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Stortingsbehandling av EEC i mars

VIS BRATTELI HVA
FOLKET MENER I
3. mars 'legger regjeringen fram sitt syn p§ folkeavstemminga. Den foresl§r
tidspunkt og avstemmingsgrunnlag. Samtidig kommer det en melding om forhandlingsresultatet og regjeringens vurdering av det. Dessuten forslag til hvem som
fortjener statstøtte. Alt dette skal behandles i stortinget. Tidspunktet er ikke klart
men det blir trolig i midten av mars eller noe seinere.
'
Dette er en viktig sak for EEC-motstanderne'. og vi må arbeide hardt for å vise
Bratteli at EEC-motstanden er stor.
Regjeringen prøv!c_r nLfo{tvilet å ~ e
troppene. De ønsker slett ikke at EEC-motstanden skal aktiviseres. På stortinget er stadi8
fler mot fullt medlemskap. Den debatten som
kommer er den første gangen EEC er oppe i
stortinget etter Brattelis underskrift i Bryssel.
Å holde seg i ro nå vil derfor være å la Bratteli
gå fri for å ha inngått forlovelsespakten.
EEC-tilhengerne håper å høste stor æra av å
legge fram forhandlingsresultatet for de folke•
valgte. De ønsker sikkert å bruke dette til
propagandafor EEC.
Dessuten er folle flest spesielt opptatt av
EEC på et tidspunkt som dette. Erfaringene
fra 19. januar viste nettopp at offisiell be•
handling av EEC i storting og regjering er
hendinger som gjør at EEC-motstanderne kan
mobiliseres relativt lett. Det siger rett og slett
ting som opptar folk. Det er absolutt mulig at
dette blir siste behandling av EEC i stortinget
før folleeavstemminga. Det er derfor en meget
viktig anledning for folket til å markere seg
overfor regjeringens EEC-politikk, og til å
utvikle den sterke motstanden.
NEI TIL SALG AV NORGE - FORSVAR
NORSK SELVSTENDIGHET!
må være hovedparole for den aksjonsuka

Arbeiderkomiteen setter i verk under behandlingen på stortinget. Det er absolutt nødven·
dig å legge hovedvekt på at EEC-medlemskap
betyr tap av norsk selvstendighet.
EEC TRUER ALLE ARBEIDSPLASSER OGSÅ DIN!
er den andre hovedparolen vi mener må settes
fram. Akkurat nå driver EEC-tilhengerne,
direktører og banksjefer og roper om at
arbeidsplassene er i fare utenfor EEC. Vi
mener at oppkjøp, strukturrasjonalisering og
utkonkunering som EEC fører med seg nettopp viser at tapet av selvstendigheten betyr at
EEC fritt kan herje med norske arbeidsplasser.

KAMP MOT EEC'
er en konsekvens· av den politiske og økonomiske fare EEC· edl
k ·
i d t
k
folket.
m ems ap er or e nors e
I aksjonsuka mot EEC må vi stille to krav
til stortinget: Avstemmingsgrunnlaget ved folkeavstemminga må være et klart JA eller NEI
til fullt medlemskap! Folkeavstemminga må
være før sommerferien! Disse to kravene er
viktige for å sikre at folket selv får avgjøre
EEC-spørsmålet. Nå legger regjeringen bevisst
opp til å utsette spørsmålet for å vinne tid til
å spre skrekk-historier som de vi nå ser

