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EEC TRUER
ARBEIDSPLASSENE
Forbered politiske streiker og demo11strasjoner
De siste månede_rs utvikling i VestEuropa er preget av kraftig økt arbeidsløshet og økonomisk krise. Handelskrigen mellom USA og EEC med VestTyskland i spissen, har ført til at EECmonopolene mer enn noen gang trenger
avsetning for sine produkter på nye
markeder. Norsk EEC-medlemskap er
STOR ARBEIDSLØSHET I EEC
Arbeidsløsheten i Vest-Europa og
USA er større enn på over tjue år og den
er stigenende. Sammenslåinger til svære
monopolselskaper, steinhard rasjonalisering og undergraving av eksistensgrunnlaget for store deler av befolkningen på
landsbygda, er viktige faktorer som har
vært med på å skape denne situasjonen
for arbeidsfolk.
I den siste tida har denne utviklinga
fått svære utslag. På grunn av utleggene
til Vietnamkrigen og det store underskuddet på handelsbalansen med utlandet de seinere åra, måtte president
Nixon gå til drastiske økonomiske krisetiltak. Den »flytende» kursen på dollaren
er en faktisk devaluering, og dette
knyttet sammen med 10 % importavgift,
er et alvorlig slag mot europeiske monopolforetak som opererer på det amerikanske markedet.
Vest-tysk monopolkapital med Volkswagen i spissen skriker opp om handelskrig, og konsekvensene for arbeidsfolk
har ikke latt ven te på seg. Tusener er
oppsagt på grunn av innskrenkninger i
produksjonen og nye tusener har svært
usikre jobber.
NEDLEGGELSER
AV
ARBEIDSPLASSER I NORGE
Norge har den laveste arbeidsløsheten
i Vest-Europa. Den produksjonssvikten
· som har meldt seg andre steder, p. g. a.

derfor for disse kreftene mer nødvendig
enn noen gang, og en raskest mulig
ekspansjon på det norske markedet vil
følge. Dette vil bety dødsstøtet for store
deler av norsk industri. Arbeidsplasser
vil nedlegges i tusenvis. Kampen mot
EEC må derfor reises på alle arbeidsplasser.

de amerikanske tiltakene og tidligere
avsetningsvansker, har ikke rammet
norsk produksjon i samme grad. Begge
deler har nær sammenheng med arbeiderklassens relativt sterke stilling her i
landet. Men i de seinere åra har overgrepene mot arbeiderne økt i intensitet.
Dyrtida, lønnsstopploven som kriminaliserer all lønnskamp, økt tempo i rasjo-

nalisering og strukturrasjonalisering, har
forverret arbeidernes kår betraktelig.
Nedleggelse av treforedlingsbedriftene
i Drammensvassdraget, innskrenkninger
mange steder bl. a. ved Norcems Eternitfabrikk, har ført til at hundrevis av
arbeidsfolk har mistet jobber som for
kort tid siden var »sikre».
Forts. nest siste side
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EEC-motstandere på Østlandet
motes 1l oktober.
EEC-motstandere fra hele Østlandet
møtes til fire store konferanser i Oslo
17. oktober. Det er Arbeiderkomiteen
mot EEC og Dyrtid som har kalt sammen disse konferansene for å samle
EEC-motstandere uansett organisatorisk
tilknytning og diskutere de svære oppgavene som presser seg fram nå når
forhandlingene nærmer seg slutten.
Spesielt vil det bli diskutert hvordan en
skal legge opp til politiske streiker og
demonstrasjoner for å møte det framstøtet som etter alle solemerker
kommer samtidig med forhandlingsresultatet, og hvordan en skal legge
grunnlaget for slike aksjoner gjennom
lokalt arbeid på arbeidsplassene. Folk
som har ledet kampen mot EEC på sine
arbeidsplasser vil innlede, det vil bli

gruppediskusjoner, oppsummeringer og
konferansene avsluttes med et stort
møte om kvelden.
Det vil bli en faglig konferanse, en for
helse/sosialarbeidere, en for studenter
og en for skoleelever.
Dersom disse konferansene skal danne
grunnlaget for å bekjempe EEC-framstøtene som vi vet kommer ganske
snart, så må alle EEC-motstandere i
Østlandsområdet melde seg til konferansen og ta kontakt med lokale klubber
som har gått mot EEC og enkeltpersoner på hjemstedet.

