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Willy Brandt, 6. februar 1972:
»En EEC-hær er absolutt mulig i 1980-årene.» »Det er ingen
idiotsikker grense mellom utenrikspolitikk og økonomi, enn si forsvar».
»I det europeiske fellesskap vil det, etter hvert som det politiske
samarbeid utvikler seg, være logisk at disse stater også utvikler en
forsvarspolitikk.»
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EEC: EN NY
»VERDENS POLITIMANN»?

krigføring mot undertrykte folk.
VEST-TYSKE ATOMV APEN!

Presidenten for EEC-kommisjonen,
Sicco Mansholt, februar 1972: »Etter
min oppfatning har USA ikke den
nødvendige politiske kraft til å lede
verden mot løsningen av dens store
problemer. USA er på tilbakegangens
vei, og det skal bli meget vanskelig å
hindre det fra å falle helt sammen.»
EEC-presidenten trekker konklusjonen: Da må EEC »lede verden mot
løsningen av dens store problemen>.
En Europah~r må til dersom EEC
skal ha håp om å bli en ny »verdens
politimann». Den trengs for å »beskytte» råvarer og markeder.
EEC-LAND FØRER KRIG

EEC-land »leder verden mot løsningen av dens store problemeD> blant
annet slik:_Frankrike fører en blodig
kolonikrig i den afrikanske staten
Tschad. Franske tropper er blitt
brukt i Gabon og Djibouti. VestTyskland, Belgia og Italia leverer
våpen til Portugals kolonikriger i
Afrika. Vest-Tyskland trener portugisiske flygere i blant annet napalmbombing, og støttet det portugisiske
angrepet på Guinea i 1970. Imperialistene går om nødvendig over lik for
å sikre råvarer og markedene. Vi
ønsker ikke å bygge opp en felles hær
med disse landa. Om EEC får sitt
Vietnam i Afrika i 80-åra, ønsker vi
ikke å bli tvunget til å , delta i

Det ble sprengt en del atombomber
i Stillehavet i sommer. Dette blir
EECs atomvåpen. Gjennom Europah~ren kan Vest-Tyskland neppe
hindres fra a få atombomber. Betyr
det å trygge freden?
0

UTENLANDSKE TROPPER
I NORGE?

N~rge begynner å bli en oljenasjon.
Spesielt Vest-Tyskland har ikke sikre
tilførsler av olje. Om de oljeprodusere~de landa i Midt-Østen stenger av
olJeeksporten
til
Vest-Tyskland
stopper industrien i løpet av
dager.
Forsvarsminister
Helmut
Schmidt
reiste
høsten
1971
spørsmålet om økt flyovervåking av
Nordsjøen. Om nødvendig skulle
tyske fly ha rett til å bruke norske
flyplasser for å overvåke oljen.
Som EEC-medlem kan vi vanskelig
hindre at tyske fly brukes på denne
måten. Vi kan neppe på lovlig vis
hindre at utenlandske tropper stasjoneres på norsk jord.
Utenfor EEC, med sjølråderetten i
behold, kan vi hindre at Norge bli
med i EEC-hæren!
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STEM NEI TIL
25. SEPTEMBER!

Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid, Postboks 3829, Ullevål, Oslo 8.
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