industrilederne sender folle i lønningsposene.
Samtidig kan et avstemmingsgrunnlag som
ikke bare er et klart JA eller NEI brukes til å
tåkelegge resultatet av folkeavstemminga, eller
bygge opp til en situasjon der hele regjeringsspørsmålet blir trukket inn istedenfor EEC.
Det er alt nå klart at både Arbeider•
komiteen og Folkebevegelsen ved Universite•
tet i Oslo går inn for politisk streik der,
like_ens ved_ en rekke andre undel'visning.,steder. Dessuten har arbeidere ved en del
bedrifter vedtatt at politisk streik er et brukbart middel i kampen mot EEC. Vi i Arbeiderkomiteen tror at det er meget farlig for oss
EEC-motstandere å unnlate å komme med en
kraftig markering av stortingsbehandlinga.
Derfor oppfordrer vi EEC-motstandere over
hele landet til å lage møter, demonstrasjoner
og kraftige aksjoner mot EEC over hele landet
da.
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Nå kan vi kjempe
skulder ved skulder
Pressemelding frå landsmøtet 1972 i
Arbeidarkomiteen mot EEC og dyrtid.
Politiske streikar er eit turvande kampmiddel å ta i bruk for å tvinge
regjeringa til å følgje folkeviljen i EEC-saka, slo Arbeidarkomiteen mot
EEC og dyr~id fast p~ la~dsmøtet sitt i Oslo laurdag og søndag.
Etter grundige grupped1skusJonar vedtok
landsm~t~t ny politis~ plattform for Arbeidarkom1teen. Her hetter det at EEC er eit
trugsmål mot norsk sjølvråderett. Medlemskap
i EEC må føre til at Romatraktaten set norske
lover til sides og overfører politisk avgjerdsmakt til Bryssel. Dette legg Noreg ope for
EEC-kapitalen, som tek sikte på å skaffe seg
kontroll over råvarer og marknader. Den
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harde strukturrasjonaliseringa i EEC fører til
at små verksemder vert lagde ned, og industri
blir flytta frå utkantane til meir profitable
område på kontinentet. På det viset trugar
EEC-medlemskap alle norske arbeidsplassar.
Dette er imperialisme, slår plattforma fast.
Landsmøtet vedtok og eit nytt handlings-program som skal setje alle EEC-motstandarar
i stand til å føre ein målretta kamp. Hand•

Fortsettes neste side

I

I

I

'

Noen av de største og mest slagkraftige demonstrasjonene den 19. januar ble holdt
på steder hvor Folkebevegelsen {FB) og eller andre organisasjoner slutta seg til. Gode
eksempler på dette var Notodden (250 i tog), Verdal/Levanger (200 i tog) og
Sandane (120). Felles for disse stedene var at FB lokalt var med og arrangerte
demonstrasjonene. Dette •kapte utvilsomt grunnlaget for større bredde i mobiliseringa til demonstrasjonene enn vi ellers ville ha fltt. Resultatet viste seg bl. a. i
større deltakelse fra eldre mennesker enn vi er vant til.

KAMPENHET FLERE STEDER
Den sentrale ledelsen i FB stiller seg
fremdeles meget avvisende til et . samarbeid
med Arbeiderkomiteen. Ledelsen er mye mer
innstilt på arbeid innafor parlamentariske
organer og spredning av informasjon enn på å
reise follcet til kamp. Den argumenterer med
at "militante aksjoner" vil splitte vekk tvilere
og usikre motstandere, "marginalgruppene".
Vi er overbevist om at dette synet er helt
feilaktig - tvilende arbeidere f. eks. blir neppe
sic.temt av å se sine arbeidskammerater gå i
militante demonstrasjonstog. Vi mener tvert
om at aktiv motstand vil styrke våre mull~
heter til å vinne folkeavstemninga. Ledere av
FBs lokalavdelinger står i nærmere kontakt
med folket, og er mer ~elden preget av
feilaktige forestillinger om folkets reaksjon på
kamplinja. Derfor er det ofte mye lettere å
oppnå enhet med dem om samarbeid i konkrete saker.
Hvoroan oppnå enhet?
Det viktigste vi kan gjøre for å oppnå
enhet med andre organisasjoner er li vise
gjennom prak~is at kamplinja fører fram og
vinner oppslutning på grunnplanet. Men det
krever også av oss at vi utvikler kontakten
med ledelsen i organisasjonene, diskuterer
kampen mot EEC med dem og stiller forslag
om felles aksjoner. Det nytter ikke bare å
sende formelle brev. Vi må også utvikle den
personlige kontakten, rydde av veien misforståelser, legge fram erfaringer med vår måte å
arbeide på osv. Vi må kort sagt utfolde en
slags diplomatisk virksomhet.

