Viser at frihandelsordningen er langt bedre enn medlemskap
enn regjeringens markedsmeldeter.
ding. Motmeldingen er
Forste del bestar av de enkelte
utvalgs innstillinger, i alt 11
kapitler med en orienterende
innledning. Disse kapitlenc behandler disse emnene: Selvraderett og demokrati, utviklingen
mot en politisk og okonomisk
union, generell okonomi, etableringsrett, arbeidskraft og kapitalbevegelser, spesielle nringer
(energi, industri, landbruk og
fiske), distriktspolitikk, naturog miljovernsporsmal, sosialpoliArbeidet med motmeldingen tikk, kvinnens stilling, forholdet
har pagatt i et par mäneder, i til andre land og helhetssyn pa
15 utvalg som har behandlet de EF.
forskjellige omrb.der. Nrmere
Del to i motmeldingen er en
100 personer, alle sammen eks- konkret imotegaelse av regjerinperter pa de forskjellige fagom- gens markedsmelding. Det ligger
racier, har deltatt i arbeidet i i sakens natur at grunnlagsmadisse utvalgene.
terialet som er framlagt i forste
Motmeldingen er blitt et do- del i det alt vesentlige ble utarkument pa 320 trykte sider, alt- beidet for regjeringens markedssa noe storre og mer omfattende melding forelà. Dette var nod-

Folkebevegelsens motmelding
er na ferdig. Det er blitt et solid
og grundig dokument som i
tiden fram til folkeaystemningen
kommer til a bli et sterkt Open
i motstandernes bender. Her liar
man fatt en samlet redegjorelse
for motstandsbevegelsens argumentasjon pa de forskjellige felter av EF-problematikken. Regjeringens markedsmelding og
Folkebevegelsens motmelding vil
fra nil av were de to viktigste
dokumenter i debatten om norsk
EF-medlemskap.
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OPPLAG: 800 000

vendig for i det hele tatt a fa
motmeldingen ferdig i rimelig
tid. Del to tar punkt for punkt
for seg den viktigste kritikk av
regjeringens markedsmelding.
Folkebevegelsens motmelding
konkluderer med at en frihandelsordning, slik den tilbys de
ikke-medlemskapssokende land,
er en langt bedre ordning for

Norge enn fullt medlemskap.
Dette standpunkt er kanskje
saerlig utredet i kapitlet om industrien i forste del.
Med Bette har ikke Folkebevegelsen bundet seg til noe bestemt alternativ i losningen av
EF-sporsmalet, men bare pekt
pa at det allerede na i alle fall
foreligger ett alternativ som er
langt bedre for Norge enn medlemskap.
Motmeldingen er trykt i et
opplag pa 10 000 og vil bli solgt
til kostpris.

tyre
Kjell Bondevik gar sterkt mot medlemskap
Tidligere statsrad Kjell Bondevik gikk pa landsmotet i Kristelig
Folkeparti intot norsk medlemskap i EF. Slant de ting som hadde
vocrt avgjorende for Bondevik var at vi ved medlemskap vil matte
gi fra oss viktige deler av vart selvstyre, og at distriktsutbyggingen
vil svekkes. Han sit ogsa, store farer i edruskapspolitikken og forhandlingsresultatet var etter hans mening heller ikke tilfredsstillende. Vi gjengir her utdrag av Kjell Bondeviks argumentasjon pa
disse viktige ontradene.
SUVERENITETSSPORSMALET

Ingen tvilar vet i dag pa at
EF har som ma.l ein okonomisk
og politisk integrasjon. I 1967
sag det politiske siktemâlet ut
til a vere kome i bakgrunnen.
Alle parti rekna Roma-traktatene som eit okonomisk avtaleverk i all hovudsak. Sjolve
namnet EEC, det. europeiske
okonomiske fellesskap, tala tydeleg i sa mate.
Seinare har samskipnaden hja
oss fact eit nytt namn, EF, det
europeiske fellesskap, og det ma
tyda noko. Eg vurthrer situasjonen slik: serleg i det siste har

det Ott for seg ei utvikling i
EF, som ein nok kunne ha ei
aning om for, men som no er
tydeleg at eg ikkje tvilar pa ei
kursendring. Det politiske foremalet har etter kvart kome
klarare fram. Dette ma fa som
konsekvens at den einskilde
staten lyt redusere sin suverenitet til foremon for fa ste overnasjonale organ der Noreg sjolvsagt skal ha representasjon. Ein
risikerer a matte gje fra seg
store viktige omrade av sitt
sjolvstyre. Det vent meir fjernstyring og sentralisering i avgjerdsprosessen. Den nyvalde
presidenten i Kommisjonen,

Regjeringen forbereder sq_Y,

Mansholt, sa i eit intervju den
26. mars i
«Demokratiet i
EF er ennft svakt, men det vil
bli styrket nat. Storbritannia,
Danmark, Norge og Irland er
blitt medlemmer og kan bidra
med deres demokratiske tradisjoner.» Han meinte at her lag
veikskapen i EF i dag.
DISTRIKTSUTBYGGING

