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MØT PROPAGANDA-

Sr.l}1/ME'/V I
•

Regjeringa fører skuespillet med
forhandlingene videre. Den vil
trekke oppmerksomheten bort fra
Romatraktaten og Wernerplanen.
Ståheien omkring fisket· skal
trekke oppmerksomheten bort fra
det
svake
jordbruksresultatet.
Nylig har de tre andre søker-

landene akseptert EECs fiskeriforslag, mens Norge forkastet det
og forhandler videre alene i håp
om en »politisk løsning» som skal
gi bedre resultater.
Utenriksminister Scheel i Vest-Tyskland
beskriver situasjonen: »Vanskeligheten består i
at de tre vegrer seg for å godta en ordning som
går lengre for Norges vedkommende, med
mindre de kan gjøre krav på at den også
gjelder dem. Under visæ omstendigheter kan
EEC være villig til å komme Norge ytterligere et skritt i møte, men bare hvis dette
skritt kan begrenses til særtilfellet Norge.»
VÅRANALYSE
Hva ligger i »særtilfellet Norge», et uttrykk
som Ministerrådet sjøl anvender? Tildels betyr
det at Norge har særlige vansker, bide med
opinionen og med naturforholdene. Men ikke
minst betyr det at Norge har spesiell betydning, særlig m. h. t. olje og militærstrategisk
stilling.
Etterhvert som Arbeiderkomiteen utviklet
en forståelse av EEC som imperialistisk framstøt, pekte vi på at Norge ville få et godt
forlwldlingsresultat i bytte mot bl. a. oljen.
Slir nå dette til?

Først må vi peke på at Norge neppe får et
godt forhandlingsresultat i betydningen juridisk bindende særordninger. Dette er jo forbudt ifølge Romatraktaten. Det vi bør legge
merke til, er at EEC har innrømmet Norge
»særlige ordninger som skal sikre bøndenes
inntekter.» Disæ ordningene er på langt nær
nok til å sikre bøndenes kår. Derimot betyr de
en viss særbehandling fra EECs side. Norge får
»bedre> resultater enn de andre søkerlandene.
Spesielt kommer dette til uttrykk i utsikten
til prissubsidier for konsummelk. Bratteli sa
16/12 at han for »l a 2 år siden ikke trodde
særordninger var mulig». Mon tro om ikke
oljen har hjulpet på EECs appetitt på Norge?
Årsaken til at EEC ikke kan gå lengre, er de
indre motsetningene i EEC. Skulle norske
bønder få varige særordninger, ville straks
bøndene i Schwarzwald, i Alpene og på Sicilia
kreve det samme. Dette ville ryste EECs
jordbruksordning i dens grunnvoller, noe
Frankrike aldri vil gå med på å risikere.
At det imperialistiske EEC virkelig har
appetitt på Norge, vil komme mye klarere til
uttrykk i fiskeriforhandlingene. Scheel har
antydet at vi kan vente et resultat som er
betraktelig >tbedre» enn for jordbruket. Vi har
nevnt oljen som . årsak. Vest-Tysklands
Ministerialråd for energi, Hans Rumm, uttalte
til Der Spiegel i høst at »de skandinaviske
funnene kan få stor betydning for oss.»
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s~;::g:!;~~er jo Norge seg på VestEuropas flanke mot Sovjet. La to av monopol::p!~::~s~=s~:::11:k:ig:4~:;!!t~:>:
»et eventuelt Sovjet-invadert Norge» ville bety
at England/EEC får fienden helt innpå livet.
Videre peker de på betydningen av at Norge
ligger laglig til for å kontrollere Sovjets
sjøvern. Endelig er The Times redd for at
Norge utenfor EEC under svensk og finsk
nøytral innflytelse skal »kjølne sin interesse
for NATO». Det som står på spill i Brussel i
dag er derfor »Norges plass i Europa>>: Frankfurter Allgemeine Zeitung er enda klarere: »Av
militær-politiske grunner må alt gjøres for i
knytte Norge til Sentral-Europa.»
·
Dette er jo rene ord for pengene. EEC er
interessert i å gi ganske mye for å få Norge
med. De vil nok sørge for at Bratteli får et
forhandlingsresultat som han :vil våge å legge
fram her hjemme. Det er god grunn til å tro at
Norge får særordninger som er bedre enn de
tre andre landenes. Vår analyse ser derfor ut
til å være riktig i hovedsaken.
HVA MED FISKET?
Fiskernes kår blir slett ikke trygge fordi om
Norge får et bedre resultat enn de tre andre.
Først og fremst vil sentraliseringa som følge av
utenlandsk og norsk monopolkapitals frie
herjinger undergrave enhver særordning. Men
la ou se på trekk i særordningene som
ytterligere vil svekke fiskernes kår. For det •
første: regjeringa står likllom steilt på 12milsgrensa. Det hjelper ikke om den r å r
12-milsgrense, fordi fisken er i ferd med å
forsvinne innafor fiskerigrensa. Makrell, storsild, feitsild og lofotskrei er en saga blott. Det
eneste som kan redde f"ukeme eJ ei SO-milsgrense. Men det får vi aldri som medlemmer, .
(fC>rts. side 2).
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har de siste månedene arrangert en rekke
EEC-konferanser. De har tatt opp
konsekvensene av EEC-medlemskap for
de forskjellige samfunnsgruppene, bl. a.
industriarbeidere, helse- ·og sosialarbei-

