Utgitt av Arbeiderkomiteen mot EEC og Dyrtid

LEDER: REIS EN SVÆR DISKUSJONf aMOT
EEC!
u -k e
t l u "e:
I
Fra nå er valgkampen.Bratteli presenterersine lØpegutter-Willoch og
Creditbanken spytter i kassa.
Vårt våpen er ikke penger -men folk.Vi
mener at det er flere måter å sette
folket inn på.De vi alt kjenner kunne
settes inn i postkasse-aksjoner -spre
millioner av l Øpesedler og aviser etc.
Vi kunne sikkert dekke alt uten nye
folk~uten diskusjon etc.
Vimener dette er en feilaktig linje-

Diskusjon for å få dem med på husbesøk
Diskusjon med tvilere og tilhengere
av EEC.~lle
vi får med av Arbeiderkomiteen,;---medlemmer og andre må delta
J
De må lære av tvilernes argumenter 1 hØre på .29: legge fram hva som gjØr oss
! til EEC-motstandere. Skal vi makte det
må vi organisere husbesØk - gå sammen

i grupper.
HAR VI TID ?
Mange spØr: Har vi tid til å diskutere nå? Må vi ikke bare jobbe? EEC-motstandere: Det er nettopp nå vi må ha tid - bare derved blir vi mange nok - bare derved kan vi nå ut til alle,
En ~lik massebevegelse for
demokrati, for diskusjon, motargu-

vi ber EECrmotstanderne diskutere

dette.
Vi tror at vårt våpen må være å reise
en brei diskusjon !!!2i EEC fram ,.til
folkeavstemninga .
Diskusjon i hele Arbeiderkomiteen mot
EEC og dyrtid,for å få fram ideer og
kritikk-spesielt om hva- EEC-fronten
skal gjØre etter 26/9.EEC er aldri
slått tilbake.Derfor trenger vi alt nå
å skape enhet-på hva vi skal gjØre
etter fol keavstemninga .
Diskusjon med andre EEC-mot s tandere.
Alle vi kjenner.I AUF,i Folkebevegelsen
og i nabol aget . For å få dem med i aktiv
arbeid ~.Skal vi nå ut trenger vi at

menter

og lØsning av problemene

må til. For å lØse våre problemer
med å lage valgkamp. For å løse
folkets probÅemer og sikre et lllEIflertall 25. 9.
Spesielt: Diskuter artikkelen på
baksia._a om VARIG FROO'l' og artil<kel~n ~ ~tte_j: VJllg)campheftet!

alle argulll&nte--r,krefter og metode r

~

I

I.

her er arbeidsplanen til
Arbeiderkomiteen fram til uka etter
folkeavstemninga.Den bØr i hovedsak
fØlges,~men den er ment som en støtte/
hjelp til lokal planlegging.Det er
selvsagt ingenting i veien for at noen
kommer raskere i gang. Forutsetninga er
at de fØlger prinsippet om å sikre at
mange blir med på husbesØkene.Vi har
prØvd åta hensyn til fjernsynsoverfØringer fra OL i denne planen.
I3-20august:
Lokal organisering,valg av distriktsledelser eller bygdeledelser som kan
~amordne aksjonene.Lokale opplegg
planlegges.Startskuddet for valgkampen
markeres fra I6/8 med plakatopphengn- ·
inger,lokalannonser oa.Disx_q'l;i.on om
varig front med Wc-møtstandere.
20august-27:
_
HusbesØkaksjon . Lokale målsettinger
stilles.så mange som mulig gjennomfØrer 2 husbesØkskvelder hver.Massespredning over hele landet av UnionslØpeseddlen.Dislcusjon av varig front.

arbeider i takt•

VI HAR FÅTT
PRESSEKONTOR!

