EEC OG
KVINNEN
KVINNENES KÅR ER BEDRE I NORGE ENN I NOE EEC LAND
VI STÅR JURIDISK STERKERE OG HOLDNINGEN TIL KVINNEN
ER EN GANSKE ANNEN ENN
EEC LANDENE.

•

Romatraktaten slår fast prinsippet om likeløm for menn og
kvinner •
I V-Tyskland er kvinnelønnen gj.snittlig 30.3 o/a lavere enn
for menn.
I Nederland 39.9 o/a, Og dette gapet øker stadig - på tross
av likelønnsprinsippet.

•

- i EEC-landene har den katolske kirke stor makt - og dens
holdning til kvinnen er en ganske annB'l enn vi er vant til
i Norge.
Katolisismen forbyr prevensjon
"
" abort

•

I Tyskland og Belgia må kvinnen ha tilla tel æ fra sin mann
for åta arbeid uænfor hjemmet.

•

- i alle EEC-land er det vanlig på det private arbeidsmarket at kvinnene ikke får fortsette når de gifter seg •
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holdningene til Kvinnen

•

- I de fleste EEC-land har husmødre ikke rett til selv, stendig alders- eller uførhetspensjon.

er en ganske annen ,
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EEC'S VIKTIGSTE MÅL ER ØKONOMISK UTVIKLING OG
BYGGER PÅ DE Ff RE FRIHETER
SOM ER:

•
•
•
•

fritt varebytte
fri kapitalbev9Jelse
fri etableringsrett
fritt arbeidsmarked

HVA BETYR DETTE ?

•

Fritt varebytte vil si frihet for auropeiske firmaer
uten å betale toll eller avgifter - det betyr frihet
drifter som har solgt slike varer før. De næringene
og nytelsesmiddel, tekstil- og bekledningsindustrien
fleste kvinnene har arbeid .

•

Fri kapitalbevegelse og fri etableringsrett betyr frihet for dem SJm har penger eller
bedrifter til å etablere seg eller bruke pengene der hvor de fimer det mest lønnsomt
innenfor EF-landene. Hvor er det? I Norge i dag er det Oslo, Bergen og Trondheim
o.s.v. - d.v.s.de sentrale områdene. I EF kan det bli Ruhr, Antwet"pen, Paris.-

•

Disse frihetene betvr: Hardere konkurranse, nedlegging av mange bedrifter, og ikke
minst ØKT SENTRALISERING med alle de problemene dette fører med SSJ.
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til . å selge \Æ!.rene sine i Norge
til å konkurrere ut norske besom er mest utsatt, er nærings- nettopp de bransjene hvor de

o o 00 C.

- innen EF . i dag foregår det en sterk sa,tralisering
(

se Finansdep. sine perspektivanalyser for utv. fram til 1990)
EEC-området'inneholder idag de høyeste befolkningskonsentrasjoner i verden.

I EEC LANDENE PLANLEGGER M~N AT:
•

50 mill. da dyrket mark jord skal ut av produksjon innen
1980.

•

5 mill. bønder skal o-..er i annet yrke eller på pa,sjon
tidligere enn vanlig.
annen måte bet r dette at målet for konmis'onen
av befolknin en skal bo i b konsentras·oner.
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GÅR f\lORGE INN I EEC VIL DET BETY:

"'uuuouooo·

DØDDØoøo 0
0D00 O ø 00 Q
DO!, Q QD QD 0

1
I

j
I

l

øoooo•oc10

ODDDO•Ooi,o
•0011000000
000 f O O ODD
,aooo 000011
:aaøoooooo
• DO 0 li ø O O b D
•o .1 10oooeoo
:aooooaoco
,øøoooooob
oøooo1roøo
00000100
00110 aooa

......
•••
...

.a•o.

...::1••••••
...I"''f::
•: I

••

•

Sterkere rasjonaliser:ing og awikling av jordbruk og fiske.