Distriktsutbygginga i EF er
i dag veikare enn eg ynskjer for
wart land. Morkutvalet seier
m.a.: «Man kan ikke likevel se
bort fra at et eventuelt EF-medlemsskap kan medfore en forsterkning av urbaniserings- og
konsentrasjonstendensene i Norge gjennom okte strukturendringer i norsk nringsliv. En slik
okt strukturendring vil kunne
medfore okte problemer sterlig
for marginalarbeidsgrupper og
vil ellers kunne fore til okte sosiale problemer innen arbeidslivet og samfunnet som helhet.»
Den 17. oktober 1969 sa Kom-

misjonen: «Det er allerede nevnt
at en umiddelbar konsekvens av
apne grenser er en forsterkning
av tendensen til geografisk konsentrasjon. Nar bedrifter meter
konkurranse ledes de til a soke
de direkte betingelser som er
best for deres drift, og spesielt
de beste betingelser i lokaliseringen av virksomheten. Resultatet
er en konsentrasjon i de allerede
industrialiserte omrader, som
tilfredsstiller kravene til effektiv plassering bedre enn andie.

I visse tilfeller bar derfor den
gradvise fullforing av Fellesmarkedet bidratt til a forverre
de overdrevne og skadelige
skjevheter i den geografiske fordeling av produksjonslivet som
medlemsstatenes
distriktspolitikk soker a fjerne.»
EDRUSKAPSPOLITIKK

I edruskapspolitikken ser eg
store farar. Vi kan ikkje i EF
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EF:

Stutsstotte

Ny konsesjonslov s yrekker kontroli

til egjeringen

med utenlandske etableringer
Den 10. mars forelá det et utkast til Odelstingsproposisjon om ny
konsesjonslov. Prosessen er videre: Regjeringen legger fre ► lovforslaget i Stortinget. Stortinget behandler det og vil etter all sannsynlighet vedta det. Resultat: En ny konsesjonslov som langt pa vei
Apner fullstendig for utenlandske etableringer.
UTENLANDSK KAPITAL
VELKOMMEN

Regjeringens forslag er en
ditiekte konsekvens av Romatraktatens pabud om lik etableringsrett. I utkastet til Odelstingsproposisjon heter det bl.a.:
«Ved medlemskap i Fellesskapet
vii mulighetene for a kunne regulere omfanget av etablerings-

Kjell Bondevik

virksomhet fra EF-landenes side
bli noe mer begrenset som folge
av opphevelsen av diskriminerende bestemmelser i konsesjonslovgivningen.» Dette er
klar tale. Myndighetene presiserer videre at utenlandsk kapital er velkommen til Norge:
«Formalet er ikke a bremse tilforselen av utenlandsk kapital
til Norge eller a hindre even-

tuelle overtakelser. Det er Regjeringens forutsetning at det
fortsatt skal fores en liberal politikk bade overfor norske og
utenlandske interesser.»

Regjeringen har bevilget
14 millioner kroner til
EF-informasjon, derav
11 millioner til sin egen
propagJ nda

UTENLANDSK
KONTROLL OVER
N1ERINGSLIVET

Allerede i dag er 1/3 av aksjene i norsk industri pa utenlandske hender. Na legger Regjeringen forholdene enda bedre til
rette. Den viktigste endringen i
konsesjonsloven gar i korthet ut
pa «at borgerne i fellesskapsland
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Vil oke enkeltinenneskets rotloshet
enda mer omfattende, overordnede organisasjoner — med et
innviklet regelverk og okt maktkonsentrasjon.

En rekke kvinner og menn
som arbeider innen psykisk helsevern og sosialsektoren, har
tatt initiativ til en aksjon «for
psykisk og sosial helse — mot
EEC». Blant initiativtakerne er
helsedirektor Karl Evang.

Helsedirektor Karl Evans; or
blant initiativtakerne til oppropet mot EF.

I oppropet fra gruppen heter
det blant annet:
Medlemskap vil forsterke den
uheldige sosialpolitiske utvikling
vi alt ser i vart land, og det vil
gjore det vanskeligere a gi samfunnets utvikling en mer menneskevennlig retning. Medlemskap vil oke enkeltmenneskets
rotloshet og maktesloshet. Det
vil gi oss mindre styring over
vArt eget liv og var livsform.
Det fewer mennesket inn under

De krefter som star for lonnsomhet og okonomisk vekst i
snever, kortsiktig forstand, vil
bli mer dominerende i et utvidet
EEC enn de er i Norge. Vi kan
derfor ikke vente at dypere
sosiale og menneskelige perspektiver vil bli bygd inn i nmringspolitikken. Samtidig ma vi oppgi
viktige nasjonale styringsmidler.
Dermed svekker vi muligheten
for pa egen hand a fore en okonomisk politikk som vi til enhver tid mener er i samsvar med
vare sosialpolitiske mal, heter
det.

s
nte
Follesmarketlet er begynnelsen til en forbundsstat etter
monster av Amerikas Forente
Stater. Den drivende kraft bak
denne sentraliseringen er Europabevegelsen.