27 aug . -2september:
Mobilisering til konferanser 3/9,
særlig faglig konferanse.Formiddagsaksjoner hvor vi har med kvinne-

1Øpeseddel,spesielt materiaie for
eldre.massespredning av eb lØpeseddel.
Plakatspredning.Diskusjon om varig front
:front.
·
3-II sept•
Planlegging ,organisering av sluttfasen.Mobilisering til Folkebevegelsens
faglige konferanse . Fortsatt formiddagsbesøk.Mobilisering til ungdomsuke mot EF.
Plakatspredning.Massespredning av en lØpeseddel.Diskusjon on varig front.

AKMED har som et ledd i valgkampen
opprettet et eget pressekontor.Kontoret drives av erfarne journalister i
nært samarbeid med AKMED sentralt.
Oppgavene er blant annet å spre nyheter fra valgkampen og motstandsarbe idet til flest mulig aviser, og å
hjelpe pressefolk med informasjoner
om AKMEDs politikle og arbeid.
.---;

II-I8 sept:

STOL PA EGNE KREFTER!

HVA KAN .Q!! GJØRE ?

Andre husbesØksrunde.Målrettes på t~ilere
Spredning av InnspurtslØpeseddel,
"tvilerplakat".Oppsummering av diskusjonen om varig front,sentralt.

Det beste stoffet vårt vil nolc bli
korte meldinger fra

11

grasrota .0g
11

da

Vi kan iklce nå alt. Bruk derfor~
så

dine egne eller lokalkomiteens

I9 - 24sept:
Innspu.,rtlØpeseddel spres,tvilerplakat.
JAF - aksjonen har lovet et utspill som vi
skal svare på.Agitere . om at det nytter å
stenune mot eec,sitt ikke hjemme ,stem
nei.Diskuter muli~e masseaksjomer

er det vilctig at alle alctivister i
AKMED forer oss med nyheter om det
som skjer i valgkampen. Gode historier av typen: 11 JATEF 11 -toget fiasko i
Gudbrandsdalen, JA-båten lcjeppjagd iLofoten, prØveavstemming ga 90% mot
på X-fabriklcen, korttidssekretær ble
ikke sluppet innafor på Y-verlcstedet

kontalcter i pressa og på NRKs distriktskontorer når du slcal ha ut stoff
lokalt.
SjØlsagt samarbeider vi med våre
egne avisredaksjoner (Kamp mot EEC
og dyrtid, Felles Kamp, Norge for
folket osv.) Men vår oppgave har en

osv. er bra saker. Ring inn!

ikke redd for "dobbeltlcjØr" - kontakt
oss sjØl om du har lcontaktet våre
egne organer på ditt sted.
Vi har telefon (Oslo,02) 46 19 80,
linje 61.
Adressa er: A,KMEDs pressekontor, c/o

·2ssept. -I .olctoberi
.
Landsutvalgsmøte t.oktober . Avstemn~nga
skal oppsummeres.Vi skal si vår mening

Det Norske Studentersamfund, Uranien-

En varig front skal fortsette kampen.

"SENSASJONER"
Vi vil også satse på å kjØre ut en
del "sensasjoner", det vil si atorsalcer og avs l Øringer av JA-folkas

politikk og valgkamp. Har du tips,så
veit du nå hvor du skal henvende deg.
Dette gjelder også når du oppdager
anti-Al<MED-lcjØr i borgerpressa.

noe annen karakter enn deres, så vær

borgvegen 11, Oslo 3.
KAMPEN SKAL VINNES!
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Seinere Vil vi ogsa foreslå andre

tiltak.

om hvordan lcarnpen framover skal foregå
tirsdag ettermiddag!

HVA BJOR VI PÅ
ARBEIDSPLASSENE
Når vi setter kreftene inn i kampanjen
med husbesØ]c,vil det melde seg en del
problemer når det gjelder de som i
all hovedsak har drevet EEC-arbeide på
sin egen arbeidsplass.Vi mener at
dis,:;e i valgkampperio.d en fØrst og fremst
fremst bØr drive husbesØk i sitt
boligområde.

•

r

Men fremdeles vil det være behov for
arbeid på jobben;Trekke
arbeidskamerater med på husbesøk f.eks.
og dette krever naturligvis
diskusjoner.