FRAM FOR SEIERRIKE KONFERANSER MOT EEC!
MOBILISER
ALLE
EEC-MOTSTANDERE PÅ HJEMSTEDET DITT!
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Underskriftskampanje for:

JA eller NEI til FULLT MEDLEMSSKAP
Arbeiderkomiteen mot EEC og Dyrtid
har tatt initiativet til en underskriftskampanje for å sikre gru n n lage t
for folkeavstemningen - JA eller NEI
til fullt medlemskap i EEC.
En slik aksjon er nødvendig. Det er
ikke nok bare å reise parolen. Dersom
vårt grunnlag for avstemningen skal
kunne slå gjennom og tvinge regjeringa
til å la dette være grunnlaget, er vi nødt
til å samle en bred massestøtte for det.
Klarer 11i d presse gjennom et slikt
avstemningsgrunnlag, betyr det at vi
,forener alle krefter som lar seg forene,.

GODE ANTI-EEC-VISER PA PLATE
Forlaget Oktober har gitt ut LP-plata
»Slutt opp, kamerat», som bl. a. inneholder tre-fire ypperlige anti-EEC-viser.
Plata kan bestilles ved henvendelse til
Arbeiderkomiteen (pris kr. 36).

,
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FILMER OM EEC
I tillegg til fargefilmen »Enhet i kampen mot EEC» har Arbeiderkomiteen nå
kjøpt inn en svensk/tysk film: »Arbetare
i EEC». Denne filmen (16 mm, svart/
hvitt, 22 min. spilletid) har et par meget1

dvs. vi sikrer at alle motstandere av fullt
medlemskap stemmer m o t EEC ved
folkeavstemningen. Klarer regjeringa å
få til en avstemning over forhandlingsresultatet, eller over en serie alternativer, legger den grunnlaget for å splitte
opp EEC-motstanderne i en rekke
grupper for å skjule at folket er mot.
Aftenposten klarte f eks. på en slik
måte å få fram et slags >flertal/, for fullt
medlemskap, 36 % for og 30 % mot,
mens Folkebevegelsens undersøke/se
viste at hele 72 % av folket var imot
fullt medlemskap.

..............................
FYLKESKONFERANSER
I Nordland og Troms ble det 2. oktober holdt fylkeskonferanser for Aksjonskomiteer mot EEC og dyrtid, med valg
av fylkesledelse. Liknende konferanser
er under forberedelse i Trøndelag,
Østfold og Bergen, og de andre fylkene
vil komme etter ganske snart.

f oRlOVE.L5_~_ i

gode intervjuer med fremmedarbeidere,
som vet hva det vil si å være utsatt for
EEC-prinsippet »fri bevegelig arbeidskraft». Begge filmene distribueres av oss
og anbefales til framvisning på åpne
møter, seminarer o. 1.

STUDIEOPPLEGG

1. Studer artiklene i bladet, og diskuter
muligheten for å vinne kampen mot
EEC ut fra følgende perspektiver:
Hvem er for EEC og hvem er mot på
hjemstedet ditt?
Hvem er aktive motstandere og hvem
er passive? Finn metoder til å trekke
til dere de aktive og aktivisere de
passive.
Muligheten for lokal politisk streik
eller annen aksjon i forbindelse med
forhandlingsresultatet.

Noen fd loka/komiteer i Oslo har pa
ganske kort tid samlet flere tusen underskrifter. Dette viser at det er grunnlag
for en masseoppslutning. Men dersom vi
skal sid giennom med vårt kral' til
.folkeavstemningen, ma vi kjore ut
d~nne aksjonen over hele landet; og
raskt samle brede lag pd dette kravet.
Lister til underskrifter sendes lok<1lkomiteer og kontakter, og kan fas
direkte fra Arbeiderkomiteen mot- EEC
og Dyrtid.

