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ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG D't'RTID I OSLO OG AKERSHUS
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VI HAR RAD TIL
A STA Ul'ENFOR
0

0

.

MEN HAR VI RÅD TIL Å
GAINN I EEC
0

EEC-tilhen ge rn e hevde r at Norge ikke
har råd til å stå utenfor EEC. De påstår at "vi vil komme Økonomisk dårligere ut", om vi ikke går med . · I den
forbindelse påstår de to ting:
Tollmurer .
" Tollmurer hindrer vår eksport til

EEC." - Men Norge har Økt sin eksport
til EEC med 15.0% i perioden 1959- 69 '. 1
s amme periode har vi Økt vår eksport
til EF'.i.'A- landene ut en for NordP.n med
" bare" 127% , og t i l Norden med 291% .
Diss ~ tallene , og f l ere , g i Y s terk støtte til det syn e t at nc r ~ke var~r s vært
ora )rnn vinne fram p\ E.EC -r.1ar kedet om
vi ikke blir med.
Langsikt i ge fordeler?
"Vi får ikke del i de langsiktige Økonomiske fordelene ved EEC, som i3kt ef- - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • •
fektivisering og rasjon~l l ar~ e idsdeJ Arbeiderbladet 23.okt. 197 1 .
I
ing." - Det vel ansette tidsskriftet
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"National Institute Economic Peview "
har behandlet dette. (Nov . 1970 ) . Det
■
l egger fram et omfattende tallmateriale
for å s ammenligne den .z<ko nomiske ut vik lingeni EEC-lan dene (f,fr og,etter dannelsen av EEC) med utviklingen i andre
land. I konklusjonen heter det at det
ikke er grun:ilag for å hevde at EEC..
landene er blitt mer konkurransedykt ige
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Brusi,el, tredag. r ~/Reuter.. oppskrivningene ·av de neste~
Europa~onen spldde tre- fal!ltaer oC VSA's Pl'IM'ki·di.•.'.t111-•
dl.I at .' Fell..-.rkedet , ,~ -mn- ~ t a k , heter d~ i ele~ .
0
keTe ~ono~ .tider i møte med _.._. · it ovendkt IIOdl ~
en sta~ prløt}rning og et vol;- : ~0~ ~ .hver kVa'rf.iL. .
sende 'Wlderskudd på handle~~ HUlhol~tgiftene ,f .tell
ba1anNin.
·
•
,:_ markedslaoclene _vtl. troU, -- J!:bportnterincene hat all~ traktellg, .selv . ()J]l de . .rediJle .
f tt f le virkmn ene v
·
1-nnaølmlnger n~ ,vil vtrlt · rut. -
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SÆRORDNINGER FOR JORD~
BRUKET EN STOR BLØFF
I sommer lovet jordbruksminister
Treholt dyrt og. hellig at norske
bønder skulle få .sine levevilkår_
sikret i EEC gjennom . varige særordninger for jordbruket.
Nå er det helt klart at Norge ikke
får noen "varige særordninger".
Landbruket må helt og fullt inngå
i fellesopplegget for EEC. Og hva
dette opplegget går ut på, vet vi.
50 millioner dekar dyrka mark skal
Ødelegges, og 5 millioner bønder
~kal få slike kår at de "Ønske~
seg bort" fra gårdene i løpet av
10 år. Men Treholt er like sjølsikker .og optimistisk for det;
Et løftebrudd spiller liten rolle
for ham. At et av regjeringas
viktigste forhandlingskrav er gått
fløyten ser . ikke ut til å gjøre
inntrykk på ham. Ministerrådet
har jo vist stor forståelse og
sagt at inntektene for norske
bønder skal opprettholdes gj ·e nnom
diverse "ordninger".

For det tredje:
De få bøndene (i de beste jordbruksdistriktene) som overlever
EEC, skal leve på fattigforsorgen .
Det blir umulig for dem å livnære
seg på det de produserer. De blir
fullstendig avhengig av direkte
tilskudd fra staten.
Treholt er småbruker sjøl.
Men . han har j o begravelsesbyrået
sitt--:r-falle tilbake på. Eller er
en godt betalt stilling i Brusselkontorene redningen?
I alle fall har vi ' nå fått bekreftet at regjeringa v il velsigne
ethvert forhandlingsresultat, og
lage et propagandanummer for EEC
uten like når det foreligger.
Men vi lar oss -ikke lure.
Vi vet at EEC er et fellesskap for
stormO'nopolene, og intet forhandlingsresultat kan endre denne
kjensgjerningen.