Erfaringer
Vi skal bringe erfaringene med hvordan
den lokale Arbeiderkomiteen gikk fram pl ett
av stedene hvor det ble samarbeid den 19.
januar. "Det ble vedtatt at demonstrasjonen

skulle holdes uansett om de lokale FB-utvalg
ville tiltre eller ikke", heter det i en rapport til
oss. Dette er ei helt riktig innstilling. Deretter
ble de mest kampvillige av FBs lokale ledere
kontaktet personlig, og disse tok saken opp på
møte i sitt styre hvor det ble gjort enstemmig
vedtak om fellesarrangement. Men våre folk
ga seg ikke med dette. En rekke andre
politiske og faglige organisasjoner ble også
kontaktet, og resultatet ble tilslutning fra
følgende organisasjoner: Den faglige samorganisasjonen, Senterpartiet, SF, NKP, Senterungdommen,
Arbeidsm annsforeninga,
Typografforeninga, SFU, AUF og SUF (m-1).
"Vi burde ha tatt kontakt med enda fler
organisaajoner angående tiltredelse," mener
våre folk.
Demonstrasjonen ble sjølsagt meget vellykket: "200 mennesker deltok l toget med
kraftige rop som "Kamp mot EEC" og
"Norge for folket". Det var virkelig et flott
tog, noe selv den mest ivrige EEC-tilhenger
måtte innrømme". På et møte etter demonstrasjonen roste Høyre- og Sp-folk det initiativet som Arbeiderkomiteen hadde tatt. Sjøl.fot..
dem var det helt klart at slike aksjoner tjener
kampen mot EEC.
Foran vår anti-EEC-uke i m:us må vi ta
eksempel av denne lokalkomiteen og utfolde
vår evne til "diplomati". Om vi ikke får enhet
med FB 1 første omgang, kan vi fi det med
andre organisasjoner. Andre muligheter fins
også. I Arendal fikk en enkeltperson, formannen i SF, fom1annen i fiskarlaget, formannen i
bondelaget og lokale fagforeningsledere til å
sette navnet sitt på ei oppfordring til folk om
å gå i demonstrasjonstog, som ble innrykket i
lokalavisa. Alt sl.llct fører til større bredde og
deltakelse i demonstrasjonstog og andre aksjoner mot EEC og styrker dermed kampen.

Forts. fra 1. side
lingsprogrammei nar fem punkt, og set opp
forsvaret t'or norsk sjølvråderett som cten
grunnleggjande oppgåva. Arbeidarkomiteen
har u tifrå det sett seg føre å a tterreise 17. mai
som ein nasjonal kampdag, og å markere
striden for sjølvstende på frigeringsdagen 7.
juni.
Kvar einskild Iokalkomite skal kvar på sin
stad arbeide for å syne korleis arbeidsplassane
vert truga av EEC-medlemskap. Det vart sett
opp som den viktigaste kortsiktige arbeidsoppglva, og Arbeidarkomiteen vedtok å støtte
alle demonstrasjonar mot EEC på arbeidarane
sin kampdag, 1. mai.
Utanom politisk streikar tek Arbeidarkomiteen sikte pil å mobilisere folk til prøverrystingar, ikkje berre på arbeidsplassane, men
og kring i bygder og bydelar og heile kommunar. Vi oppmodar til å halde medlemsrøysting i organisasjonar og lag.
Det nye Ilflldsutvalget som vart valt har 33
medlemer, og Georg Vaagen vart samrøystes
attvald som formann.
Landsmøtet samla vel 400 utsendingar frå
280 Iokalkomitear frå heile landet. Etter dei