bygdefolket, studenter og skoleelever.
I alt er det avholdt vel 30 konferanser.
Ca. 4200 mennesker fra alle deler av
landet har deltaft. Dette tror vi er
enestående i Norges historie. Samtlige
deltakere har fått si sin mening gjennom
diskusjoner i gruppedebattene. De har
s j. ø l vært med på å bestemme de
politiske linjene i kampen mot EEC
Konferansene har vist seg å være et
1skarpt våpen i EEC-motstandernes hen-eler. Flere steder er nye lokalkomiteer
.blitt oppretta som resultat av at folk har
deltatt i diskusjonene. Vi har kommet i
kontakt med flere EEC-motstandere
som i dag driver anti-EEC-arbeid på
steder dette aldri har vært gjort før.
På konferansene ble EECs karakter
grundig tatt opp. Det ble slått fast at
EEC truer arbeidsplassene, at EEC er
imperialisme. Videre var det full enighet
om å gjennomføre 4-punktsprogrammet.
Når folk fikk et bedre grunnlag å bygge
sin EEC-motstand på og ble klar over

I
I

ansvar som ligger på hver og en av oss
for aktivt A reise kampen på vårt sted.
Folk skjønte også nødvendigheten av
(forts. fra 1. side).
Alt utafor 12 mil blir felles jaktmarker for
EECs trålerflåter.
For det andre vil EECs etableringsregler for
foredlingsbedrifter .blir gjort gjeldende for
Norge. Dette vil føre til at de svære foredlingsbedriftene i EEC fritt kan etablere seg langs
kysten. Med sine svære trålerflåter og
markedsføringsapparater kan de lekende lett
utkonkurrere små norske fiskeskøyter og de
800 små fryseriene som ligger rundt kysten.
PROPAGANDASTORM
Regjeringa vil benytte seg av at vi får bedre
forhandlingsresultat enn de andre tre. Treholt
har allerede sagt at >)jordbruket er sikret
fortsatt framgang». Når resultatet som Bondelaget avviste som uakseptabelt kan framstilles
på denne måten, hva kan vi ikke da vente av
Cappelen når han trlumfenrende vender hjem
med en fiskerllø.snlng som er bedre enn den de
andre har fått? Han vil troppe opp i fjern·
synet i sin fineste stas og sitt bredeste glis og
.ar en
historisk sjanse til å bli med i det gullkantete
»Fellesskapet» som vi aldri vil få igjen. Dette
vi bli startskuddet for en gigantisk propa•
gandakarnpanje hvor de feiteste overskriftene
tas fram og hvor alle millionene som staten,
Industriforbundet og Rederforbundet har bevilget til »opplysning» vil bli satt Inn. Arbeiderkomiteen har ganske sikre opplysninger