•

Den viktigste faglige oppgaven vil bli
å mØte LO-kortidssekretærenes inntog
på arbeidsplassene.Folk rundt omkring
på bedriftene bØr gjØres oppmerksorr.me
på hva som vil skje,og diskusjoner
på hva som skal gjØres må settes i
gang,er det mulig å sette i gang
aksjoner på din arbeidsplass for
eksempel?

Tilhengertoget har nå forsØ]ct seg
med en ekspedisjonstur opp gjennom
Gudbrandsdalen.Det har ikke vært noen
lykketur.
Pa Lillehammer sto Arbeiderkomiteens
folk klar da toget tØffet inn på
stasjonen.Materiellet vårt ble delt
ut.JA-standen(uten lokale folk) ble en

HVORDAN LAGE VALGKAMP'C,.f\UPPE.R 1,
He~ er et eksempel på hvordan dere
kan ga fram;
"Vi dannet en liten bolig-AKMED i
mai.
Snakket med folk i distriktet som
har Nei til EEC-merket på bilen, folk
som har kjØpt materiellet vårt, f.eks
17.mai og 7.juni, folk som evt. var
med på demonstrasjoner og tog da.
Vi laget mØte - 1/3 AKMEDere, 2/3
nye folk. Hovedproblemet på mØtet var:
TØr vi gå på husbesØ]c? Hva skai vi
si ? Vi fant ut ·. at vi bØr 'lå to og
to, og vi la opp en plan fora dekke
to boligfelter de . fØrste kveldene. Tre
stykker laget et kort brev til folk
for å si fra at vi skulle komme på
besØk.
Folk turte gå når nye gikk sammen
med erfarne. Etterpå mØttes vi for å
hØre hvordan det gikk.

miserabel historie.Konstituert
politimester Nævdal i Lillehammer
nekta våre folke."' h-a ',tta!l.t\,De .har
anket til Justisdepartementet,noe de
også ble nØdt til da Nævdal forbØd
salg av NEI-slØyfer i forbindelse med
I7 .mai.
I Ringebu var det bare sorgen for JAtoget.Der ble de også mØtt av folk
fra Arbeiderkomiteen , Sivilarbeidernes
forskole og Folkebevegelsen. Det var

så vidt JATEF'erne våget seg av toget.
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Våre. folk kom i egen buss fra Lillehammer,og s~mar"beidet med Folkebevegelsen giltj$c u~ket.~slutninga
fra lokalbefolknin • va,:....pi:-.ima.De
som tok imot JA-mer er p~ "Ringebu var
stort sett turister.Ringebu-folk
imØtegikk JA-folkenes Europa-vås.
Sent!e·,·parti-veteranen Einar
Hovdehaugen holdt en hard appell i
god dØle-stil.JA-toget kunne så rulle
videre til nye fadeser.

HUSBESØK HUSBESØK HUSBESØK
diskuterer hvilke kriterier en skal
legge til grunn for besØkene og ikkæ

HVORDAN TREKKE FOLK MED I ARBEIDET?

legger planer etter

Dette vil melde seg som et problem
for de aller fleste,og det er viktig
å arbeide hardt for å aktivisere breie
lag av EEC-motstanderne lokalt til
valgkamp-arbeid.

I

I

HVORDAN GÅ PÅ HUSBESØK?

Det er viktig å slå fast at her stiller
vi med ganske likt utgan§spunkt,det å
gå på husbesØk vil være noe nytt for
de aller fleste,uansett politisk
erfaring.Vi vil også legge vekt på å
fremme en kollektiv stil i dette
arbeidet , slik at man for eksempel går
to og to sammen,en mer erfaren sarmnen

1

med en uerfaren,prat fØr og etter
husbesØkrunden osv.
Det er også klart,ut fra tilhengernes
opplegg , Arbeiderpartiets 30000 valgkamp.arbeidere,2000 husbesØkgrupper osv.osv.
at det blir tvingende nØdvendig å
mobilisere et stort antall valgkampaktivister hvis vi skal kunne svare
11
JA-bevegelsen 11 i tida framoveroSå folk

må ikke være tilfredse dersom de
klarer å få med seg de vanlige
aktivistene,man må oppsØJ<e andre EECmotstandere,diskutere med dem for å
aktivisere dem.