KAMP
MOT EEC
OG DYRTID

HØSTMf>RKt IVfTTEQ,

l

2. Hvordan skal dere best organisere
loka/komiteer slik at a 11 e medlemmene kan bli trukket med i arbeidet?
3. Diskuter ut fra hva som tjener EECmotstanden best, om det er riktig av
AKMEDs medlemmer å melde seg
inn i Folkebevegelsen.
Hva kan gjøres der for å styrke den
lokale AKMED, og hva kan gjøres
for å trekke FBs medlemmer med i
kampen?
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FBs
OKONOMI
For alle aktive EEC-motstandere har
det vært tydelig at Folkebevegelsen mot
norsk medlemskap i EEC i svært liten
grad har greid å bygge videre på de
oppløftende re~ultatene som ble oppnådd i anti-EEC-uka 11.- 7. juni. Etter
det seierrike folketoget i Oslo 7. juni har
FB ikke i noe tilfelle tatt det politiske
initiativet i EEC-debatten. FB har ikke
kjørt ut et klart syn på EEC-avstemningen før nå ganske nylig i det første
nummeret av medlemsbulletinen, der de
slutter opp om de samme kravene til
avstemningsgrunnlaget som Arbeiderkomiteen nå har gått inn for siden tidlig
i sommer.
Den eneste gangen FB har greid å
komme med førsteside stoff i det siste,
var i begynnelsen av september, da FBs
økonomiske krise ble slått stort opp.
Det grove regnskapet som ble offentliggjort, var:
390 000 kroner til tilskudd til lokalutvalgene
l 00 000 til porto og telefon
70 000 til kontorlokaler, maskiner,
rekvisita
7 5 000 til annonser
450 000 til trykksaker og rekvisita i
forbindelse med utsendelsen av disse
425 000 til lønninger, honorarer,
folketrygdavgift , sosiale utgifter
105 000 til reiser.
Tallene taler for seg. Jeg vil likevel
peke på det uforholdsmessige lille beløpet til anti-EEC-trykksaker ( 450 000)
i forhold til lønninger, honorarer og
reiser til sammen (530 000). Måten FB
har lagt opp driften på, med 13-17
ansatte og det meste av materialet til
gratis utdeling, er kostl-iar og gjør organisasjonen avhengig av økonomisk stønad
utenfra. Den økonomiske krisa har
tvunget FB-ledelsen til å søke om statsstøtte. Jeg mener at dette innebærer en
stor fare, siden det da vil være lett for
EEC-tilhengerne i DNA-regjeringen å
gjøre FB direkte avhengig av statsstøtte
og øke mulighetene for en ny lammelse
av FB.
I lokal.komiteen vår kom spørsmålet
om bevilgnin~ av 100 kr. til FB opp på
et medlemsmøte. De to hovedspørsmålene vi kom til å diskutere, var:
»Hvordan skal l 00 kroner mest effektivt
brukes i kampen mot EEC?» »Hva
trenger FB mest, økonomisk støtte eller
skikkelig
aktivisering
av lokalutvalgene? »
I diskusjonen kom en del saker fram:
Selvsagt er ingen andre enn EEC-tilhengerne tjent med at FB får en økonomisk knekk som blir til vesentlig·hinder
for anti-EEC-arbeidet. Men viktigere er
det at EEC-motstanden i Norge er enda