VIKTIGE ERFARINGER

lI

En av hovedvanskene har mange steder
vært mobiliseringa. Løpesedler har kommet svært seint, en har ikke fått tid til å
diskutere politikken grundig nok med
folk og gruppelederne har vært dårlig
forberedt. Et annet hinder har i noen
områder vært de lange reisene. I slike
områder må det vurderes om det ikke er
best å arrangere mindre konferanser, slik
at reiseutgiftene ikke blir for store.
Den mest alvorlige feilen har likevel
vært arbeidet etter selve konferansen.
En er nødt til å følge opp de målene som
ble satt på konferansen, oppsummere
arbeidet etter en viss tid og innkalle til
nye møter slik at en hele tida kan
utvikle arbeidet. Vi må også ta kontakt
med a 11 e som har vært på ·konferansene for å gi dem oppgaver. Mange
steder er ikke dette blitt gjort, og
resultatet av konferansene er dermed

Flere av lokalkomiteene har tatt
initiativet til å innkalle folk på sitt eget
sted til lokale konferanser. Vi mener
dette er riktige intiativ som tjener
kampen, og vi oppfordrer flest mulig~il
å gjøre det samme.
LAG 100 LOKALE KONFERANSER
LÆR AV ERFARINGENE SOM ER
GJORT

om at EEC-tilhengerne vil følge opp
LO/DNAs juleerklæring fra i fjor om at »EEC
trygger arbeidsplassene». Vi vet at det vil
settes igang en svær kampanje over samme
tema. The Times hevder: »Når den offisielle
propagandaoffensiven settes i høygir etter
forhandlingene, kan det bli en alvorlig svingning i opinionen til fordel for EEC! » Men da
har ikke avisa regnet med den organiserte
EEC-motstanden.
EEC-motstandere: Vær forberedt til å slå
tilbake dette framstøtet.
SPRE »EEC TRUER ARBEIDSPLASSENE»
FORBERED AKSJONSDAG NÅR FORHANDLINGSRESULTATET KOMMER

BRA LP FRA SVARTKATTEN-GRUPPA
Svartkatten-gruppa har gitt ut en LP med
scener og viser fra stykket »Svartkatten», bl. a.
en god del bra anti-EEC-viser. Gruppa har
bestemt at overskuddet av plata skal deles
jevnt mellom Arbeiderkomiteen og Folkebevegelsen. Plata kan bestilles hos Arbeiderkomiteen, prisen er kr. 24,- pluss porto.
»UKEAVISER MOT EEC OG DYRTID:
OPPLAG 40 000
Arbeiderkomiteen i Trondheim, Hønefoss,
Arendal, Stavanger og Oslo gir nå ut ukeaviser
i et samlet opplag på 40 000. flere komiteer
starter opp med ukeavis eller månedsavis på
nyåret. MØT PltOPAGANDASTORMEN! »
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Firepunktsp:rogrp,mmet
gar videre:
Regjeringa har lagt opp en taktikk for å få
oss inn i EEC. Denne går i korthet ut på:
1) Forhandlingsresultatet vil, når forhandlingene er sluttført, bli kjørt ut med brask og
bram i alle massemedia som er kontrollert av
EEC-tilhengerne. »særordninger» for jordbruk
og fiske vil bli framstilt som en stor seier for
de norske forhandlerne i Brussel. De misfor·
nøyde vil bli ·b eskyldt for å være kravstore og
ikke ta hen5Yn til landets interesser som
helhet.
2) Forlovelsespakten med EEC vil bli
undertegnet samtidig med at utenriksministeren undertegner forhandlingsprotokollen.
Norge skal sitte i de faste EEC-komiteene og
delta i utformingen av Fellesskapets politikk.
Samtidig skal det være forbudt for Norge å
vedta lover som strir imot et framtidig medlemskap i EEC. Dette er kort og godt en
mMbevisst opptrapping til fullt medlemskap .
3) Gallupene som avisene har offentliggjort
viser klart og tydelig at måten spørsmMene er
blitt stilt på, har mye å si for hva folket
svarer. Dette er også regjeringa klar over. Den
vil gjerne nyte godt av fruktene av propagandaen omkring et »godt forhandlingsresultat»,
ved å trekke dette inn . i grunnlaget for·
folkeavstemninga om EEC-medlemskap.

