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Fagforening går inn for
streik mot ,,forlovelsespakten"
RESOLUSJON VEDTATT PÅ M<DTE 22/11 1971 I OSLO
LITOGRAF- OG KJEMIGRAFFORENING
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29. mars i år vedtok Oslo litograf- og Kjemigrafforening en uttalelse om EEC hvor det
bl.a. heter at det er helt uakseptabelt for
norske arbeiderbevegelse åla seg integrere i
en kapitalistisk markedsdannelse som bygger
på frihet for de krefter norsk arbeiderbevegelse ser som sin fremste oppgave å bekjempe.
Liknende uttalelser er seinere blitt vedtatt
på landsmøtene til Norsk Grafisk Forbund og
_Norsk Arbeidsmandsforbund.
Det er etter hvert blitt tydeligere enn noen
sinne at et norsk EEC-medlemskap ikke vil
trygge norske arbeidsplasser, men tvertimot
gjøre dem utrygge. Hovedtyngden av industrien i Norge består av små og mellomstore bedrifter som hovedsaklig produserer for hjemmemarkedet. Det er hjemmemarkedsindustrien som
sysselsetter de fleste · lønnstakere. Samtidig
er det den som er mest utsatt for konkurranse
fra uten- og innlandsk sto~~a,j,i tal. Utvik-

lingstendensene innenfor norsk industri etter
at vi kom med i frihandelsforbundet EFTA, gir
et urovekkende varsko om hva som vil skje med
Norge som EEC-medlem. Aftenposten skriver 15.
oktober:"Norsk industri har tapt terreng på
hjemmemarkedet etter at Norge kom med i EFTA,
og en stadig større del av forbruket dekkes
nu ved import." . Dette betyr at veien fra utkonkurrering eller oppkjøp til strukturrasjonalisering og nedlegging av norsk industri
med arbeidsløshet som resultatet blir svært
kort i "Fellesskapet". Den storstilte strukturrasjonaliseringer som har foregått innenfor trelast-, tekstil-, og skotøyindustrien
i de siste årene er bare en forsmak på hva
som vil komme.
I dag går millioner arbeidsløse i EEC.
Depresjonen brer om seg. I Vest-Tyskland
venter man en stigning i bruttonasjonalproduktet på bare en prosent i 1972 mot 3% i år.
Samtidig er prisstigningen galloperende. Er •
det dette som er Brattelis drømmeland?
·
forts sid, :=i
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OVERGREP MOT DEMOKRATISKE RETTIGHETER

FELLES KAMP har mottatt følgende fra Velfor_eningen UREDD i

I
j

J

-,

l

Trondheim:

Torsdag 25/11 ble fire familier kastet ut av
sine hjem.
20 politifolk med hunder måtte
settes inn fØr motstanden fra folk i området
ble brutt. Beboerne ble brutalt slått tilbake etter heltemodig motstand mot politikøller og hunde.bitt. DETTE ER ET RÅTT OG BRUTALT VOLDSANGREP MOT EN BEFOLKNING PÅ 3-400
MENNESKER SOM KJEMPER MOT BOLIGNØD OG DYRTID.
Folket i området har i lengre tid kjempet mot
Staten og NTHs planer om å sanere området.
Staten har tvangsoppkjØpt området under sterk
motstand fra beboerne. Statens planer om å
bygge arkitekthøgskole på området har falt i
fisk fordi Staten ikke bevilger midler qok
til universitetsutbygginga. Derfor presser
NTH på for å bruke området til andre undervisningsformål.

Bratteli&Co i fint selskap
Skillelinjene i EEC-spørsmålet blir klarere
fra dag til dag. Libertasbladet NÅ er kommet ut med sin "EEC-informasjon", ren skremselspropaganda i "saklig" ramme. Framtredende personer i verkstedindustrien, blant
annet·• Onarheim i Aker-monopolet, forteller
hvorfor Norge må inn i EEC. Samtidig har
Rederforbundet, Handelsstandsforbundet og
Bankforening~n tilsammen bevilget millionbeløp for å fremme EEC-saken. Håkon Lies
"Europabevegelse" er med ett slag blitt flere
hundre tusen kroner rikere. Og den store koalisjonen Arbeiderpartiet og Høyre driver sin
"informasjon" mer intensivt enn noen gang.
Bratteli & Co. er i "fint" selskap, med rederne, s·torindustrien og · Høyre - mot folkeflertallet og deres interesser.
Beboerne har vunnet flere seire før. Siste
gang prøvde Staten å rive et fullt beboelig
hus, Singsakerbakken 12, noe som resolutt ble
slått tilbake. Nå blir huset satt i stand av
velforeningen UREDD.
.,,or ts . s1"de 2
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lll/TEKTHIBSKOLEN· DEMONSTRERER MOT ·EEC:

Det er ikke bare Regjeringa som driver med
1
EEC-forberedelse_r på udemokratisk basis.