grundige førebuingane i lokalkomiteane vart
landsmøtet eit slåande uttrykk for den bølgja
av mostand som reiser seg mot Bratteliregjeringa sin EEC-politikk. Søndag kunne
landsmøtet summere opp diskusjonen i
smågruppene og leggja grunnlaget for at lokalkomiteane kan setja 5-punktprogrammet ut i
handling på heimstadene.
Lautdag var 2000 menneske samla til
folkefest mot EEC, og den entusiasmen som .
vart skapt på landsmøtet kjem utan tvil til å
gje kampen mot medlemskap i EEC ein
.
kraftig skuv frametter.
I den siste tida har EEC-tilhengarane teke 1
bruk stendig hardare metodar, det vert truga
med oppseiingar, prøvt å setje munnkorg på
gymnasiastane og å kriminalisere politiske
stieikar, osv. Sjølv om motstanden veks seg
stendig sterkare og meir . aktiv, reisar denne
situasjonen også krav om at EEC-motstanden
vert samorona i einskaplege aksjonar.
Arbeidarkomiteen vil difor slutta opp om
alle tenlege tiltak som andre organisasjonar set
i verk mot norsk medlemskap i EEC, slo
landsmøtet fast.
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POLITISK
POLITISK PLATTFORM FOR ARBEIDE.r
NEI TIL SALG AV NORGE - FORSVAR
EEC TRUER ALLE ARBEIDSPLASSER
EEC BETYR ØKT DYRTID FOR FOLKE i

EECUNDERGRAVERFOLKETSDEMOBARE MONOPOLKAPITALEN TJENER F
EEC BETYR AVFOLKINGA V BYGDEN:.
EEC ØDELEGGER DEN NASJONALE Kl
EEC TRUER LIVSVILKÅRENE FOR HE

FORSVAR NORSK SELVSTENDIGHET - EEC UNDERGRAVER FOLKETS
DEMOKRATISKE RETTIGHETER
Norge er idag et rike der politikken i
hovedsak fastlegges innenfor landets grenser:
vi har nasjonal selvstendighet. Forsøket på å
få Norge inn i EEC representerer en alvorlig
trussel mot selvstendigheten, den alvorligste vi
har vært utsatt for i fredstid. Romatraktaten
vil sette til side norske lover og overføre
politisk avgjørelsesmyndighet til Briissel.
Norge vil tape muligheten til å legge opp en
selvstendig politikk på ulike områder av sam·
funnet: politisk, økonomisk, sosialt og kulturelt. De muligheter folket har til å fremme
sine rettigheter og krav vil bli sterkt svekket.

BARE MONOPOLKAPITALEN
NER PÅ EEC

T JE-

EEC er sprunget ut av de største europeiske konsernenes og finansinstitusjonenes
behov for å oppheve de tidligere nasjonale
grensene, for å sikre seg ø.kt kontroll over
markeder og råstoffer, og muligheter for
nyinvesteringer. Dette er imperialisme.

Anti-EEC-kult
I forbindelse med AKMEDs landsmøte .
lørdag 19. februar ble det arrangert en åpen
fest for EEC-motstandere i Chateau Neuf.
1700 fylte Storsalen til randen, og dessverre
var det mange som ikke kom inn. Den store
tilstrømminga viste at det nå er et enormt
behov for slike til tak. Etter åpningstalen av en
landsmøtedelegat fra Moss gikk det slag i slag
med anti-EEC-kultur. Vi fikk se scener fra
Svartkatten, bl. a. "Bussen til Brussel", som
vakte stor munterhet. Vi fikk høre PS-gruppa,
som vi kjenner fra deres tidligere opptredener
og plata "Slutt opp kammerat".
Disse gruppene har lenge vært de eneste på
kulturfronten i kampen mot EEC, men de står
ikke lenger alene! Det var fantastisk å se og
høre hvilke krefter som har vokst fra i det
siste. Enkeltpersoner og grupper fra forskjellige lokalkomiteer framførte sjøllaga spill og
viser med god kvalitet. Folk jublet da Arbeiderkomiteens kulturgruppe fra Trondheim
vrengte av seg jakkene og sto fram i like
NEI-trøyer, mens de framførte sin anti-EECrevy. Denne revyen skal nå settes opp forskjellige steder i Trøndelag og vil utvilsomt bli en
storsuksess. Av alle de sterke innslagene må vi
også nevne gruppa fra sosiologi i Oslo, som
ikke minst gjorde lykke med "Propaganda~I
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PLATTFORM 1. DEL