HVEM SKAL VI BESØiæ?
Når man setter i gang med husbesØk,er
det viktig at· dette ikke skjer på
teknisk,spontant Vis.En må diskutere
hvilke grupper en vil nå,hvilke områder
en vil dekke osv.Skal vi prioritere
drabantbyene eller indre Østkant i
Oslo for eksempel?Skal vi konsentrere
seg om kvinnene,funksjonærene,Arbeider-

parti-velgere osv.Dette vil naturligvis
ariei:e f'ra _ QJ11:i.i,de ti.l
område , det viktige er a t fo ~
- ---

"kartet",men ut

fra politiske vurderinger.

j
j

J

Måten en går fram på og presenterer
seg på ved dØrene kan ha stor betydning for hvorvidt man får i gang
gode diskusjoner med folk • •
Forestillingen om at man ma være en
doserende ekspert er feilaktig.Ofte
kan dette virke i stikk motsatt
retning,folk er ikke interessert i å
bli belært.
Selv om vi ikke skal være "elcsperter",
er det allikevel lurt å snakke med
folk som fØler sei litt usikre på
forhånd,for åta opp de tingene de
er i tvil om.Dessuten vil det fort vise
seg etter noen husbesØk,hvor våre
kunnskaper er mangelfulle,og dette kan
da tas opp og forandres pa.
Et par erfaringer: ·"ÅpningssE!tningen
kan være omtrent slik:Vi kommer fra
Arbeiderkomiteen,og vi vil gjerne
diskutere spørsmålet om EEC-medlemskap
med folk.Har du personlig tatt noe
standpunkt?
•
Videre:Det viser seg at spØrsmalet om
koalisjonen HØyre/D&A er noe som
setter tankevirksomheten i gang hos
folk,og kan danne et godt utgangspunkt
for diskusjon.
Det er også en fordel å legge en
beskjed i postkassene om at vi kommer i
lØpet av et par dagers tid,slik at folk kan
kan være forberedt.
HUSMORBESØK-BESØK HOS ELDRE
I tida under OLYMPIADEN(Z7/8 -I0/9)
vil det være gunstig å legge
h u ~ e ttl''f<irll\id'gagene,vi vil
da- ~ t a l : _ cie..l_~ kvinnene,
fordi det . ofte er vanskelig- å snakke
med kona i
familie ved kveldsbesØk.

?

1. AKMED må samles for distriktet,det
nytter ikke å holde f.eks. arbeidsplassen eller skolen som adskilte enheter. En enhetlig ledelse må ta grep
om valgkampen.
2. Det må sikres at det blir diskusjoner også i de små komiteene.
HVA KAN UNGDOMMEN GJØRE?
En stor del av Arbeiderkomiteens
medlemmer er unge EEC-motstandere.
Skal disse deita på husbesØk?
Selv om de yngre kan være like dyktige
som . de eldre,mener

vi det er galt

å gi dem i hovedoppgave å drive med
husbesØ)<.Det er tross alt ikke så
enkelt dersom en ungp.omsskoleelev
mØter faren til klas,ekameraten i
dØra.Derfor . mener vi at de bl.ant de
yngste som svært .9jerne vil gå på husbesØk selvsagt kan gjØre det,men at de
i all hovedsak kan drive valgkamp·
a :rbeide i andre former.For· eksempel
stå på stand og mobilis"'re andre unge
til det,være m~d p& lØpeseddel og
p l akataksjoner ·osv.,alt sammen ting
som er en viktig ~el av vårt valgkampopplegg.
.
•
For ungdommen vil det dessuten kreve
mve innsats å mobilisere .t il
den aksjOIJsuka "Ungdomsfronten mot
.EF" har lagt_ opp; til fra 3--9september.
Man bØr blant an~et·~nde~sØ)<e
mulighetene for aksjoner på skolene
i denne•uka.
· '