\ art
P

I 1923 kom det i Wien ut en
bok som vakte adskillig oppsikt.
Den hadde tittelen «Paneuropa»
og var skrevet av osterrikeren
Richard Coudenhove-Kalergi. I
denne bok drofter han samar-

selvstyre

Ar profrlsor, dr juris Torsfrin ,Eckboff
Det hersker meget forvirring omkring suverenitetsbegrepet. Derfor foretrekker jeg a bruke det norske ord s e I v s t y r e. Det har
blant annet den fordel at det gAr an A tale om grader av selvstyre,
og det er nettopp det vi bor gjore i dette tilfelle. Vi mister — i hvert
fall i forste omgang — ikke alt vArt selvstyre om vi gar inn i EF.
Men vi mister en god del av det.
Det er naturligvis riktig at ingen stat har ubegrenset nasjonal
handlefrihet. Bade internasjonale avtaler og okonomisk samkvem
medforer at statene — og i srlig grad de sma stater — kommer
i avhengighetsforhold til andre. Men selv om dette innrommes,
det fastholdes at var selvstendighet blir langt sterkere begrenset
i EF enn den noen gang har wart siden 1814. Det styrefellesskap
som vi hadde med Sverige mellom 1814 og 1905 var ikke pa langt
nar sa omfattende som det vi far med EF-statene om vi gar inn der.
Og de band pa var handlefrihet som folger av medlemskap i organisasjoner som f.eks. FN og NATO er beskjedne sammenlignet med
dem vi underkaster oss ved a slutte oss til EF.
For det forste vil en god del av den myndighet som i dag utoves
av Stortinget, regjeringen og norske domstoler bli overfort til Ministerradet, Kommisjonen og EF-domstolen. Til det som blir overfort
horer bl.a. fastsettelse av tolltariffer, inngAelse av handelsavtaler
med fremmede stater og meget av lovgivningen om landbruks- og
fiskerisporsmal, transportsporsmal, konkurranseregulering m.v. For
det annet vil vare nasjonale myndigheter ogsa pa omrader hvor de
selv treffer avgjorelser, komme i et langt sterkere avhengighetsforhold til maktsentra utenfor landets grenser enn de er i dag. VAre
myndigheter ma rette seg etter direktiver fra EF-organer. Dessuten
blir deres frihet til a velge virkemidler i den okonomiske politikk
snevret inn pa grunn av Romatraktatens prinsipper om fri kapitalbevegelse og lik etableringsrett. Og i tillegg kommer den faktiske
avhengighet som folger av at nEeringslivet ma tilpasses EF-systemet.
Noen sier at vi far medbestemmelsesrett i EF. Hvor meget det
betyr er det vanskelig a si noe sikkert om. Men et visst holdepunkt
gir Jet faktum at Norge vil utgjore mindre enn 2 pst. av folketallet
i et utvidet EF og fa ca. 5 pst. av stemmetallet i Ministerradet. Det
hevdes av enkelte at var reelle innflytelse blir storre fordi vi far
cvetorett». Med dette siktes til den praksis som ble innledet etter
Luxembourg-forliket i 1966. Ministerradet har siden den tid unnlatt
A benytte seg av sin rett etter traktaten til a binde mindretallet i
viktige saker. Men vi har ingen garanti for at denne praksis alltid
vii fortsette. Traktatens aystemningsregler er ikke endret, og medlemslandene kan narsomhelst falle tilbake pa dem hvis de finner det
opportunt. Og selv om enstemmighetspraksisen fortsetter, tviler jeg
pa om vi noen gang vil wage a nedlegge veto mot noe som alle de
andr3 er enige om.
Alt tatt i betraktning synes det klart at den innflydelse vi kan ove
innenfor EF, blir beskjeden, sammenlignet med den som EF kan ove
pa oss, hvis Norge blir medlem.

beidsproblernene i Europa. Han
kommer til den konklusjon at
statene i Europa bor slaes sammen til en forbundsstat. Han
skriver: «Kronen pa de europeiske samlingsbestrebelser vil
vare virkeliggjorelsen av Europas Forente Stater etter monster
av Amerikas Forente Stater.»
Europabevegelsen har satt seg
som mal a virkeliggjore Coudenhove-Kalergis ide om Europas
Forente Stater. Denne bevegelse
begynte sin virksomhet i 1923
og har siden opptradt med vekslende styrke. I tiden etter den
annen verdenskrig har den vist
stor aktivitet og gjort seg gjeldende pa flere felter.
Forfatteren av «Paneuropa»
ble i 1952 valgt til arespresident
i Europabevegelsen.
Det er ikke vanskelig a pAvise
den nacre sammenheng mellom
Europabevegelsen og Fellesmarkedet. Mange av de ivrigste fellesmarkedstilhengere har vrt
aktive medlemmer i Europabevegelsen, blant andre Paul-Henri
Spaak, som deltok i utformingen av Romatraktaten. Walter
Hallstein, som fra 1. januar 1958
til 1. juli 1967 var president i
Europakommisjonen, er na, president i Europabevegelsen.
Europabevegelsen har sitt hovedkontor i Bryssel. Den har
avdelinger i alle vesteuropeiske
land. Den norske avdeling ble
stiftet i 1949. Da Europabevegelsens virksomhet .er lite kjent i
distriktene, tillater jeg meg a
sitere endel fra den norske avdelings trykte beretning for
perioden 14. februar 1969-25.
februar 1970. Jeg gjengir noen
spredte utdrag:
«Europabevegelsen i Norge —
stiftet ved mote i Stortinget 30.
mai 1949 — har som formal: A
fungere som den internasjonale
Europabevegelses norske avdeling og fremme dens malsetOng.»
DEN INTERNASJONALE
EUROPABEVEGELSES
MALSETTING
«Europabevegelsen soker a
virkeliggjore et europeisk fellesskap, med respekt for menneskerettighetene, ved en politisk,
okonomisk, militoer og sosial integrering av de europeiske na-
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politisk dunthet
Regjeringen har endelig kommet med sitt forslag om statsstotte til opplysningsarbeidet foran folkea y stemningen. Saken
har tatt tid, en rekke ganger er den trukket tilbake fra statsradsbehandling. Det tyder pa at det har statt strid om prinsippene for tildelingen, det har weft en hard drakamp mellom de
som onsket en viss rettferdighet ved fordelingen og de som
onsket den harde linje.