VÅR TAKTIKK - SPARKE BEIN
På denne måten håper regjering og monopolkapital at de skritt for skritt skal kunne lure
og true det norske folle inn i EEC. Men vi har
også lagt opp vår taktikk for å sparke beina
under disse skrittene til Brussel. Denne taktikken er konkretisert i et handlingsprogram
- det såkalte 4-punktsprogrammet.
1) Gjennom underskriftkampanjen for avstemningsgrunnlaget »ja eller nei til fullt medlemskap» og gjennom å reise dette kravet i alle
organisasjoner der det er mulig, vil vi kunne
skape en folleeopi,nion for et demokratisk
grunnlag til folkeavstemninga. Besøker vi hver
dør i landet med listene våre, vil vi oppnå
dette.
2) Prøveavstemningene går et skritt videre.
De er virkelig avstemninger på det riktige
grunnlaget og vil befeste kravet om et slikt
grunnlag. Dessuten er avstemninger en enkel
form for aktiv handling som folle deltar i.
Flere steder vil det kreves kamp fra vår side
for å få gjennomført avstemninger.
3) For å avdekke EECs imperialistiske
karakter og avsløre hulheten i LO/DNAtoppens propaganda om »trygge arbeidsplasseD> i ·EEC har vi satt i verk en storstilt
opplysningskampanje spesielt rettet til folk på
arbeidsplassene. Parolene for denne er: EEC
truer arbeidsplassene ..,. EEC betyr dyrtid!
3) Når forhandlingsresultatet er framlagt,
må alle EEC-motstandere samles til en felles
landsomfattende aksjonsdag for å torpedere
regjeringas propagandaoffensiv og få den til å
falle flatt til jorda. Parolene må være enkie:
Nei til imperialismen •
Nei til forlovelsespakt - nei til medlemskap
før folket har sagt sin mening.
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FA FLERE MED!
Folkeavstemning på folkets eget grunnlag.
Dersom vi gjennomfører dette programmet
på en slagkraftig måte, dersom vi går trinnene
fra å skape en folkeopinion mot EECimperialismen, og forlovelsespakten og for
kravene til folkeavstemninga og til masseaksjoner på dette grunnlaget. Da vil vi få
Bratteli til å snuble på marsjen mot Brussel,
og det er vi som overtar initiativet.

GI FOLK OPPGAVER
Men detfe kan vi bare lylckes med· dersom vi
får med oss flest mulig på gjennomføringa.
Står vi tilbake med like mange aktive etter å
ha gått gjennom alle punktene, da har vi ikke
oppnådd så mye likevel. Vi må gi folk vi
kommer i kontakt med rimelige oppgaver,
som åta med underskriftslista rundt i blokken
eller på jobben, spre 10 løpesedler til venner
og kjente eller være kontaktmann for prøve~
avstemninger. For ågjennomføre programmet
med full virkning og være i stan<:\ til å ta på
oss større oppgaver etterpå må vi bli mange
flere enn vi er nå. Derfor skal vi ta alvorlig p4
oppgavene med d starte nye studiesirkler og
ven,e nye medlemmer. Gjør vi ikke det, vil vi i
realiteten få tilbakegang etter kort tid.
Hvor ~gt er vi så kommet med gjennomføringa av 4-punktprogrammet (midten av
desember)?
UNDERSKRIFISKAMPANJEN
Enkelte steder er underskriftskampanjen
gjenomført med godt resultat. Men flere
steder er ikke kampanjen kommet ordentlig i
gang, og andre steder går den for halv maskin.
Ser vi landet under ett, så må vi innrømme at
vi har kommet relativt kort. På tross av dette

har våre krav til folkeavstemning fått gjennomslagskraft. FB har startet en underskriftskampanje som likner vår, og kravene er reist i
en del fagforeningsklubber og politiske organisasjoner.

PRØVEAVSTEMNINGER
Prøveavstemninger er kommet godt i gang i
utdanningsinstitusjoner. På alle tre universitetene er de gjennomført med godt resultat.
Det samme gjelder en god del gymnaser,
sosialskoler og andre videregående skoler. Fra
boligstrøk har vi begynt å få inn noen
resultater, men relativt få. Det samme gjelder
arbeidsplasser. Her må vi likevel notere avstemninga på Nyland Vest i Oslo som en stor
seier og et lysende eksempel, ikke minst etter
at kravet om uravstemning om EEC i LO er
reist med stor styrke.
OPPLYSNINGSKAMPANJEN
Vi kan slå fast at massekonferansene om
EEC, som har vært avholdt i alle landsdeler,
har vært store seire. Som et ledd i opplysningskampanjen har disse konferansene skapt
et solid grunnlag for videre framstøt, oppretting av nye lokale konferanser, skriving i
lokalavisene og spredning av propaganda.
Svakheten med konferansene har nesten over
alt vært etterarbeidet. Nye kontakter er dårlig
fulgt opp og aktivisert. Resultatene av konferansene er blitt dårlig bekjentgjort for folk
flest.
Spredninga av løpeseddelen »EEC truer
arbeidsplassene» har kommet for kort til at vi
kan si noe sikkert om den. Hittil er ca.
150 000 sendt ut og forhåpentligvis spredd.
Det gjenstår altså 350 000. Seddelen må spres

