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Appellen fra
lredsorganisasionene :
Norge står idag overfor den viktigste politiske
avgjørelse siden 1905. Dessverre er de fredspolitiske spørsmål blitt olandet inn i debatten
p! en usaklig og følelsesladd måte, med bl.a.
"fredsmøte" og opprop av krigsveteraner.
Siden den annen verdenskrig har motsetningene
mellom militære · og Økonomiske blokker utgjort
den alvorligste trusel mot freden i vår del av
verden.
En ny krig mellom vesteuropeiske stormakter er
blitt utenkelig. Norsk medlemskap i EF vil derfor ikke bety noen sikring av freden mellom dem.
Den Økte Økonomisk.e og politiske integrering i
Vest-Europa vil snarere bidra til en ytterligere fastfrysing av Europas deling og derved øke
faren for konflikter.
EFs forhold . til u-landene er i stor grad bestemt
av behovet for billige råvarer og større markeder. Undertrykkingen av fattige land vil bli
sterkere ved oppbyggingen av eh vesteuropeisk
supermakt. Overfor disse landene er EF bare en
fortsettelse av Vest-Europas kolonipolitikk.
Dette er ikke fredsskapende samarbeid.
~orges ansvar for freden ligger · i at vi bruker
vår mulighet til å føre en selvstendig, global
fredspolitikk i solidaritet med verdens fattige folk.
Bare ved et NEI kan vi legge grunnlaget for en
framtidsrettet"°fredspolitikk.
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EUROPA-HÆR?
Kommer Europa-hæren
1980-årene!
Den \'est-tyske uCenrlksminisier W:lltN
Scheel: ... «EF er ennå ikke vokst tilstrekkelig sammen i politisk henseende til
å kunne tilstrebe en felles forsvarspol"tikk. Etter alt å dømme vil dette spor:-mål komme :.om siste ledd i den politisk~
enhet». f Pressekonferanse 21. januar

ta seg av atom-våpen-planlegging.en og
liknende organer bØr en snaresl komme
fram til . Det skulle kunne utgjøre innled
ningen til et felles generalstab-arbeid. » ( I

hans bok: «EF og det nye Europa•.l
Statsminister Edward Heath: ... « Det et
uunngåelig at framskritt henimot en felles
utenrikspolitikk vil bli ledsaget av økt
samarheid om forsvar. Dette er en pljkt.
noe Europa skylder sin posisjon og ver-

1972.)

dighet.•

Forbundskansler Willy Brandt: ... ,Når
det politiske samarbeidet mellom EF~tatene utvikler seg. er det naturlig at disse ~tater også pli forsvarsområdet rykker
nærmere sammen .-.. f Pressekonferam,e 8.
fchruar 197:! .) På spør::.mål om det i I 980
vil finnes EF-soldater:
. f( Oet er naturligvis mulig." (Intervju i tys k TV o. fohruar 1972 .1

Er vi beredte til å bli med i dannelsen a,
en ny superstat, eller har verden kanskje
nok supermakter fra før?

Er •i beredte til å delta i en EF-h,cr i
1985'
Er vi enige i at en atomvåpengruppe k:m
være innledningen tH _felles generalstab".'

Tidligere formann i Et'-kommisjonen \\-'alter Hallstein - (~så kalt EF"s far ;
- .. «Hva skal den polifr"kc union l)"1
falte? Forsvan, . og utenrihpolitikk ,ynt!,
a ha hlitt aheptert av alle '"'m h, Iler den
pnlitiskc c-nheten, grunnlankc•- _.. Eur,1pL'i-.l.. l'nig.hl·t nm dc:n ~' uppl' -.,m1 ,kal

Egen EF-gruppe for atomvåpen-planle9ging

flr If sitt afrikanske Vietna11 ?
Johan Galtung, professor i freds- og konfliktsforskning, frykter at EF kan få sitt afrikanske
Vietnam kanskje allerede i slutten av 70-årene.
I en EF-rapport fra fredsforskningsinstituttet
skriver Galtung at den vesteuropeiske verden vil
komme til å dominere fattige u-land så sterkt,
at nye spenninger
og kanskje krig
vil oppstå.
Ifølge Galtung er denne krigstrusel et resultat
av hele EF-politikken. EF forsøker å forsterke .
en økonomisk struktur, som er splittende for de .
fattige land,men samlende for de rike. Denne
økonomiske struktur vil bli ytterligere forsterket gjenno~ EF-Jandenes meget fordelaktige handelsavtaler med de afrikanske u-landene.
Det er disse forhold som ligger til grunn for
Galtungs konklusjon:
EF vil i slutten av 70-årene få sitt afrikanske
Vietnam.
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"Monetær og Økonomisk union går hånd i hånd. Det som
da (~ 1980) blir den største handelsmakt i verden, må
oppla~t ha en felles utenriks- og militærpolitikk."
Uttalt av Malfatti, EF-kommisjonens president fra 1967
til 1972 i et intervju med Newsweek 17/8 -71.
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