' Slik er det med styret i Norske Arkitekters
Landsforbund (NAL). Om NALs forhold til EEC
sier presidenten i NAL, P.A.M. Melbye:"Hvert
medlem vil ha sih personlige holdning til EEC.
Uav;beilgig av dette må Landsstyret forberede
WAL soll'l ·" Srganisasjon på eventuell norsk til. sl u:tning • "
For å gjennomføre grunnsetningen om den frie
bevegelighet av arbeidskraften, Ønsker EEC å
opPJ&·- en harmonisering av kriteriene for utøv:~1.sen av -de ·1,i'berale· yrker, herunder også arkitektyrket. Arkitekt Erik Anker har uttalt:
"Harmoniseringen av de lil:?erale yrker har
ikke gått så fort, nå har man skått et slag
for å få det til, slik ~t forholdene blir
noenlunde lik i EEC-landene. Det er også
meget viktig at kravene til utdannelsen blir
felles, slik at man vet hvilke skoler som gir
kompetanse." (Var understrekning) ·
Ved Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO) har vi
(studenter og lærere) kjempet gjennom regler
SQm sikrer studentenes rett til å orientere
s:btldiene mot hva vi mener er reelle problemer
i dsmfunnet • . I EEC-landene er derimot arkitektutdannelsen mer ensidig orientert mot
teknologiske og administrat1.ve problemstillinger på monopolkapitalens premisser. Man gis i
liten grad mulighet til å . tå opp spørsm~let om
hvilke samfunnsgruppers interesser arkitektene
skal ivareta.
·
Et eventuelt norsk EEC-medlemskap truer således en fortsatt .utvikling av AHO etter. de lin:for studenter og lærere har"7:ruklcet - opp. · På allmannamøte 19. november vedtok vi ens.t!,emmig å gå •imot NALs EEC-forberedende til-

tak, ved å overlevere en resolusion til styret
i NAL. For å sette makt bak krava i resolusjonen besluttet vi å gå i demonstrasjonstog mot
NAL for å overlevere den. 23. november gikk
125 studenter og lærere
(av ca. 180) , under
parolene:
KAMP MOT ·EEC,
EEC TRUER ARBEIDSPLASSENE,
NEI TIL EEC-HARMONISERING AV ARKITEKTSTUDIET,
NEI TIL EEC-DIKTERING AV YRKESKOMPETANSE,
ENHET ARKITEKTER/STUDENTER
MOT EEC-FORBEREDELSER
ORGANISER LOKALE AKSJONER OVERALT HVOR EECFORBEREDENDE TILTAK ER I GANG!
studenter ved AHO
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Staten går bevisst inn for åla området forfalle. Befolkningen forsvarer seg mot sniksaneringa og forfall ved at tomme leiligheter
blir tatt i bruk av folk i bolignød. Velforeningen har henvendt seg til de rette myndigheter for å flytte inn folk, uten resultat.
Det står 150 boiigsØkere på liste hos Velforeningen til de tomme leilighetene. Noen av
disse blir nå flyttet i'nn.
Velforeningen U~EDD henvender seg til alle
organisasjoner, boligkomiteer, aksjonskomit~er
og enkeltpersoner og ber om støtte og hjelp i
den kampen vi fører for å bevare hjemmene våre.
Staten gjennom sine representanter på NTH og
Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat har neglisjert våre rettmessige krav. De har nå også
tatt sitt voldsapparat, politiet, i bruk for å
kunne kaste folk på gata, ·og drive regelrett
hærverk på boligene. På bakgrunn av at det
for tre, fire år framover hverken finnes midler eller planer for annene bruk av området,
er det klart at det viktigste for Staten er å
knekke den enhetlige motstanden blant beboerne
ved å statuere et eksempel. Men - vi vet at
det nytter å kjempe. Vi har slått tilbake
tidligere utkastelses- og rivingsforsØk og vi
fortsetter kampen nå. Til det trenger vi bred
støtte.
STØTT KORSGATA/VOLLABAKKENBEBOERNES KAMP FOR
SINE HJEM. VEDTA RESOLUSJONER SOM TAR AVSTAND
FRA STATENS FASCISTMETODER MOT FOLK SOM KJEMPER MOT BOLIGNØD OG BOLIGDYRTID!
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Dette angrepet viser at statsmakten tar stadig mer brutale midler i bruk mot folks rettferdige kamp for sine levevilkår. Og angrepet
kommer ikke alene.