TO EKSEMPLER

-------

Fra en bykomite har vi titt følgende
rapport: »Vi har ikke klart i forene oss med
folket, dels pi grunn av vir egen karakter som
intellektuelle
og
semi-intellektuelle,
fremdeles opptatt av oss selv. Men ogsi pl
grunn av folkets karakter i dette stadium av
kapitalismen. Folk er manipulerte, fremdeles
med en relativt tilfl'adsstillende levestandard
og derfor med en viss kjølighet eller usikkerhet overfor »politikk» og sosial, utadvendt
aktivitet. Men historien er med oss, massemobiliseringa kommer.li
Vi tror ikke det blir noen massemobilisering
med denne innstillinga til folk. Medlemmene
av denne komiteen og andre som har samme
innstilling, bør tenke over den om den ikke
bunner i manglende vilje til i gl ut til folk, fl
igang diskusjoner og tilmodig forklara at EEC
vil ramma døm og et det er nødvendig i gjøre
noe aktivt for i hindra EEC-medlemskap. Vi
tror at dersom de overvinner dønne uviljen; vil
dø oppdaga at svært mange er positivt innstilt
til ~et arbeidet vi gjør og at flere og flara vil
slutta 5111 til dø akllvø rekker.

Dat andra eksempelet er fra an militær•
løirkomite, som er kommet igang noksi nylig.
Dan har brukt 4-punktsprogrammet temmelig
milbevisst: Først gikk dat relativt fi aktiva
rundt og snakket med de andra soldatene, fra
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til alle bedriftene som vi har mulighet til å nå,
dvs. nesten alle bedrifter i landet. P. g. a.
løpeseddelen har vi fått mange nye medlemmer og en del nye kontakter. Det er
tydelig at seddelen slår godt an hos arbeids-

folk.

IKKE FULL KRAFf ENNÅ

På tross av gode og tildels glimrende enkeltresultater, kan vi oppsummere at programmet
hittil ikke er gjennomført med på langt nær
full kraft. Dette må bety to ting: 1) Vi har
ikke skikkelig forstått innholdet i programmet
og vitsen ved å sette det ut i livet. 2) Enkelte
av dem som tidligere har vært aktive, har
begynt å gå trøtte og har mistet gløden.
Og hva er årsaken til disse tendensene til
stagnasjon i arbeidet? Vi tror at hovedårsaken
ligger i at det nesten ikke har vært drevet
studier i lokalkomiteene i høst og at de
politiske diskusjonene har dødd mer eller
mindre ut. Hvordan kan vi da gjøre et godt
arbeid? Når de politiske diskusjonene forsvinner, forsvinner også det demokratiske livet
i fronten, og da er det bare naturlig at folk går
leie.
SETT ALLE KLUTER TIL
Derfor oppfordrer vi alle lokalkomiteene til
å gå løs på studiene til landsmøtet med
besluttsomhet og alvor. Grundige og målretta
studier som alle medlemmene trekkes med i
vil gi oss styrke til å gjennomføre 4-punkt;
programmet. På landsmøtet skal vi kunne
oppsummere store seire for EEC-motstanden
og vi skal uten å blunke slå fast at vi er på
offensiven.
GJENREIS
STUDIENE
I
LOKALKOMITEENE
SEIER FOR 4-PUNKTSPROGRAMMET
rom til rom i brakkene. Deretter blø dat
organisert studiesirkler hvor EEC og kampen
blø diskutert, bl. a. ble 4-punktsprogrammet
grundig tatt opp. Deltakerne i studiesirklene
blø enige om i gl systematisk til verks med
underskriftskampanjen. Detta blø gjort med
godt resultat. Nøsta skritt var prøveavstemning. Igjen gikk de aktiva systematisk fra
månn til mann og kom til enighet med
flertallet Saka blø si tatt opp pl allmannamøta og gikk glatt igjennom. Avstømninga
fikk natrmerø 100 % oppslutning.
Da alt detta .var gjort, kunne komitøøn
oppsummere at antallet medlemmer var Økt
og at soldatene var positivt innstilt til kraftigere aksjoner, Derfor planla de an demonstrasjon i militærleiren, Denne blø godt planlagt, og mobiliseringa var grundig. 100 mann
møtte opp i demonstrasjonen, som fikk stor
publisitet i pressa. .
Denne komiteen har arbeidet under vansk•
liga forhold med sterk motstand og rane
forfølgelser fra offiserene. Men dan har hatt
den ratta kampinnstillinga til oppgavene og
skritt for skritt fitt soldatene med sag i
kampen mot EEC. Derfor har vanskøl)lihøtane
bara virket som sporer til Økt innsats.
BRUK 4-PUNKTS PROGRAMMET TIL
MASSEVERVING AV MEDLEMMER I
KAMPEN MOT EEC KAN VINNES!
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Avvis forlov·elsespaklen:
•