mindre tjent med at FB får en politisk
knekk som vi mener å se konturene av
når FB f. eks. helt unnlater å ta opp det
viktigste som har skjedd i EEC-saken
denne høsten, nemlig meldingene om at
»forlovelsespakten Norge-EEC» skal
settes ut i livet fra midten av desember i
år (melding i Aftenposten 23/9).
Ut fra dette kom vi fram til enighet
om at det vi først og fremst må gjøre for
å styrke Folkebevegelsen, er å sørge for
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Samtidig med
dette kommer fusjoner mellom de
største • malingfabrikkene og mellom
store enheter i tekstilbransjen, med
derpå følgende rasjonalisering og innskrenkning av arbeidsstokken.
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Arbeidsfolk flest er ikke i tvil om at
disse tiltakene ·har nær sammenheng
med norsk storkapitals bestrebelser for å
styrke seg for konkurransen i et utvidet
EEC. Men hvor alvorlig et norsk EECmedlemskap vil være for arbeidssituasjonen til norske arbeidsfolk, er likevel
ikke tilstrekkelig klarlagt, og det må nå
gjøres raskt for at kampen på arbeidsplassene skal kunne reises med den
nødvendige tyngde.
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Medlem av FB og AKMED på
Vestkanten i Oslo.
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at FB kommer på fote politisk og blir i
stand til å ta opp slike ting som »forlovelsespaktem>. Dette kan vi gjøre best
ved å gå inn i den lokale FB-gruppa.
For øvrig bevilget vi enstemmig l 00
kroner til en lokal.komite i Oslo som vi
visste hadde svært svak økonomi,

Den økonomiske utvikling som vi har
pekt på, gjør et utvidet EEC nødvendig
for den vest-europeiske monopolkapitalen. Tapet av deler av det amerikanske
markedet må erstattes. Enorme ressurser
vil bli satt inn for raskest mulig å få
kontroll med markedene i nye medlemsland Bare de største og mest kapitalsterke bedriftene vil overleve.
Direktør Moe i Hovdings konfeksjonsfabrikk har ut fra en analyse av norsk
indutri fastslått at ca. 75 % av de ansatte
vil være i usikre jobber hvis Norge blir
med i EEC.
Dette står i grell kontrast til LOformann Aspengrens uttalelse til Aftenposten i januar i år om at vi skal sikre
arbeidsplassene i EEC. LO-formannen

s
www.pdf-arkivet.no/eec/
(2022)

lyger. Tusener av norske arbeidere vil
miste jobbene sine om Norge blir medlem i EEC .
KAMPEN PÅ ARBEIDSPLASSENE
Kampen mot EEC må på arbeidsplassene derfor direkte knyttes til
kampen for arbeid og må politisk rette
seg mot alle framstøt som truer med å
trekke Norge inn i EEC.
Forlovelsespakten med EEC står sentralt i denne sammenhengen, og kampen
må rettes inn mot å avvise den. Får den
fungere lenge nok, blir kravene til fol.keavstemninga av liten verdi og bestrebelsene på å forene alle krefter som lar
seg forene i kampen mot EEC fruktesløse. De politiske streikene og demonstrasjonene som Arbeiderkomiteen mot
EEC og dyrtid oppfordrer til og forbereder, må derfor også rettes direkte inn
mot forlovelsespakten, og vil ha avgjørende betydning i kampen mot den .
Alle EEC-motstandere er ikke enig i at
politiske streiker og demqnstrasjoner
skal tas i bruk i motstandskampen. Men
dette må ikke hindre lokal Arbeiderkomiteer i i kjøre disse parolene fram
som helt sentrale. Nettopp ved å nå å ta
initiativet til å utvikle kampen mot EEC
på arbeidsplassene, kan grunnlaget for
senere enhet legges.
Og viktigere; Klarer ikke de organiserte EEC-motstandere å reise kampen
på arbeidsplassene, vil mulighetene for å
stoppe norsk EEC-medlemskap være
svært små.
Folkens! Det gjelder arbeidsplassene
våre!
FORBERED POLITISKE STREIKER
OG DEMONSTRASJONER MOT EEC