Vedtaket i statsrad viser at den harde tilhengerlinjen har
seiret. Regjeringen innbyr Stortinget til a bevilge 14 millioner
kroner, fordelt med 6 millioner til Utenriksdepartementet, 6
millioner til politiske partier og en million hoer til Folkebevegelsen og den nystiftede aksjonen «Ja til EF».

Dette betyr at hvis Regjeringens forslag gh.r igjennom gar
tolv millioner kroner til agitasjon for medlemskap i EF eller til
mer eller mindre balansert informasjonsvirksomhet. To millioner gar til Folkebevegelsen og de partier som vil bruke pengene
til a arbeide mot norsk medlemskap. En sjuendedel av statsbevilgningen gar altsh til motstandsarbeidet.

Alle demokratiske prinsipper skulle tilsi at statsstotten best
mulig skulle gi motstandere og tilhengere like sjanser til a nh
fram til velgerne med sine argumenter. Det kunne man ha
oppnadd ved a bevilge like mye til begge parter. I stedet har
man valgt en fordelingsmate som sikrer regjering og tilhengere
fem ganger sh, mange penger som motstanderne.

Det er nesten ikke til a tro at Regjeringen vil begunstige seg
selv sa, grovt som dette. Det er ikke bare en politisk dumhet, det
er en utfordring som ytterligere kan skjerpe motsetningene og
oke bitterheten.

Det era hape at Stortinget innser dette og gar inn for en
fordeling som er mer i pakt med demokratisk tankegang. Skulle
dette mot formodning ikke skje, er det fremdeles hap. For Favoriseringen av det one syn er denne gang sa grov at rette vedkommende utvilsomt vil reagere. Og rette vedkommende i denne
saken er det norske folk.
sjoner. Dens null er opprettelsen
av Europas Forenede Stater, utstyrt med en regjering, et parlament med to ka,mre, valgt ved
alminnelig valg, en domstol og
et okonomisk og sosialt rad.»

Knut Frydenlund valgt til ny
formann, et very han fremdeles
har.
Europabevegelsens Stortingsgruppe har i dag 120 medlemmer av Stortingets 150 representanter.»

Europabevegelsen
i Norge
filch i 1969 kr. 50.000,— over
Utenriksdepartementets budsjett
til delvis dekning av lonnsutgiftene ved Sekretariatet. Et like
stort belop er bevilget for 1970.
I var nasjonalforsamling er
det i 1969 stiftet en srskilt avdeling av Europabevegelsen.
Europabevegelsens
Stortingsgruppe ble dannet ved et konstituerende mote onsdag den 7.
mai 1969 i Stortingsbygningen.
PA arsmotet den 14. januar
1970 ble stortingsrepresentant

Ikke et eneste norsk parti liar
erklwrt at det onsker Norge innlemmet i en europeisk forbundsstat. De norske rettskerde er
enige om at Norge ikke kan ga
inn i en forbundsstat for Grunnlovens § 1 er forandret. /Mikeye! stutter 4/5 av Stortingets
medlemmer en bevegelse som
meget aktivt gar inn for at statene i Europa skal shies sammen
til en forbundsstat. Hvordan kan
dette vare mulig?
Eiliv Bakke