~OMITEEN MOT-EEC OG DYRTID
ORSK SELVSTENDIGHET!
JGSÅDIN

'. ATISKE RETTIGHETER
. EEC

TUREN
, QET ARBEIDENDE FOLKET
Det er bare monopolene som har fordeler
av Romatraktatens bestemmelser om tollunion, fri kapitalbevegelse, fri etableringsrett
og fritt arbeidsmarked. I EEC er retningen for
utviklingen allerede fastlagt gjennom det politiske grunnlaget, Romatraktaten, og videreføringen som trekkes opp bl. a. i Wernerplanen og Davignonrapporten. Målet er en
europastat med tilhørende europabær. I dette
systemet vil de vesttyske monopolene spille
en dominerende rolle.
Norge har store naturressurser, f. eks. fisk,
vannkraft, og olje og metaller som den råstoffimporterende storindustrien i EEC har bruk
for. Vi utgjør også et ikke ubetydelig marked.
Derfor er EEC svært interessert i å få herredømme over Norge. Norske monopolkapitalister vil ha fordel av medlemsskap bl. a. ved
at de aller største kan få innpass i EEC og ved
at det -åpnes for sammenslåing-med, eller salg·
av bedrifter til europeisk monopolkapital.

EEC TRUER ALLE ARBEIDSPLASSER - OGSÅ DIN
EEC-monopolene ønsker kontroll over
spesielt videreforedlingsindustrien, som gir

, _,_,_,_,_,_,,,,,_,_,_,_,_,,,,,_,.,,.
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ren blomstrer
rock", et svingende og kraftig nei til EEC,
som fikk folk til å klappe takten og synge
med. Det var også i anledning festen trykt opp
hefter med anti-EEC-viser, som ble solgt for
50 øre stk. Disse ble flittig brukt til allsang, og
det bidro til å gjøre stemningen høy i salen.
De aller yngste EEC-motstanderne hadde lage·t
fine tegninger, som gikk unna som varmt
hvetebrød under auksjonen seinere på kvelden.
Det var sjeldent mange glade ansikter å se.
For landsmøtedelegatene som kom fra alle
landets kanter, var festen kanskje prikken
over i-en i det ellers vellykte landsmøtet. Den
fullpakka salen med entusiastiske EEC-motstandere hvor du enn snudde deg, var en
opplevelse i seg sjøl. Svært mange gløda av
lyst til å komme hjem og lage kulturgrupper i
sine egne lokalkomiteer. Folk fikk forståelsen
for den store betydninga kulturen vil få
framover i kampen mot EEC, og denne festen
har sikkert lagt spiren til at mengder av ny og
god an ti-EEC-kultur snart vil blomstre over
hele Norge.
Vi ønsker alle lokalkomiteer lykke til i
arbeidet med å danne vise- og teatergrupper,
og oppfordrer folk landet rundt til å arrangere
fester for EEC-mostandere.

høyest fortjeneste. Industri som de får kon•
troll over vil bli nedlagt hvis tilsvarende
produksjon gir høyere fortjeneste andre steder. Norsk småindustri, som skaffer storparten av arbeidsplassene i industrien, og som
hovedsakelig produserer for hjemmemarkedet,
vil langt på vei bli utkonkurrert.
Den gjenværende industrien vil bli samle! i
store gjennomrasjonaliserte enheter. Slik
strukturrasjonalisering preger allerede EEC. I
tillegg vil fagbevegelsens muligheter til å forsvare medlemmenes interesser bli sterkt svekket, bl. a. ved at uemmedarbeidere kan
brukes til å øke konkurransen om arbeidsplassene. Samordning av arbeidsrettslovgivningen
bil bety hardere maktmidler overfor arbeidere
og funksjonærer. På liknende vis vil lønnsmottakere i offentlig administrasjon, helse- og
sosialvesenet, utdanningsverket og ungdom
under utdanning få dårligere vilkår.

EEC
BETYR
BYGDENE

AVFOLKING

AV

Grunnlaget for landbruk, fiske og lokal
småindustri vil bli revet bort. Dette betyr
avfolking av distriktene, økt press på tettstedene, og minsket selvforsyningsevne.

EEC BETYR ØKT DYRTID FOR FOLKET
Monopolene vil kontrollere priser og lønninger i større grad enn før. Prissubsidier på

matvarer vil falle bort. Sentraliseringen vil øke
presset på boligmarkedet, og husleiene skyte i
været. Alt dette vil føre til økt dyrtid.