I
I
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I
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Styrk Folkebevegelsens
anti-imperialistiske slagkraft I
I den marxist-leninistiske bevegelsen
har det den siste tida pågått diskusjoner
om det er riktig av ml-erne å gå inn i
Folkebevegelsen (FB) som medlemmer
og arbeide fvr å øke organisasjonens
anti-imperialistiske slagkraft. Denne diskusjonen mener jeg også bør føres i
Arbeiderkomiteen (AKMED) .
På Rød Front-leirene som ml-organisasjonene arrangerte i sommer, var det
enkelte som hevdet at en slik politikk
ville være høyre-opportunistisk, det ville
være å gi opp arbeiderklassens ledelse
for kampen og underordne seg en borgerlig eller småborgerlig ledelse. Synet er
uttrykt i en artikkel av E. E. i Røde
Fane (organet til marxist-leninistisk
Front i NKP) nr. 4 i år.
Et overveiende flertall av deltakerne
tilbakeviste et slikt syn. Alle var enige
om det riktige i at arbeiderklassen tok
ledelsen i kampen mot EEC og dyrtid.
Dette er også Arbeiderkomiteens linje arbeiderklassen er den største klassen
med de sterkeste våpen å sette inn mot
dem som vil hale Norge inn under den
europeiske imperialismens kontroll. Men
det kan ikke derfor være riktig at
arbeiderklassen skal føre kampen alene,
eller at andre gruppers kamp mot EEC
ikke er i samsvar med arbeiderklassens
interesser. Alle som frykter EEC-medlemskap står overfor samme fiende, om
de er jernverksarbeidere, skoleelever,
småbrukere, butikkeiere eller eiere av
små bedrifter som hele lokalsamfunn er
avhengig av fortsetter å eksistere. For
ml-ere og aktivister i Arbeiderkomiteene
må det være en klar politikk å støtte all
motstand mot imperialismen, også å
arbeide aktivt for å styrke enheten
mellom ulike grupper og reise kamper
overalt hvor det fins EEC-motstand.
Videre - er det slik at FB er et
uttrykk for småborgerskapets motstand,
AKMED for ·arbeiderklassens? På sommerleirene ble dette tilbakevist . Enhver
som kjenner til motstandsbevegelsen vet
at begge organisasjoner rekrutterer medlemmer fra alle grupper. Det er ikke her
skillet går. Det som skiller kan være
dette: Gjennom diskusjoner i ledelsen
og i grunnorganisasjonene har AKMED
kommet fram til ei enhetlig linje for
kampen - ei linje som går på at vi står
overfor en mektig og hensynsløs fiende
som ikke gir mye for å føre folk bak
lyset ved å holde skjult hva EEC-medlemskap vil bety for arbeidsfolk i by og
bygd, - en fiende som fører omfattende
forhandlinger i Brussel, kommer fram til
avgjørende avtaler over hodet på folkevalgte organer og sjøl forbereder seg
grundig til medlemskap mens de ber
folket vente og se om fiskere og bønder