10 000 marsierte

Storre f re for
hus dyrsykdomr-',--.--A•

or dansk EF-nei

red medlemskap

havn og strakte seg over to
Hvordan er helsesituasjoDet sies at det er storre
dager. Flere steder ble toget
fare for smittsomme dyresyk- nen for husdyr i Norge i dag?
hilst med flagg fra beboerne
— Den er svrt god. Vi er fordommer om vi kommer inn i EF.
langs ruten. Demonstrasjonen
skanet for mange smittsomme
var arrangert av en uavhengig
Er det riktig?
som husdyr i andre
gruppe EF-motstandere med
Vi har stilt sporsmalet til stor- sykdommer
europeiske land plages av og
stotte av «Fellesutvalget mot
tingsmann Johan Kleppe. Kleppe som koster store summer.
EF-medlemskap», som koordier fagmann pa omradet, han er
nerer de ulike motstandsgrupper
Hva beror det pa at forholdei Daninark.
distriktsveterinmr av yrke.
ne er sa bra ?
Foran Folketinget talte melI artikkel 104 i traktaten
Vi har meget strenge vetelom andre den sosialdemokratisom Norges tilslutning heter det rinmrbestemmelser og strenge
for husdyr
ke folketingsmann Eiler Kock
at det innenfor rammen av over- importrestriksjoner
og forfatteren Carl Scharnberg,
og husdyrprodukter for a kunne
gangsbestemmelsene angáende holde pa standarden. Landet
samt representanter for fagforimport av dyr vil bli sokt til- vart er ogsa i en geografisk
eninger, pensjonistforeninger og
ungdomsorganisasjoner.
lempninger med sikte pa en jevn gunstig posisjon nar det gjelder
mot smittespredning fra
Sekretmr i Folkebevegelsen,
utvikling av samhandelen, og at tiltak
andre land og innen vart eget
Per Oivind Nielsen, hilste fra
bestemmelsene derfor vil bli omrade.
Norge. Han ha' pet det klare flergjenstand for vurdering i den
tall mot EF som i folge meHvordan er forholdene i
permanente veterinrkomite.
ningsmalingene er i Norge, ville
EEC-landene ?
holde seg, og at et norsk nei i
Med okt samhandel, okt
De har mange husdyrsykseptember ville bidra til et dansk
samkvem og mindre restriksjo- dommer som vi ikke har. Benei i oktober.
ner vil faren for overforing av kjempelsestiltakene er ogsa for- Om lag 10 000 menneskesr var sc.Jmlet utenfor Folketinget i Kobenhavn.
Arrangementet fikk stor om(Foto: Jcn Ola Gjermundsen.)
smittsomme dyresykdommer na- skjellige fra vare.
tale i dansk presse og masseturlig nok oke. Pastanden er
Har de ikke noen tilsvarende
media.
importkontroll der ?
derfor riktig.
Dansk EF-motstand ser na ut
pa Kristianborgs Slottsplads
«Foraret» er i ferd med
Nei, den ville nok i tilfelle trenge gjennom i Danmark, ogsa foram Folketinget son dag 9. til a organisere seg bedre. Om
hindre samhandelen og pa den for EF-motstanden. I regn, april. Folkemotet var a yslutnin- to uker arrangerer «Fellesutvalmäten skade den moysommelig blast, med enkelte solglott sam- gen pa en «allgang mot EF» get» en landskonferanse for a
etablerte felles markedsordning let det seg over 10 000 mennes- som startet lordag morgen i koordinere motstanden foran
i Fellesskapet.
ker, ifolge dansk politi og TV, Vekso fire mil utenfor Koben- den avgjorende fasen.
Kan vi beholde vare regler
om vi gar inn i EEC ?
for Radet en melding og i den
Vi har fact overgangsbe- ge
utstrekning det skulle were nodstemmelser pa 5 an
vendig, fremsette egnede forslag
Gjelder overgangsordnin- som tar hensyn til Jenne utvikgen for alle smittebmrende dyr ling». Mer vet vi ikke om hva
og dyreprodukter ?
som vil skje.
Den gjelder bestemmelsene
Er det sikkert at EEC vil
for import av storfe og svin til
oppdrett, oppfetning og slakt. ha innfort nye regler innen den
Den gjelder rett til a opprett- tid?
Det er et sporsmal om hva
holde de metoder som nyttes for
a erklre en storfebuskap offi- Kommisjonen finner nodvendig i
sielt fri for tuberkulose eller relasjon til utviklingen.
Ely -tilhengerne har begynt sin mobilisering. Blant de fremste aktiKan det sies noe om hva vister
brucellose.
Overgangsbestemfinner vi Oslo Unge Heyre. I samarbeid med «Norsk ungdom
melsene gjelder videre rett til, de nye reglene i tilfelle sannsyn- for EF» og Den Konservative Studenterforening arrangerte de et
ligvis
vil
ga
ut
pa?
ved
import
av
ferskt
kjott,
Sentraladministrasjonens Tjefakkeltog fredag 7. april. Paul Thyness var kveldens taler. Dagen
opprettholde nasjonale bestemNei. Veterinwrmedisinsk for arrangementet ble Oslo Unge Howes formann, Per Chr. Frich,
nestemannslag, som er en av
melser vedrorende beskyttelse kan det forresten neppe finnes intervjuet i Aftenposten. Han presterte bl.a. folgende: «Mtge Heyre
foreningene under LO-forbundet
mot munn- og klovsyke, under noe kompromiss mellom de er i full gang med to vise at det er vi som liar ungdommen p4 var
overholdelse av E0E-traktatens hovedprinsipper vi benytter for side.» Videre: «Scerlig de unge er villige til a ta konsekvensene av
Norsk Tjenestemannslag, bar
alminnelige bestemmelser.
bekjempelse av smittsomme hus- det forhandlingsresultaf som foreligger.»
arrangert en hemmelig urav— Hva vil skje nar overgangs- dyrsykdommer og dem man bastemning om holdningen til EF
Uttalelsene liar vakt en viss oppsikt. Den siste gallupen viste at
serer seg pa i de navwrende
tiden er ute ?
blant foreningens ca. 1600 medbare 26 pst. av de spurte i aldersgruppen 15-29 4r Or inn for medEEC-land.
Artikkel
106
i
traktaten
lemmer. Avstemningen er pa det forteller oss at for utlopet av
Er det rimelig a regne med lemsskap. 42 pst. Or mot.
nrmeste a y sluttet, og av de 31. desember 1977 «vil det bli at vi vil fa like effektive konI tillegg til Bette faktum har unge Frich miittet registrere oppforetatt en undersokelse av si- trolltiltak som vi har i dag ?
nwrmere 1000 medlemmene som
om det fakkeltog hans organisasjon sto som arranger av:
— Jeg kan aldri tenke meg at slutningen
tuasjonen i det samlede Felleshar avgitt stemme, er det 44
ca. 470 gikk til Beidhusets borggdrd for 4 here Paul Thyness. Gjenden felles markedsordning kan nomsnittsalderen
skap
og
i
dets
forskjellige
om14' pd 14-15 dr.
prosent som har gat mot norsk
racier i lys av utviklingen pa forenes med like effektive konmedlemskap i EF, 38 prosent for veterinwromradet. Senest 1. juli trolltiltak som vi har i Norge
Hverken Aftenposten, VG eller Arbeiderbladet fant det opportunt
a omtale fakkeltoget.
1976 skal Kommisjonen foreleg- i dag.
og 17 prosent vet ikke.