Men norske lønnsarbeidere og bønder har ikke noe godt i vente.
For det første _vet vi at sjøl de
beste særordninger ikke kan redde
nåxsk jordbruk i EEC. Medlemsskap
vil i alle fall bety utradering av
bygdeindustrien, nedlegging av
bussruter og butikker og sentralisering av ~koler og sykehus.
Kort og godt Ødelegging av livsgrunnlaget i de norske bygdene.
Denne utviklinga kjenner vi bare
så ~ltfor godt i dag, og EEC-medlemsskap vil øke takten i utviklinga fra gangfart til sprint.
På kort tid vil hele bygdesamfunn
ligge Øde.

TIL KAMP MOT EEC OG DYRTID

······························forts. fra -s.I
mer spesialiserte eller har hatt en
sterkere vekst på grllnn av medlemskapet. Om det kan s ies noe , må det heller
være det motsatte .
Økonomien ikk~ ves~ritli gst .
At vi slett ikke er tvunget til !A gR.. 1
inn i EEC av Økonomiske grunner, hevder
også en rekke fremt r edende no r ske Økonomer . - Til og med Borten-r egj erir.gen s
Storti ngsmelding om markedspolitikken
sie r at medlemskap ikke spiller noen
rolle Økonomis}: .

For det andre:
Vi visste frå før at prisen på
·kaffe, te, sukker, brødkorn og
frukt vil stige drastisk ved medlemsskap. Men nå er det helt klart at forbrukerne må betale mye
mer for norske matvarer også.
Samtidig vil bøndene få mindre for
sine produkter enn de nå får.
·Grunnen til dette er at alt som
heter subsidier vil falle bort.

England og Danma r k.
Men dersom England og Danmark går med,
hva da? - EFTA -mØtet på I slan d gjorde
et klart vedtak om at det ikke vil akseptere nye tollmu r er mellom de EF'TAl and s om går inn i EEC og de som blir
st å e nde ut e n for .
')
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RESULTATER AV PRØVEAVSTEMNINGER

Avsterrtningsgrunnlag:

For eller mot f ull t medlemsskap • i - EEC.

•I

•
••
For
Mot
Steder
Deltakelse
Blanke
••
Uteseks j onen
••
(ansatte)
94,0%
1
31
1
••
Sagene off.
_lærerskole
80,5%
225
58
38
•••
F6rsøksgymn.
144
83,5%
•
•
••
Psykolog i ske
institu
tt
480
8
0
,0%
37
••
••
i o l og i s k
•• Sos
••
18
80,0%
225
• inst. Univ.
••
Fi losof isk ·
•
i nst. Univ .
70,0 %
69
..............................................................___•• _
de store oljeselskapene og de oljeproHvem vil inn?
duserende u-landene .- Disse kjØrte h ardt
• Hvorfor vil d.a der. v;.:; sto rkapitalen og oppnådde store prisfo rhØy elser , som
■·

I

6

3

- ■

2

2

■
■
■
■

2

■ -

-■

■

I

■
■

■

■
■
■
■
■
■

I■
I
I
I

I■
I

••
I

Y• :·kf~

inn i

EEC'!

rammer også EEC ' s Økonomi. Og etter at
Al ger ie i mai brØt oljefo r handl ingene
med Frank rike , er EEC blitt en bi llig
oljekilde fattigere. - I sommer kom så
mel dingen om nytt storfunn i Nordsjøen .
- Hva har skjedd? . Det Økonomiske og po
litiske oljeklimået i u-landene bli r
stadig mer usikkert. Samtidig fin ne r
man olje i i nves~eringsvennlig og NATO
trygt nor~k farva,nn. Det skal ikke mye
fantasi til for t,_ forstå at appetitten
på Norge som EEC - medlem Øker .

Bakgrunn.-: ~r ikke "norsk

Økonomi totalt s ei... '',

~1H: 11

blant annet

den Økonomiske omfordelingen som vil
finne sted:
De store kcnsernene arbeider hardt f o r
norsk innlemming: De ti største industrikonsernene s tår alene for 34% av
vår eksport '. - De mi ndr e bedriftene,
som produserer hovedsakl i g for hjemmemarkedet, og som sysselsetter 75% av
arbeiderne i industrien , fØler seg . truet av EEC. Uten tollbeskyttelse vil
mange av disse bukke under. ' Resultatet
vil bli arbeidslØshet og t van 6 sflyt t ing
av f olk. De store konsernene vil bli
enda s--t::.Ørre og mekt igere p&. b ekostning
av de 11}.indre .

De pol itiske s pørsmålene .
Vi må avvise " Økonomi-del,atten". Ii,-,
aller fleste Økonome r e r :~orr. ;;agt enige i at dette spØrsmnlet er mindr e vrsentlig . Fakta viser det G arl'Jf.l ' .
Vi må f or hindre at debatten blir vridd
bort fra de viktigste s pØrsmtlene: :-1P
-pali tiske . Vi må konsentrer~ oss om,
og f r emheve , at· EEC repre sent-ercr den
eur opeiske stork3:pi tal en ::; . f'orsp}: pi~1 ft
vinne politisk og Økonomi sk. kontroll
over Norge: EEC er et imperial i ::f i ;:, k
angrep på Norge . Vi må forsvare rien
nasjonale sjØlvr:1.dere_tten mot de~.t.e

Eur opeisk st orkap it al.