får det så mye verre i EEC
i en
overgangsperiode.
Denne fienden må en møte like for
like - med omfattende spredning av
opplysning om EEC med standpunkt for
folkets interesser, med avsløringer av
forsøk på å undergrave demokratiske
rettigheter_ og kuppinnmeldingsplaner,
med kraftige aksjoner mot regjeringas
EEC-politikk og statens og monopolkapitalens framstøt for å gjøre innmarsjen i imperialistalliansen så smertefri som mulig for seg sjøl.
I Folkbevegelsen er det mindre av
denne diskusjonen. Man'ge medlemmer
vet lite om hvordan kampen må føres.
Alt for mange oppfatter det hele som et
spørsmål om å overbevise innflytelsesrike EEC-tilhengere om at de tenker galt
og har feilaktige informasjoner. Altfor
få blir aktivisert i organisert arbeid mot
EEC, altfor få er forberedt på at det nå
er nødvendig å gå på offensiven, at det
må settes i verk aksjoner på skoler, på
arbeidsplasser, overalt hvor mulighetene
ligger til rette for det.
Det er i alle EEC-motstanderes og hele
folkets interesse at Folkebevegelsen
lokalt og sentralt kommer ut av dette
dødvannet. Om dette ikke skjer, kan det
komme til å oppstå splittelse blant
EEC-motstanderne når kampen skjerpes,
enten ved at FB ikke lar seg mobilisere
til å være med på å støtte og organisere
aksjoner, eller også endatil ved at sentrale personer i FBs ledelse på ulike plan
gjør feil og går i mot aksjonene eller toer
sine hender for det som skjer.
I begge tilfeller ville dette være en
velkommen støtte til fienden.
Mange FB-medlemmer mener det er
på tide å sette organisasjonen inn i
kampen for fullt. Det gjelder FBs ledelse
i mange byer og bygder, det gjelder især
mange av FBs jevne medlemmer. For å
få dette synet gjennom sine organisasjoner, trenger de støtte fra folk som har
erfaring fra diskusjoner om EEC-angrepets natur og erfaring fra å drive
praksis ut fra dette.
På sommerleirene var det stor enighet
om at en ga dem best støtte ved å gå inn
som medlemmer, ikke ved å stå utenfor
og holde skjennepreiker. Det var også
enighet om at skulle en først gå inn i
FB, skulle en også propagandere der for
kamplinja og arbeide for å få medlemmer fra FB til å bli med i diskusjoner og
praksis i AKMED.
Enkelte FB-medlemmer vil ha det til
at dette er et lumskt angrep på deres
organisasjon. På leirene ble det understreket at ei linje som gikk på å rive opp
FB innenfra gjennom dette arbeidet er
helt feilaktig . Større enhet i organisa6
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sjonen om en slagkraftig praksis må
være målet hele tida, og for å nå dette
målet må en ta hensyn til FB-medlemmenes syn og interesser.
Leirdeltakerne samlet seg også om
aldri å glemme å styrke AKMED.
AKMED står samlet om ei riktig linje
for kamp mot EEC. Skal denne linja få
framgang, må denne orgar1isasjon·e n hele
tida bygges ut for å vinne erfaringer og
resultater som alle EEC-motstandere vil
tjene på.
ML-bevegelsen står nå enhetlig bak
dette synet. Jeg mener at også AKMED
bør følge denne linja for å styrke folkets
motstand mot EEC-imperialismen. Ta
opp diskusjonen i lokalkomiteene. Ta
utgangspunkt i allsidige analyser av
Folkebevegelsen og FB-medlemmenes
holdning til AKMEDs linje og arbeid på
ditt hjemsted.
FOREN ALLE KREFTER SOM LAR
SEG FORENE TIL KAMP KOT EEC.
BRING ALLE SPLITTELSESFORSØK TIL A STRANDE.
STYRK
AKMED
GJENNOM
DEMO KRA TISKE DISKUSJONER.
Marxist-leninist i FB og AKMED,
Oslo.

UTSTILLING OM EEC
Oslo/Akershus-komiteen mot EEC og
dyrtid laget i forbindelse med anti-EECuka ei utstilling om EEC. Utstillinga sto
på Universitetsplassen i Oslo under hele
UKA. Erfaringene med den var stort sett
svært positive: stor omsetning av vårt
materiale, mange tvilere som ble overbevist om hva EEC egentlig var for noe,
mange nye medlemmer vervet. Utstillinga vil bli laget opp i fem eksemplarer
og sendt rundt til lokalkomiteene fra
slutten av oktober, beregnet på en ukes
visning på hvert sted. Den vil bli relativt
enkel å sette opp i skolevestibyler,
klasserom, o. 1.
TRONDHEIM
UKE-AVIS

AKMED MED EGEN

I anti-EEC-uka ga aksjonskomiteen i
Trondheim ut ei egen uke-avis som vil
komme ut med nytt nummer hver onsdag i tida framover. Første nummer ble
solgt i 7000 eksemplarer. Avisa koster
10 øre pr. st., er trykt i offset og kan
bestilles hos Aksjonskomiteen mot EEC
og dyrtid i Trondheim, c/o Kulturutvalget,
Studentersamfunnet,
7000
Trondheim.