I Nord-Norge er flere

elever forsøkt utvidt etter aksjoner mot
statsbudsjettet -

som rammer skoleverket der

s~esielt hardt. Bare enorm støtte fra andre
elever har hindret livstidsutvisninger.
Lokale Arbeiderkomiteer har vært ledende i
kampen mot statsbudsjettet i Nord-Norge, og
reaksjonen har allerede meldt seg. Etter et
rektormøte for landsdelen i

Bodø, · oppfordret

rektorer ved flere skoler elevene til å t a
avstan~ fra Arbeiderkomiteen, og truet med
utvisning hvis nye aksjoner ble satt i
Disse angrepene, og nye,

verk.

som sikkert vil

komme,må slåes tilbake. Neste gang kan det
det bli EEC-motstandere ved en arbeidsplass
som rammes,
EEC-forkjemperne har kastet masken,
EEC TRUER FOLKETS DEMOKRATISKE RETTIGHETER.
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LIKESTILLING - UKJENT BEGREP I EEC
På tross av at Romatraktaten fastslår likelønnsprinsippet ligger kvinnenes lønninger
gjennomsntttlig 30-40% lavere enn mannens.
Kommisjonen viser ingen vilje til årette på
forholdene, og det virker som om man bevisst
spiller fremmedarbeiderne og kvinnene ut mot
hverandre for å holde lønningene nede.

'

Kvinnens plassering i arbeidslivet og lønnssystemet kan sammenliknes med negrenes i USA.
Visse jobber sies å egne seg for kvinner, og
disse er typiske lavtlønnsjobber uten mulighet for å øve noen som helst innflytelse i
viktige saker. Dette er sammenhenger som
kommer fram av to artikler i Dagbladet og
Nationen 19. november i år.
VIELSESATTEST ER AVSKJEDIGELSESGRUNN.
I EEC-landene jobber gifte kvinner på mannens
nåde. Både i Vest-Tyskland, Belgia og Nederland er det lovbestemt at gifte kvinner må
ha ektemannens tillatelse for å jobbe. Kvinnene har heller ingen lovbeskyttelse mot å
bli avskjediget om hun gifter seg. En rekke
kommuner praktiserer regelen om at kvi.nner
som jobber i staten må slutte dersom de
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Det er imidlertid ikke de dystre framtidsutsiktene i EEC som preger aviser, radio og TV
i disse dager.
Isteden prøver massemediaene
å framstille forhandlingene i Brussel som noe
s·om- ka·n -tryile bort all:€ ulempene ved et EECmedlemskap.
Samtidig søker en å mane fram
"krisestemning" og skape inntryk~ av stor avstand mellom Norges krav og .EECs tilbud. Vi
er enig med Dagbladet, som på lederplass 10.
november skriver: "Å innfri Norges krav vil
ikke koste EEC mye. Norge har akseptert EECs
grunnlov, Romatraktaten med dens politiske
mAlsetninger.
Særordningene kan allikevel
ikke redde vårt jordbruk og fiske fra en sikker undergang. Dessuten er EEC-monopolene
altfor ivrige etter å sikre seg det norske
markedet og landets råvarer - framfor alt
oljen - til å vegre å betale de 30 sølvpengene
Bratteli krever for å melde oss inn.

gifter seg.
MYNDIGHETENE KLAR OVER DISKRIMINERING
Våre ansvarlige myndigheter er fullstendig
klare over at det foregår en slik diskriminering i EEC.
I den nylig framlagte stortingsmelding nr. 90 om Norges forhold til EEC står
det på side 54: "Særlig er det behov for å
fjerne diskriminerende oppdeling i arbeid
etter kjønn." Men det private næringsliv profitterer på en sliK oppdeling, og når vi vet
at medlemskap i EEC åpner for fri kap•i talbevegelse, kan vi tenke oss i hvilken . retning
utviklingen går.
SKREMMENDE
Men det mest skremmende er likevel at industrien i EEC-landene i det siste har begynt å
spille kvinnene og fremmedarbeiderne ut mot
hverandre.
Klager kvinnene på sine lønninger er det bare for bedriften å,tilkalle
fremmedarbeidere som kan overta jobben. Dermed klarer industrien å holde lønningene nede
i de tradisjonelle lavtlØm:i.sgruppene som de
fleste kvinner tilhører.