I
I

Hvorfo r v _i l e urope isk . stor kapital ha
o ss med? For å s k affe seg politisk og
Økonomisk kontroll over norske ressurser og norsk Økonomi. Det mest typiske
og viktigste eksemplet er oljen:
EEC har et enormt behov for olje. I
1950 utgjorde oljen 10% av EEC's energifo rbruk , i dag 60%. EEC har.nesten
ikke olje på egen jord: Fra 1960 til
1970 Økte EEC ' s oljeimport med 210%. Oljen er altså EEC's a~illeshæl . Og
dette enda mer etter Teherar,- avtalen
fra april i år . Den ble inngått mellom

ern::.t

.

EEC TR UE R ARBEIDSPLASSENE!
EE.C-landet Frank:,;ik'e hadde i 1968
483.000 arbeidsløse. I 1957, l ike
ør EEC ble oppre t tet, hadde lanst 80~731 arbeideløse.
3
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EEC medlemskapet kan forhindres!
PRESSEfflELDtNG FRA ARBEIDERKOMITEENS LANDSUTVALGSM~TE
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Landsutvalget i Arbeiderkomiteen
mot · EEC og Dyrtid, sammensatt av
ledend~ medlemmer fra hele landet
har vært samla til . møte 23. og 24
september.Landsutvalget slår fast
at EEC er et angrep på Norges
sjølråderett.Medlemskap i EEC vil
innebære fremmed herredømme over
landets folk,naturressurser og
produksjon.Det vil bety arbeidslØshet,svekking av fagbevegelsen,
rasering av bygdene og Økt dyrtid
for hele · d.et arbeidende folket.
Folket vil bli utarmet og den
nasjonale kulturen utslettet.

23. OG 24.0KTOBER:

Landsutvalget behandlet også
kriminaliseringa av EEC-motstandere.Gjennomforbudet mot
Arbeiderkomiteen på NEBB iOslo ·
har selvfølgelig demokratiske
rettigheter fått en alvårlig
knekk.Landsutvalget vil sterkt
kritisere .denne framgangsmåten
og advare mot slike antidemokratiske angrep på ytrings
friheten.
··
Skal kampen mot EEC .bl i effektiv
må alle EEC-motstanere,uansett
politisk eller organisatorisk
tilknytning,forenes i konkrete
aksjoner.EEC-motstanderes kritik
av hverandre bør være konstruktiv så · den kan styrke motstanden
og ikke splitte den.

tandsutvaiget hevder at dette
a~grepet bare kan stoppes av bred
folkelig motstand,som kan presse
Stortinget til å tatte Vedtak som
er i samsvar med folkemeningen.
det er ikke vi,men EEC-forkjemperne som bestemmer . hvilke former
motstanden skal få ·. ·

Landsu~valgsmøtet har gjennom
diskusjoner kommet · fran til
enighet på alle punkter.I desember vil Arbeiderkomiteen mot EEC
og Dyrtid innkalle tilet bredt
sammensatt landsmøte.

Landsutvalget gir sin . fulle tilslutning til den linja som
Arbeiderkomiteen hittil har
fulgt,og slår fast at en videreutvikling · av denne er nødvendig
dersom kampen mot EEC skal seire.
Den viktigste oppgaven for alle
EEC-motstandere nå er å stoppe
den såkalte forlovelsespakten,
en formell tilknytning til EEC
•
·før folkeavstemninga er avholdt.
Motstanderne må videre samles om :
kravene til et demokratisk grunn- ■
lag for folkeavstemninga,ja eller •
nei til fullt medlemskap.

For landsutvalget i
Arbeiderkomiteen mot EEC
og Dyrtid
Georg Vaagen

a-••····················I

Arbeiderkomiteen har utvikla seg
tilen slagkraftig anti-EEC-front
med over ISO aktive lokalkomiteer
og er i stadig utvikling.De nylig
avholdte,åpne konferansene i Oslo
samlet 2100 deltaKere fra hele
landet tildiskusjon om fettn·ingslinjene for kampen mot EEC.Land~tt
utvalget vil arrangere liknende
åprie konferanser i alle landsdeler
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•
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"FELLES KAMP" kommer ut hver fredag
og kan hentes på Arbeiderkomiteens
kontor i Uranienborgvn.11 etter
k.lokka 19 □□•
Redaksjonen.

....................

Støtt den organiserte EEC-motstanden
i Norge ved å bli medlem av· Arbeider■ komiteen mot E~C og dyrtid, Postboks
■ 3829 Ullevål! Hageby, Oslo 8.
Postgirokonto 20.BB.77.
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