Tjenestemenn
departementene
mot EF

Avstemningen har pa,gatt over
en viss tid, og de stemmesedlene
som enna ikke er kommet inn,
ventes ikke a endre storre
resultatet, bortsett fra at deltakerprosenten vil bli noe hoyere
enn de 62 prosent som tallene
foran referer til. Det er utestasjonene i Utenriksdepartementet
og en forening i Statistisk Sentralbyra som ikke er med i opptellingen forelopig. UD-folkene
vil ventelig stemme f o r , mens
den andre gruppen hoyst sannsynlig vil ha flertall mot.
Vedtaket om ura y stemning ble
fattet enstemmig pa et medlemsmote I vinter. Avdelingen ved
Sentraiadministrasjonen er blant
forbundets storste, og det vil
vekke oppsikt at dette laget,
som omfatter funksjonarer som
har betydelig innsikt i EF-pro-

blematikken, na, gar sa klart
mot. Forbundsstyret har tidligere mot en stemme, eat inn for
norsk medlemskap.

«Vi har u

e»

Ny

konsesjons- - - Noreg ma gje - -

likestilles med norske borgere og

at selskaper med en viss
mere angitt tilknytning til et
fellesskapsland likestilles med
norske selskaper».
RUN FORMELL
KONTROLL

Regjeringen har vrt ivrig
etter a forsikre at EF-medlemskap ikke vil fa noen betydning
for kontrollen med hvem som
etablerer seg, her i landet. Etter
at det nye lovforslaget er kommet for dagen, blir det ikke stort
igjen av Regjeringens forsikringer. Formelt kan norske myndigheter kontrollere alle nyetableringer over en viss storrelse med hjemmel i den nye
konsesjonsloven. Men den reelle
kontrollen vil bli sterkt svekket.
Vest-tyske kapitaleiere f.eks. ma
behandles pa lik linje med nordmenn. Og dersom myndighetene
ikke skal stanse utbyggingen av
nwringslivet, er EF-medlemskapet nodt til a apne slusene for
EF-etableringer.

fa halda. pa importmonopolet for
utanlandsk ol. Nar det gjeld
marknadsmessig likehandsaming
reknar EF 01 som industrivare.
Etter vedtak i EF den 9. februar
1971 «hvor en overveier en harmonisering av merverdi- og
punktavgiftene mellom medlemslandene, er det sannsynlig
at en harmonisering av avgiftene pa ol vil finne sted,» seier
Mork-utvalet som vart nedsett
av regjeringa Bratteli. Dette vil
etter alt a (Ionia fora til billegare ol og eit slikt press pa
alkoholprisane at ein i lengda
ikkje greier a sta. imot med dei
negative verknader som dette
vil fa for edruskapen. Ein annan
stad er det forma slik: «Fjerner
man monopolet pa utenlands ol,
reduserer avgiftenes storrelse og
far man okt alkoholreklamen,
kan det bidra til okt konsum og
dermed okte skadevirkninger.»
Marknadsmeldinga kan ikkje
peika pa noka loysing av desse
sporsmála, men vil ta sikte pa a
«gjennomfore et nytt system
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som ivaretar de edruskapspolitiske intensjoner den navwrende
ordning bygger pa». Kva dette
kan vera, far ein ikkje greie pa.
TINGINGSRESULTATET

Eg meiner at tingingsresultatet ikkje er tilfredsstillande for
jordbruk og fiske. Swrleg tenkjer eg pa deling av kysten og
det som kan henda etter 1982.
I jordbruket har srleg fruktdyrkinga kome ille ut.
Ingen veit om ei ny samarbeidsregjering ville ha oppnadd
same, betre eller darlegare resultat enn det som vi har fat.
Ville resultatet fra min synsstad
ikkje ha yore tilfredsstillande,
matte ein straks ha bede om
tingingar pa eit anna grunnlag,
t.d. ein. handelsavtale. Da hadde
ein hatt eit samanlikningsgrunnlag for vurderinga nar Stortinget skulle ta standpunkt. Det
har ein ikkje i dag, for det som
regjeringa legg fram om ein
eventuell handelsavtale er i hog
grad hypotesar og verkar pa
meg som eit typisk prosedyreinnlegg for medlemsskap.
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Enno kan det koma nye ting
inn i marknadssaka, t.d. nar
Sverige er ferdig med tingingane for sumarferien. Dei som
i dag star sterkt tvilande bar ta
den tid dei treng for a komme
fram til full klarleik. Det er alt
anna enn skam a tenkja seg vel
om i eit sa vanskeleg sporsmal.
Min konklusjon vert: I dag
kan eg ikkje ga inn for medlemsskap i EF.
•
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EEG ytt
Utgitt av Folkebevegelsen
mot norsk medlemskap
i Fellesmarkedet.
Postboks 515 Sentrum -Oslo 1.
Tlf. 33 20 12 — 33 22 06
Utkommer liver 14. dag.
Trykt i A/S Dagbladets
trykkeri.