EEC ØDELEGGER DEN NASJONALE
KULTUREN
De store avis- og forlagsmonopolene vil
fritt kunne oversvømme det norske markedet.
Det sosiale miljøet i bygd og by, som danner
grunnlaget for den folkelige kulturen, vil rives
opp i og med fraflyttingen fra bygdene og
presset i byene. Tilsammen vil dette ødelegge
vår nasjonale kultur.
EEC TRUER LIVSVILKÅRENE FOR
HELE DET ARBEIDENDE FOLKET
må bli konklusjonen på det foiegående. I
tillegg vil det økte presset føre til at enda fler
rammes av helse- og sosialproblemer, samtidig
som utbygging av helse- og sosialvesenet
prioriteres lavt i EEC.
Allerede før medlemsskapet rammes folket
av EEC-tiltak. Regjeringen og den norske
monopolkapitalen gjennomfører EEC-forberedelser. Bl. a. gjennom dyrtid, strukturrasjonalisering og skatter forsøker de å styrke
sin stilling foran medlemsskapet. Det alvorligste fors0ket til nå er den såkalte forlovelsespakten, som trådte i kraft 22. januar, og som
på en rekke områder binder den norske
regjering til å tilpasse lovverk og politikk til
EEC allerede før folkeavstemningen.
Dette er første del av den politiske plattformen for Arbeiderkomiteen, som ble vedtatt pd landsmøtet. Den andre delen gdr pd
hvordan kampen skal føres, og skal utformes i
detalj i nærmeste framtid. Hele plattformen
skal sendes ut som et eget dokument til brnk
for medlemsp_ervinK,__

EEC-motstanderne skal seire!
Georg Vaagen ble enstemmig gjenvalgt som formann i Arbeiderk~miteen på
landsmøtet. Han har vært med i komiteen helt fra starten, og har hele tida fungert
som et stødig politisk sentrum i komiteen. Vi spør Vaagen hva han mener om
landsmøtets betydning for kampen mot EEC.
- Landsmøtet konsoliderte Arbeiderkomiteen organisatorisk, vedtekter for Arbeiderkomiteen ble vedtatt og et representativt landsutvalg ble valgt. Organisatorisk
ligger alt til rette for en masse-organisering av
EEC-motstandere i Arbeiderkomiteen på dens
grunnlag. Landsmøtet vedtok en politisk
plattform for Arbeiderkomiteen mot EEC og
Dyrtid. Denne plattformen er vårt politiske
grunnlag i kampen mot EEC. Behandlingen av
forslaget til politisk plattform var overmåte
verdifull, representantene brakte fram en
mengde ideer og forslag til formuleringer og
endringer. Den politiske plattformen vil bli et
utmerket verktøy i vår kamp mot EEC.
5-punkt-programmet for kampen mot EEC
i første halvår av 1972 er et handlingsprogram
som kan mobilisere store folkemasser i kampen. Målsettingen for 5-punkt-programmet vil
kunne samle folk til motstand langt utover
Arbeiderkomiteens egne rekker. Det er et
handlingsprogram som hver enkelt EECmostander, den enkelte gruppe av EEC-mostandere kan ta opp, helt eller delvis, og sette
det ut i livet på hvert enkelt sted som sitt eget
program.
Hva mener du er farligst ved fiendens utkjør?
- Fienden forsøker behendig å unngå
omtale av regjeringens fullstendige kapitulasjon i Brussel 22. januar iår. Isteden kjører de
ut med skremsler og trusler. Fienden stiller
kjensgjerningene på hodet - et synkronisert
kor av industriledere og pamper taler om
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arbeidsløshet og krise for de ansatte ved '
bedriftene om Norge ikke kommer med i
EEC. Fienden er ute for å ta kraften ut av
arbeidernes motstand mot EEC. Men EEC-tilhengerne vil forrenge seg.
Vi skal møte fienden med grundige, saklige
argumenter og slå han på hans egen hjemmebane. Vi har alt sett konkrete tilfeller hvor
EEC-tilhengernes argumentasjon er blitt forvandlet til støv. Folkets fiender har ubegrensede ressurser til disposisjon - de kontrollerer
massemediene, de har statsapparatet i sine
hender. EEC-motstanderne må stole på "gne
krefter og bygge på tillit til folket. Vi har
folkemassene med oss. Fører vi kampen riktig,
skal vi kunne vinne seier. Vi er fulle av tillit og
tro på vår sak.
Hvordan vurderer du personlig situasjonen for
Arbeiderkomiteen framover?
- Arbeiderkomiteen kommer til å bestå i
lang tid framover. Vi fører en anti-imperialistisk kamp - EEC utgjør en imperialistisk
trussel mot vårt folk. Så lenge EEC består må
vi føre kampen mot denne blokken.
Skulle vi komme til å lide et midlertidig
nederlag og vårt land bli medlem av EEC, vil
Arbeiderkomiteen være like nødvendig som
idag. Da må vi slåss mot forverring av folkets
kår og arbeide for løsrivelse fra EEC. Men vi
befinner oss midt oppe i et kraftig oppsving i
kampen mot EEC. Arbeiderkomiteen står i
første rekke - EEC-motstanderne skal gå ut
som seierherrer!