Landsomfattende aksjonsdag 19. Januar
Kampen mot forlovelesespakten nærmer seg
slutten. Bratteli og Co har som målsetting å
undertegne forhandlingstraktaten og inngå
forlovelsespakten med EEC den 22. januar.
Døt betyr at perioden for Arbeiderkomiteens
4-punktsprogram også snart er avsluttet.
Uansett utfallet av kampen mot forlovelsespakten, mA et nytt handlingsprogram med nye
målsett_inger settes ut i livet om ikke svært
lenge.
I en annen artikkel er 4-punktsprogrammet
· oppsummert, og det er fastslått at vi er
kommet kortere i gjennomføringen av det enn
vi burde svært mange steder. Men dette betyr
ikke at vi har tapt kampen mot forlovelsespakten. Hvis vi i de dagene som er igjen
gjennomfører aktivt det innpå 5000 av oss er
blitt enige om etter grundige diskusjoner på
konferanser, og mange flere tusener har sagt
seg enige i på arbeidsplassene, skolene og i
boligområdene, da kan vi likevel vinne denne
viktige delen av kampen mot EEC.
Arbeidsplassene står sentralt i kampen mot
EEC, noe som ikke minst Bratteli og
Aspengren er klare over. Derfor »vente og
se>t'-politikken. Men flere og flere ser dette,
noe som avstemningen på Nyland Vest viser
klart. Aktive EEC-motstandere må derfor ta
initiativet til fagforeningsmøter med resolusjoner mot forlovelsespakten, for politiske
streiker og aksjoner i kampen. På noen
arbeidsplasser er allerede slike resolusjoner
vedtatt, men mange flere bør og kan følge
etter hvis bare de aktive EEC-motstanderne
tar det nødvendige initiativet. Der forslaget
om politisk streik har liten mulighet til å gil
gjennom, bør andre aksjonsformer finnes, og
. resolusjoner mot ·forlovelsespakten i alle fall

li!Qges fram. Aksjonsformene vil variere fra
sted til sted, men hvis EEC-motstanderne
rundt omkring er aktive, kan den samlete
virkningen - av alt fra en resolusjon eller en
appell · i frokosten, til en kvarters-, times,
halvdags-, eller heldagsstreik - bli en mektig
knyttneve i trynet på EEC-forkjemperne.
Ogsll på skolene og universitetene burde
mulighetene for en eller annen form for
politisk streik være til stede mange plasser. De
kan for eksempel knyttes sammen med korte
møter med appeller, salgsaksjoner med antiEEC-materiell og lokale demonstrasjoner,
eventuelt sammen med en arbeidsplass
nærheten.
De lokale Arbeiderkomiteene rundt om i
landet må regne med å bære hovedtyngden av
ansvaret for Il føre fram kampen mot
forlovelsespakten, og må derfor raskest ta de
nØdvendige initiativer i planleggingen av
dagen. Selv små komiteer på små steder bør
forsøke lokal demonstrasjon som målsetting.
20, 50, 100 EEC-motstandere i demonstrasjonen på mindre steder, er kraftige lokale
manifestasjoner av motstanden av Bratteli &
Cos Brusselreise. Som forberedelse til dagen
bør det så mange steder som mulig arrangeres
møter med resolusjoner mot inngåelsen av
forlovelsespakten.