•

Ragnar Kalheim og Bernt Lund taler i Oslo
gift sammen med Folkebevegelsens faglige utvalg om en
stormonstring mot norsk medlemskap. Frammotet er pa
Universitetsplassen kl. 16.00.
Toget gar til Youngstorget
der folkemotet starter kl.
17.30.
Talere blir fellestillitsmanii

Studentunion, Landslaget for
norske Lrerstudenter, Yrkesskoleelevenes interesseorganisasjon, Norges Gymnasiastsamband, Sykepleieelevene.

preget av EF-motstand. Det

gjeider bl.a. Trondheim, Skien
(der stortingsmann Torbjorn
Berntsen taler), Asnes, Verdal
og Orkla.

I

Folkebevegelsens faglige utArbeiderparti/Samorg.toget i Oslo har AUF stilt som valg har utgitt et 1. mai numbetingelse for a delta at Rune mer av avisen oTrygge arRagnar Kalheim og Oslos Gerhardsen taler sammen med beidsplasser» • og «Faglig infinansradmann Bernt H. Lund. Einar Gerhardsen. Parolen til formasjon» som gjengir 1.
I Bergen taler helsedirektor AUF blir: «Samarbeid og fel- mai-oppropet undertegnet av
Karl Evang pa Torgalmennin- lesskap i kampen mot EEC». en rekke faglige tillitsmenn..
Bernt H. Lund
I Oslo er AUF samt SF's
gen. Toget arrangeres av
I'aglig utvalg tror at Bette
1. mai vii i ar sta i EF-mot- Folkebevegelsens faglige ut- Ungdom og Kommunistisk
Ungdom med pa ettermidda- halt bli et av de storste 1. mai
standens tegn, over hele lan- vaig.
Mange steder er den fag- gens motstandstog. Toget har tog etter krigen, men underdet. I Oslo liar framtredende
lige
Samorganisasjonens tog ogsá stotte av bl.a. Norsk streker at de som bar Iangfri
i
fagbevegelsen
tillitsmenii

Folkebevegelsen far
kommunale bevilgninger
Med 16 mot 13 stemmer vedtok Vardo kommunestyre 22.
mars it bevilge kr. 5000,— til det
lokale utvalg av Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i
EEC. Etter at et flertall i formannskapet under kommunens
budsjettbehandling gikk inn for
gi 5000,— kroner til Folkebevegelsen, vedtok kommunestyret
i desember a utsette saken om
, bevilgning, inntil en uttalelse om
dens lovlighet var innhentet fra
kornmunaldepartementet. I et
rtindskriv til landets fylkesmenn
heVder departementet imidlertid
at man antar en slik bevilgning
vil were i strid med kommunelovens § 23.
I mellomtiden har et nytt formannskap overtatt i Vardo kommune, og dette hevder i en ny
innstilling om saken, at bevilgningen ikke vii stride mot
23
i kommuneloven.

I debatten i kommunestyret
tok flere talere til orde for at
en ikke skulle la noen fa, personer i departemetitet tolke lover
for kommunestyrer rundt om i
landet
i tider da det tales om
nwrdemokrati og demokrati i
hverdagen. Medlemmer av kommunestyret ma selv fa vre med
pa a vurdere hvorvidt slik bevilgning bor gis. Motstandere av
medlemskap i EEC ma gis reell
sjanse til a drive informasjonsvirksomhet parallelt med lokalpressen som aktivt gar inn for
medlemskap, ble det hevdet
blant de mange engasjerte talerne.
Ogsa Ma lselv kommune har
bevilget
til
Folkebevegelsen.
Lokallaget sokte om et bidrag
pa kr. 2000,--- fra kommunen,
og kommunestyrets flertall stottet formannskapets forslag om
a bevilge belopet.
Formannskapet i Sorum kommune har bevilget 1500 kr til
Folkebevegelsens lokallag.