5-PUNKTSPROGRAMMET
Vedtaket om å sette iverk et nytt-handlingsprogram var det viktigste
som Arbeiderkomiteens landsmøte gjorde. Forslaget til dette handlingsprogrammet for kampen mot EEC våren 1972 var satt fram av
ML-gruppene og ble grundig diskutert i grupper på landsmøtet, før det
ble vedtatt enstemmig i plenum. Dette 5-punktsprogrammet blir altså
retningslinjene for vårt arbeid framover våren. Det blir vår hovedoppgave
å arbeide for at store masser av EEC-motstandere setter det ut i livet.
- '
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1. FORSVAR NORSK SUVERENITET
- NEI TIL SALG AV NORGE!
-

til kamp mot forlovelsespakt og
andre politiske EEC-forberedelser!
la forsvar av norsk suverenitet mot
den imperialistiske blokken EEC
gjennomsyre all opplysningsvirksomhet, alle aksjoner og demonstrasjoner!
fram til folkeavstemning og Stortingsbehandling må dette være
EEC-kampens grunnleggende pa-

role!
2. EEC TRUER ALLE ARBEIDSPLASSER - OGSÅ DIN!
avslør EEC-tilhengernes taktiske
hovedframstøt om at "bare EEC
kan trygge arbeidsplassene".
- vis at EEC betyr inskrenket
råderett over alle arbeidsplasser.
vis at EEC's harde strukturrasjonalisering vil ramme lavtlønnsindustrien, med mange kvinnelige
ansatte, spesielt hardt.
- vis at EEC's storkonsern-politikk
også rammer funksjonærenen,
både i form av oppsigelser og
hardere arbeidspress!
avslør storbankenes gambling med
dagens arbeidsplasser!
aktiviser EEC-motstanderne til å
undersøke hva EEC-medlemsskap
vil bety for hans og hennes arbeidsplass!

ta initiativ til bonde- og fiskeraksjoner!
by og land, hand i hand: fram for
felles distriktdemonstrasjoner!
legg særlig vekt på å markere
EEC-motstanden ved følgende anledninger:
Stortingsbehandlinga i mars: La
Bratteli få se hva vi mener!
1. mai: La kampen mot EEC prege
arbeiderklassens dag!
17. mai: Gjenreis nasjonaldagen
som kampdag for norsk uavhengighet og suverenitet mot imperialismen!
7. juni: Fram for nye mektige
folketog!

S. ORGANISER
·STANDERE!

ALLE EEC-MOT-

bygg ut Arbeiderkomiteen mot
EEC og dyrtid og Folkebevegelsen
Samordne EEC-arbeidet på alle
plan, styrke enheten i motstandsbevegelsen!
forsvar retten til organisert arbeid
mot EEC på arbeidsplasser og
skoler!