•

Det vlir få eller inga, arbeidsplasser igjen på landsbygda.

•

Arbeidstakerne må reise bort for å få arbeid.

•

·Prisene på de viktigste dagligvarene vil izf<e,
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Boligkøene vil øke,
Vi må bygge store nye drabantbyer.
Boligmiljøene blir dårligere,
Bol:igene blir dyrere.
Ensomheten øker •
Arbeidsreisene blir lengre og dyrere.

AT FLERE MÅ BLI PENDLERE
•

Pendlerkona har eneansvar for barna det meste av året.

•

80 o/o av klientellet hos psykiatrikerne i Oslo er pendlere.

AT DE SOSIALE OG MEDISINSKE
PROBLEMENE ØKER
æ

•

Eks: 50 o/o høyere dødelighet blant nem mellom 40 og
i byene enn på landet •

•

Stadig økende antall innleggelser for psykiske lidelser.

•

Rask urbanisering betyr øking i ung:lanskriminalitet og
stoffmisbrukere.

år

ENSIDIG RASJONAL! SERING
PA ARBEiDSPLASSE NE
•

det betyr mer stress og økt sykefravar.

•

det betyr at mange el cre og funksjon s,emrn ete som før var
i stand til å s<jøtte en jobb, ikke vil ma<te det lenger
p.g.a. tempoet. ·Resultatet blir da at dR må leve på
trygden •

•

VET ClJ AT SOSIALPO....ITD<KEN I EEC bygger på en helt annen
grunnhoioning enn vår?
I EEC har bare de som er/har vært i lønnet arbeid rett til
trygder og pensjoner, dermed faller ma,ge utenfor ordningen
og er hawist til veldedighet. I Norge får alle som trenger
det en viss trygdeinntekt.
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FORURENSING
Spinelli-rapporten sier at EEC ikke kan føre en natur og
miljøvernpolitikk som herrrner økonomisk vekst. Skal vi kunne
arbeide sammen om naturvernproblemene må vi IKKE gå inn i
EEC. r-ÆN vi må arbeide alvorlig for å få upolitiske overnasjonale organisasjoner til å fungere. (Vi er med i FN's
økonomiske kommisjon for Europa og □Em).

PÅVIRKNING AV UTVIKLINGEN
Vil et medlemsskap bedre våre muligheter til å påvirke utviklingen i den retning rom vi ønsker, både i vårt eget land
og i verden forøvrig?
Ikke slik EEC er oppbygd • Det vi gjør ved et medlemsskap er
å erstatte et nasjonalt selvstyre med et overnasjonalt. Og
vår innflytelse og representasjon i dette styre vil bli å
sammenligne med den SF hedde her på stortinget høsten 1969 •

•
VÆR MED A BESTEMME Dl N FREMTID.
MEDBESTEMMELSE

Som kvinne har du ofte hovedansvaret når det gjelder oppdragelse
og vei ledning av den nye generasjon, - dette betyr samtidig at d·
har påtatt det et stort ansvar for franti.den - derfor må du ·
også gjøre deg opp en selvstendig mening om •din og dine barns
fremtid i eller u 1:Bnfor EF. Du har oftest en annen plass i
samfunnet enn mennene, tenker forskjellig når det gjelder
mange ting fordi ditt daglige liv er fo:rakjellig fra mennenes.
DITT LIV ER FORSKJELLIG
FRA MENNENES.

DERFOR ER DIN MENING VIKTIG lll
og det er viktig at du bestemmer deg ut fra dine egne forutsetninger.
Overlat det ikke til mennene alene - ikke til politikerne
alene. Vi må alle være ræd, dersom fremtiden skal bli slik
vi ønsker den. Vi må ikke la oss forlede til å tro at dette
er for vanskelig for oss - uansett hvor hjelpeløse vi måtte
føle oss.

KVINNEGRUPPEN MOT EEC.

DIN FREMTID
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