KLIPP UT

SEND INN
Dersom De onsker 6 bli medlem

i

FOLKEBEVEGELSEN —
vennligst send oss medlemskontingenten, minimum kr. 10,—.
over postgiro eller bankgiro.
Vr vennlig og note(' «medlemskap* e. I. pa giroblanketten og fyll
ut og send oss Jenne slippen eller en loop med tilsvarende oppIysninger.
Navn:
Adresse:
Postnummer og poststed:
Kommune:

FOLKEBEVEGELSEN
MOT NORSK MEDLEMSKAP I FELLESMARKEDET
Postboks 515 - Sentrum - Oslo 1 - Postgiro 20 86 69

Bankgiro 8200.01.36065

i

Ragnar Kalheim

og reiser bort i weekend'en
bor passe pã a vtere tilbake i
god lid til mutstandstoget og
finne sin glass i rekkene.

partner unntatt Hoye

Det er fortsatt et Mart fler- stemme for eller mot norsk
tall i det norske folk mot med- medlemskap?
29 % svarte for, 43 % mot
lemskap i EF. Og det er fortsatt flertall mot blant alle og 28 % vet ikke. De tilsvavelgere, unntatt rende tall for februar var 32
partiers
% for, 45 % mot og 23 % vet
Hoyre.
Dette gar fram av Gallup- ikke.
Hvis vet ikke-gruppen uteinstituttets undersokelse i
lates far en folgende tall: 41
mars. — Sporsmalet lod :
det blir folkeaystemning i % for og 59 % mot. I ArbeiFellesmarkedssaken, vil De da derpartiet er tallene 46 % for

•n • n

Norge Or MOT
gunstige
frihandelsavtaler

To mâneder etter at Arbeiderpartiregjeringen undertegnet i Briissel og satte alle
krefter inn for medlemskap er
det fortsatt klart folkeflertall
mot. Det er ogsa flertall mot
i Brattelis eget parti!

Ilielln*••••••••11111•111••••••••••••1111311.0111111111•11•111

et rundt
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Het vest-tyske nteringslivsorganet Handelsblatt kan
fortelle at sserlig Norge og Storbritannia motsetter seg altfor
gunstige fribandelsavtaler mellow EF og EFTA-landene.
Det er sar. rlig for papir- og
aluminiumsindustrien
Norges
holdning er restriktiv.
Selv om Norge for tiden er
medlem av EFTA, er vare embedsmenn i Brussel begynt
tenke som om vi allerede var
med i EF. Etter at forhandlingsprotokollen ble undertegnet, fikk
sokerlandene rett til a delta i
forhandlingene mellow EF og
EFTA-landene om frihandelsavtaleverket. Vi deltar som observaterer, med rett til a delta i
diskusjonen. Vi bar altsa ikke
stemmerett.
Nar Norge WI, motsetter seg
altfor store innrommelser i frihandelsavtaleverket, har dette
selvsagt politiske arsaker. Regjeringen ma av taktiske grunner gjore frihandelsavtaleno sa
darlige som mulig, slik at medlemsskapsalternativet skal fremsta som det melt fristende.
far det ikke hjelpe om var nabo
Sverige far en mindre god frihandelsavtale. (Alt tyder imidlertid pa at Sverige far en gunstig frihandelsordning, selv om
norske forhandlere onsker noe
annet.)
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og 54 % mot. I gruppen arbeidere er tallene enda klarere : 33 % for og 67 % mot.
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Folkebevegelsen far stadig
besok av utenlandsk presse og
massemedia. Sekretariatet <<forstyrres av kameraer, lyskastere
og nysgjerrige reportere.
Vi har bl.a. hat besok av
fjernsyn,
BBC-TV,
italiensk
vest-tysk fjernsyn og aviser,
franske aviser, dansk og svensk
TV, radio og presse. Norsk
fjernsyn er ikke sa', flinke til a
omtale oss!
Det danske filmteam som besokte oss forleden og laget film
om motstanden i Norge har
solgt sin film til svensk TV-2.
Folkebevegelsen vil mulig-ens
ogsa kjope den.

KALHEIM PA SORUM
Det storste politiske motet pa
lang tid i Serum ble arrangert
av Folkebevegelsens lokallag i
Bingsfoss Ungdomsskoles Aula
torsdag 13. april. Fellestillitsmann og nestformann i Folkebevegelsen, Ragnar Kalheim og
formannen i Unge Venstre, Odd
Einar Dorum talte.
EF-motstanden er sterk i
Sarum. Formannskapet i bygda
har bevilget 1500 kroner til Fol-

kebevegelsens lokallag, som bl.a.
sprer «EEC-NYTT» i alle postkasser hver 14. dag._

a
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SKOLERING AN
TILLITSMENN
Sist helg var representanter
fra alle fylkeslag i Folkebevegelsen samlet i Oslo til et to
dagers
politisk/organisatorisk
skoleringskurs foran den avgjorende fase i EF-kampen. Disse
skal sa legge opp til liknende
kurs for lokale tillitsmenn i sitt
fylke.

FB-KLUBBEN I OSLO
Har nA, startet skoleringsopp-

legg over Folkebevegelsens mot-

melding til regjeringens markedsmelding. Medlemmer av de
enkelte utrcdningsgrupper inn-

leder til debatt over et tema
hver mandag framover. («Eurora», Skippergt. 29). Interesserte medlemmer er velkommen.
Universitetslektor
Hjalmar
Hegge apnet med «Helhetssyn
pa EF» pa, till itsmannsmote
mandag 17. april.
BEVILGNINGER TIL
FOLKEBEVEGELSEN
Rakkestad Sogneselskap vedtok pa arsmotet for pttske
bevilge kr. 4000,-- - til Folkebevegelsen.
Arsmotet i Kongsberg Melkeforsyning vedtok ogsa a bevilge
penger til Folkebevegelsen, kr.
1000,— fordelt pa lokallagene i
Kongsberg og Numedal.