dertegnet - sannsynligvis før jul - vil bli
trukket med som "nesten medlem" i EEC. (Morgenbladet 18/6 -71) Overgangsperioden skal
vare fram till.jan. 1973, som er datoen for .
Norges formelle tilslutning til Fellesmarkedet.
I "forlovelsestiden" skal Norge og de andre
EEC-landene i et interrimssekretariat for å
informere hverandre om alle lovforslag eller
bestemmelser som mått~ bli framlagt~ og som
vil berøre borgere i andre EEC-land hvis de
blir vedtatt. Hensikten med "fo-r lovelsespakten" er m.a.o. å hindre at Norge fatter vedtak
som strider mot EEC-landenes interesser og å
sette i gang overgangstiltak så tidlig som
mulig før folket gjennom en folkeavstemning
og Stortinget har tatt stilling til om vi i
det hele tatt skal bli medlem. At det ikke
er småting som skal behandles i interimssek-. ·
retariatet kommer fram ved at en også skal ha
møter på ministerplan. Eller som det heter i
AUFs avis "EEC og Arbeiderbevege;I.sen": -"Hva
en foriovelsespakt er, vet vi alle. Man le- ·
galiserer det en har lyst til å ' gjøre, men
som en egentlig ikke har lov til å gjøre før
en er gift,"
"Forlovelsespakten" setter "vente og se"-linjen i sitt rette lys. Den er bare en manøver
for å lamme EEC-motstanden i folket,
EEC.tilhengerne har av forståelige.g:r;unnerså
godt de har kunnet forsøkt å holde planene om
en "forlovelsespakt" skjult · for opinionen.

Stilt overfor den store EEC-motstanden i folket har LO- og DNAledelsens taktikk vært å få
folk til å "vente og se" på forhandlingsresuitatet før de tar standpunkt. Selv har de
imidlertid gjort alt annet ennå sitte med
hendene i fanget.
Såvel, iJ-;,krift som i tale
har deres behandling av EEC-spørsmålet vært
kjemisk fri for motargumenter. Samtidig har
de gått i brodden for en omfattende tilpasning
av norsk politikk til EEC-forhold - noe som
Dette spillet-for å uthule folkeavstemningen
allerede har foregått i en årerekke. Norge i
og våre demokratiske rettigheter må stoppes.
Momsantrekk er en forutsetning for medlemskap. · Arbeiderklassenhar i den politiske streik et
I "Om Nasjonalbudsjettet 1972" heter det på
mektig og fullt legitimt våpen for å verne om
sine interesser. Dette demonstrerte vi seins. 71 at den økonomiske politikken skal "legge
est i fjor høst med 15-minuttersstreiken mot
forholdene til rette for industriens omstilr.egjeringens Økonomiske politikk. Aldri har
ling til nye markedsforhold." Det langt farligste utslaget av denne skjulte tilpasnings. det vært mer nødvendig enn i denne stund åta
streikevåpnet i bruk.
politikken utgjør allikevel den "forlovelsespakten" mellom Norge og EEC som regjeringen
Oslo Litograf- og Kjemigrafforening vil derfor
og Brusselbyråkratene ble enige om 22. sept-71.
oppfordre Folkebevegelsen til å gjennomføre
,
.
I korthet innebærer "forlovelsespakten" at
en landsomfatt~nde politisk streik mot "forNorge straks forhandlingene er avsluttet og
lovelsespakten", for å avvise denne snikinnmeldingen.
den midlertidige tilslutningskontrakt er tln~
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E E C-f_o·r kjempe rn-e s "informasjon"=

