMPERIALISTI-SKE
NATO:..BLOKKAI
TA AKTIVT D~L I UTBYGGINGA .AV .FMKI

L__KONTAKT FMK; .
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