I Landsmøte

Men, venner, vi har ikke mange dager på oss.
Bratteli spøker ikke når han i sin nyttllrstale
sier at han har godt hllp om et »tilfredsstillende forha~dlingsresultat for Norge». Han vet
at han med forlovelsespakten i havn vil ha et
nytt og mektig våpen til hjelp for å føre Norge
inn i EEC uansett folkeviljen. Derfor setter
han mye inn på å underskrive forhandlingstraktaten den 22. januar. Bare den organiserte
EEC-motstanden kan hindre ham, og vi er
ikke ansvarlige EEC-motstandere hvis vi ikke
setter alt inn pil Il greie det.
LEGG KONKRETE PLANER FOR AKSJONSDAGEN RASKT
VEDTA RESOLUSJONER OM POLITISKE
STREIKER MOT FORLOVELSESPAKTEN
AVHOLD DEMONSTRASJONER OVER
HELE LANDET
KAMPEN MOT EEC KAN VINNES

29.-30. t.

j

første stensilen er 1EEC - en imperialistisk
trusel mot Norges sjølrlderøttlt. Den omhandler spesielt den ven-tyske imperialismen og
viser hvorledes Vest-Tyskland er dominerende
i EED og ivrigst etter I fil Norge som medlem.
Stensilen tar ogsl for 54111 den fkonomiske
kri• i EEC og ~rsmltet om hvorfor EEC
truer norske arbeidsplauer. Den nedre stensilen er »Kampen mot EEc;: kan vinn111t, som
klargj4tr hva vi i Arbeiderkomiteen mener med
kamplinja. Den viser hva som er de viktigite
hindringene innafor og utafor EEC-motnaDdernes rekker mot I reisa den fol~elige
kampen, og hva som mi gjl&r&1 for i rydde
unna disse hindringene.
SEND INN BESTILLING TIL ALLE
MEDLEMMENE STRAKS, OG GJENNOMArbeiderkomiteenl hefteNrie: FØR STUDIENE GRUNDIG OG SAMVITNr.1: EEC og skolen (kr; 0,50)_T_1o_H_ET_s_F_u_LL_T_._ _ _ _ _ __,..

. Landsmetet skal bli en seier for Arbeiderkomiteen og den linje vi følger i kampen. Vi
skal oppsummere hva vi har . oppnldd i
karnpen hittil, og vi skal diskutere oss fram til
vire retningslinjer for den avgjørende sluttfasen i kampen mot norsk medkmukap i EEC.
Men for at land~et skal bli vellykka 11111
det gpres grundige forberedelser. Dat ffrste
vilklret er ei slagkraftig gjennomffring av
4-punktsprogrammøt. Det andre er grundige
og mlllretta studier. Vi har gitt ut to stensiler
som skal danne grunnlaget for studier ·1 alle
lokalkomitNne. Disse er sendt ut, men vi har
en mistanke om at alle ikke er oppmerk•
somme pl hvilken vekt vi legger pl dem. Den
ENDELIG: NYTT STUDIEMATERIALE
For dem som har ventet i mlnader ni, kan
vi bringe gledelige nyheter. Stucfieheftet om
EEC og Fagbvegelsen er ferdigtrykt og ligger
· b•e og venter pl bestillinger. Høftet om EEC
bg skolen har vært ferdig i 14 dager, og heftet
om EEC og helse- og sosial-politikken skal
trykkes f1&r jul. Sett dere i sving med i samla
folk til nu~ier pl disse heftene, og la hundr•
vis av studiesirkler bli startskuddet for et
oppsving i kampen pl arbeidsplasser og skoler.

Nr.2. EEC truer vire arbeidsplasser (kr. 0,50).
Nr.3. Vi har noe A fonvare - et hefte om EEC og sosialpolitikken (kr. 1,-).
Nr.4. EEC = en imperialistisk trusel mot nonk sjflrlderett __ _
(kr; 'L_-).
( kan bestilles fra Art)eiderkornitaen mot'EEC
og d rtid Boks 3829 Ullevål Ha b Osl
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