De fleste delegatene ga uttrykk for at
programmet er et stort skritt framover i
forhold til det det forrige 4-punktsprogrammet, som en også var enig om hadde vært en
stor suksess. En diskusjon om hvordan programmet skal settes ut i livet ble påbegynt,
men på langt nær fullført. Dette blir en
oppgave for hver enkelt lokalkomite. Det ble
likevel pekt på en del viktige prinsipper, som
lokalkomiteene hadde fått forståelse for under arbeidet med 4-punktsprogrammet.
komiteene må diskutere seg fram til en
grundig politisk forståelse for helheten
i programmet og ikke se hvert punkt
skilt for seg.
en må studere vilkårene på det stedet
en jobber og ut fra dette legge planer
med faste mdl og tidsrammer for gjennomføringa.
en mil bruke fantasi og oppfinnsomhet
i gjennomføringa, og finne fram til
muligheter som byr seg på hvert enkelt
sted.
den sentrale ledelsen må oppsummere
arbeidet i lokalkomiteene underveis, gi
veiledning og bringe gode idtler videre.
Gruppediskusjonene om 5-punktsprogrammet var preget av iver og entusiasme. Folk var
fulle av tillit til at vi ved å følge dette
programmet vil bringe EEC-motstanden og
Arbeiderkomiteen mange skritt framover i
løpet av våren. Stikkorden for gjennomføringa
av programmet er MASSEMOBILISERING.
Anti-EEC-uka i mars skal utløse den entusiasmen som ble bygd opp på landsmøtet og
markere en seierrik gjennomføring av første
etappe av 5-punktsprogrammet.

.,.,.,, .,, .,, , .,.,, .,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,, .,.,.,.,, .,,.
Stopp løgnfilm fra Europabevegelsen!
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i · vår må denne parolen bli motstandsbevegelsens taktiske hovedparole!
3. MOBILISER HUNDRERER' TUSENER OG TITUSENER I PRØVEVALG
OMEEC!
krev uravstemning i din interesseorganisasjon!
arranger prøvevalg i bedrifter, boligstrøk, bygder og skoler!
la grunnlaget i prøvevalget være ja
eller nei til fullt medlemsskap
EEC!

4. FORBERED OG GJENNOMFØR
POLITISKE STREIKER OG KRAFTIGE AKSJONER MOT EEC!
frem forslag om politiske streiker
mot monopolkapitalens og regjeringas EEC-politikk i din fagforening; på din skole og på ditt
universitet.

"Rederforbundet, Industriforbundet og
Bankforeningen pøser sine millioner inn i
Europabevegelsen. Storkapitalen vil inn i
EEC. Propagandafilmer lages etter beste
Goebbels-opplegg. Etter krigen ble politisk
propaganda forbudt på norske kinoer. Kinosjefen unnglr loven gjennom I kalle løgnene
for "behersket og avbalansert" argumentasjon
av høy kvalitet. DETTE ER EN HÅN MOT
ALLE EEC-motstandere!", heter det bl. a. i
en IIJlpeseddel utgitt i forbindelse med massive
demonstrasjoner i Trondheim mot propagandafilmen "Vi ere en nasjon ..", produsert
av Europa-bevegelsen for visning pA norske
kinoer.
I fire dager på rad har ni EEC-motstandere
i Trondheim demonstrert for kravet om at
filmen ml bli tatt av programmet umiddel-
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!,art. Politiet har gitt hardt og brutalt til verks
med hunder, køller og biler. Flere er blitt
arrestert, men motstanderne av filmen vil ikke
la seg stoppe av politivold. Ialt har 12
organisasjoner hittil sluttet opp om demonstrantenes krav, blant dem Arbeiderkomiteen
i Trondheim.
Kinosjefen i Tromsø har nektet i!I sette opp
den ulovlige løgnpropagandafilmen fra Europabevegelsen. Vi kan heller ikke tillate at
storkapitalen fir spre gift på norske kinoer.
Derfor oppfordrer vi våre lokalkomiteer til I
ta tiltak for å stoppe filmen hvor den enn
måtte bli forsøkt vist i hele landet.
DANN EN BRED ENHETSFRONT MOT
LØGNFILMEN "VI ERE EN NASJON ... "