LØGNPROPAGANDA OM EEC
Statøsekre.t ær , Arve Johnsen i Industridepartementet · hevder' i et intervju i Arbeiderbladet
19..'"riovember at "medlemskap · (i EEC) er avgjørende · for å si.k re arbeidsplassene" .Denne uttalelsen kommer i et noe underlig lys hvis
man ser på hvilke tendenser - som gjør seg
gjeldende innenfor industrien. - Det går· knapt
eri dag uten at man hører om konkurser eller
innskrenkninger_.
Resultatet er at <:let hittil i år er registrert
160o" ·flere arbeidsledige enn til samme tid i
fjor. Næringslivet uttal~r at utsiktene foran
vi~teren er dystre.
·
Arbeiderkomiteen - har hevda at EEC betyr en
trussel mot arbeidsplassene. Vi ser nå at
små bedrifter blir slått konkurs for at de
store · skal bli sterkere og stå bedre rusta
for å møte konkurransen i et utvida Fellesmar. ked.

rasjonalisering, i verste fall konkurs.
Det er klart at under slike forhold vil de
små bedriftene - som ofte fra før av sliter
tungt - bukke under. De store monopolbedriftene greier vanl~gvis utbetaling av lønning,
skatter og avgifter osv. selv i nedgangstider.
Skulle det bli riktig ille så kan man stole
på at bankene vil stå klar til å gi lån.
Småbedriftene derimot, får ikke kreditt,
ganske enkelt fordi bankene risikerer å tape
pengene. De vet selvfØlgelig godt at kapitaiismens regel, det er at de store knuser
de små.
Hvilket syri statssekretær Arve Johnsen har på
storkapitalens EEC-forberedelser ser vi i
Aftenposten 10. november: " ... faktum er at·vi
trenger store og ledende bedriftsgrupperinger
som har et levende og engasjert miljØ, og som
kan føre an i den _industrielle u tvikling." .

Dette rammer i første rekke utkantstrøka.
Folk_ får ingen jobber på hjemstedet når bedriftene går ~onkurs. Følgel ig må de dra inn
t:l.l de større sentra der det allerede er overS!~udd på arbeidskraft.
Videre har vi sett at flere bedrifter innenfor
en bransje slutter seg sammen (fusjon). Formålet er å rasjonalisere produksjonen. Resultatene lar ikke vente på seg. For noen
måneder siden slo de fire største malingfabrikkene seg sammen, .deriblant Jotun. Det
ble sagt klart fra at dette ble gjort for å
møte konkurransen i EEC, For et par uker
siden ble 34 mann oppsagt fra denne fabrikkens
salqskontor for Trøndelag. Dette er et eksempel på hva EEC-forberedelser betyr for vanlige
folk.
Konjunkturene ute i verden er dårlige for
tida,veksten i produksjonen har stoppet opp,
lagrene fylles (overproduksjon), sysselsettinga er lav. Resultatet er innskrenkninger,
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EEC
TRUER
ARBEIDSPLASSENE
VG 18. 11 • 71

Arbeidsløsheten i
Frankrike stiger
Arbeidsløsheten har ste~t meget kJemiflke konærnet Wendel-Sidelor
sterkt i det siste i tellesmarkeds- har ve·dtatt å sl opp 12 000 mann l
landet Frankrike. Offisielt er det !øpet a.v de nærmeste par årene . .
DA ·registrert rundt 400 000 uten ar- Grui:pen har vedtatt at konsernet
lteid, det er en •lming pl- 8 pr.ent skal le,g:ge ned fem stålverk og 14 1
I' løpet av bue en mAned. · Men i va.l:se-ver.k l Lorraine, det tradlsjo- ;
Fra.ni.rike regner man med at 50 ne~le st4~omn\det l lande.t. Det er ;
Øst. flere arbelds1-e Ikke har latt påknevd å gjennomføre omfattende
aeg- regisk'-ere.
rasjonallsei,ln,g ett.ersom stAJpri6en 1
I en slik situasjon bltr det hil&t Ugger 15 - 20 pst. under lønnsommed sterk pessimisme at det etore hetsgrensen.
-

-

"FELLES KAfflP" kom mer ut hvB r fredag og kan
hentes på Arbeid~rkomiteens kontor i Uranienborgveien 11 etter klokka 1 90 , .
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Støtt den organiserte EEC- motstanden i
Norge ved å bli medl~m av Arbeiderkomiteen
mot EEC og dyrt id , Postboks 3829, Ullev ~ll
Hag eby , hslo 8, Postgirokonto 20 .88,77.

I

:

■
:

■

I

t········································•

I
I

Jeg ønsker å bli medlem av Arbeiderkomiteen
mot EEC og dyrtid og sender vedlagt/har sendt
til p~stgirokonto 20 .88.7 7, kr 10,-. (Skole ungdom og pensjonister kr 5 .-)
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