3. Valgkampsepteret skal også ha
kontakt med fler enn de som er organisert i Arbeiderkomiteen. Samarbeid
med uorganiserte EEC-motstandere og
Folkebevegelsens medlemmer etc. om
stands og husbesØ)< er en vikti~ oppgave for senteret. Det tår altsa en
funksjon sem g6r ut på å samordne kreftene i enhetsfronten.
4. Valgkampsenteret skal være en sen-

tral, •et sti,:,d å snakke med", et sted
der ' en stikker innom og hent'e,; materiell, slår av en prat, utveksler erfaringer fra husbesØ)t.

ENHETIIJot EEC .!

==~~=============================!a=========:::::;,,
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DISKUTER VARIG FRONT MOT EEC I°
Valgkampfasen i den langvarige kampen
mot EEC er over om 40 dager.Vi har
ingen illusjoner om at storkapitalen
vil legge ned våpnene etter
folkeavsternninga.Tvert om,-uansett
folkeavsternn1nga er EEC en fortsatt
trusel mot det norske folket.
Vårt beste forsvar er
sammensveiset,varig front av alle EECmotstandere.Og denne fronten skal vi
smi så sterk som mulig i valgkampens
siste fase!Arbeiderkomiteens medlemmer
er de som har en klarest analyse av
hvorfor en varig front er så
nØdvendig.Derfor er det vår oppgave
å diskutere hvordan
denne fronten
skal bygges ut.Og det er ikke minst
våroppgave å overbevise andre,slåss
mot de som tror kampen er slutt 26.
september.
SjØl om vi vinner ~alkeavstemningen,
er det et JA-flertall på Stortinget
som kan sette Brusseldirektivene ut i
livet likevel.Vi må ikke la oss lure
<>.v at Vl har formell sjØlråderett.
Fr-i tia.1de lsavtale blir ett framstøt.
~ e gj er inga kan prØve å tuske med
._2vs tmning sresultatet . En "ny si tuasjon
' kan oppstå o g medlemskap fremmes igjen .

eD

Et EEC-statsbudsjett foreligger
allerede i departementene.
Kort sagt,vinner vi,må vi sØrge for
at seieren får det innholg folkeflertallet la i dem.
Taper vi, skal Bratteli forte]e oss
prisen,-EEC skal konkretiseres i lovverket,industrien skal 11 styrke,1;1 for
å klare konkurransen i EEC 11 .Kort sagt,
prisen skal betales.Realitetene vil
stå klart for f8lket,og vi må ha en
brei, varig front som får storkapitalen
til å betale prisen.
Og ved et uklart utfall,er det opplagt
at vi trenger alle irefter i organisert
beredskap for å vise tilbake
tilhengernes framstØt.
Noen motstandere,også av dem vi skal ha
ha med på husbesØk og aksjoner,tror at
EEC-kampen snart er over.Kanskje har de
jobba hardt og"gleder seg til ferie".
Det er vår oppgave å diskutere varig
front med disse motstanderne.Og vi bØr
gå i spissen når det gjelder å arbeide
grundig og systematisk for å smi en
varig front de 40 dagene som er igjen
t !l fol~eavsternningen,,Derfor må vi ta
pa oss a starte en diskusjonsbevegelse
blan t....l!1.k._ EEC-motstandere om hvor

viktig det er å skape en varig front.
Og vi må starte den nå~
Samtidig må vi legge vekt på å trekke
mange med oss på husbesØk og aksjoner,
EEC-motstandere!Storkapitalen vil
bli kjempefornØyd om vi nå glemte at
det står kamp mot EEC på programmet
også etter folkeavsternninga.Den vil
bli storfornØyd om vi ikke trakk mange
med oss på husbesØk,verva mange nye
medlemmer.Den blir godt fornØyd om vi
ikke konsoliderer alle EEC-motstandere
på at varig front er nØdvendig.For da
ligger veien åpen for den helt fram
til Brussel! 1
Diskuter hvilke framstØt som kan
komme etter folkavsternninga.
I dag er husbesØk den viktigste
kampformen.Begynn å diskuter hvilke
former som kan bli aktuelle etter
26.septern1>er.Hvordan kan vi i arbeidet
nå sikre at vi står sterkest Dllllig
etter 26/9?Hvordan vil en varig front
se ut organisatorisk på ditt sted?
Reis en svær diskusjon som kan gi
materiale til hvordan vi skal
fortsette kampen mot EEC! ·

VERV MEDLEMMER NÅ
-BARE FOLKELIG MOTSTAND
KAN HINDRE EEC-MEDLEMSKAP
-ORGANISER KAMPEN MOT EEC
- FOREN ALLE KREFTER SOM
LAR SEG FORENE I KAMPEN
MOT EEC
- KAMPEN MOT EEC FORTSETTER.
ETTER FOLKEAVSTEMNINGEN

IBOMl'UR FOR JA-BÅTEN I LOFOTEN!

Da JA-båten på sin storslagne"turne
i Lofoten arriverte med brask og bram
i Raniberg,opplevde JATEF~rne det
11

forsmedelige at de ikke en gang fikk
legge til kai!Rambergværingene ville
ikke vite av JA-båten,og slettes ikke
ha den liggende ved kaiene sine
I Svolvær hadde Arbeiderkomiteen stanå
mens JA-båten lå inne og solgte merker
og materiell for 360 kroner på en dag,
Kanskje er det skuffelsen over
bomturen langs Lofoten som har fått
JA-mannskapet til å ty til sterke
"trØstesaker" . ~ har ikke gjort dem
mer populære blant motstandsfolket
nordpå.

NÅR IKKE STATEN VIL HJELPE
OSS, DA HJELPER VI
OSS SJØL!

ORGANISER INNSAMLINGER TIL
KAMPFONDET MOT EEC!
KAMPFONDET - AKMEDS SVAR
PÅ STATENS STØTTE TIL EECINFORMASJON!

Kanskje du ikke har betalt ~antigent
til Arbeiderkomiteen for !972.Det er
ganske mange som har glemt å betale
eller som II ikke husker" om de har betalt.alikt må rettes på!
Skal vi få til en skikkelig innspurt,
må Økonomien styrkes.Det gjelder også
å skape en varig front mot EEC.Derfor
er verving av nye medlemmer stadig
+ike aktuell.Sett i gang med
rnedleinsver9i.p.g så raskt som mulig.Vi
har 5000 medlemskort klar til
titsending og får 5000& 110~0-.
blanketter som også gjelder som
medlemskort.Bestill fra,AKMED,postboks
postboks 3829,Ullevål Hageby,Oslo 8.
Vær ikke baktung med medlemsvervinga,
START NÅ!

JEG BESTILLER HERVED:
••••• stk.lØpeseddel:"Union-ikke samarbeid,men Brusseldiktat. (2Øre pr. ex)
• •••• stk. lØpeseddel: "EEC-hær i I980Stem nei!" (2Øre)
.•••• stk." InnspurtlØpeseddel"

••••• stk.NEI TIL SALG AV NORGE-plakat •

••••• stk klistrernerker(nye)
••••• stk.Argumentsamling.

+MYE'MYE MER!

fRONT
Mor
EEC.I

Navn ••••••••••••••.•••••••••••••••••.•
Adresse ................................ .
Poststed ••••••••••••••••••••••••..••••

Arbeidere i kamp mot EEC i 1962. Kampen fortsetter i dag.

Tryktlorr.t"llol

A/S Duplotryltk 0111-12
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Heftene vil bli sendt umiddelbart i
postoppkrav.
Ai'beiderkomiteen mot EEC og dyrtid,
Boks 3829 Ullev!J Hageby, Oslo 8,

Postgiro 20 88 77.

