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MASSIV EEC MOTSTAND
BLANT FAGORGANISERTE
bare 11% for EEC på Nyland
·Rosenborg- k/ul,l,en .mot·

EEC

Krever uravstemning innen LO
PrivaHelegram til Dagbladet

STAVANGER.
Rosenb_e rg Verftsklubb, som har
om ' lag 1200 medlemmer, har
enstemmig vedtatt en omfattende
.resolusjon der klubben I sterke
ordelag går mot norsk medlem;skap i . EEC. Klubben karakteriserer det som horribelt at valgte
·politikere trass i folkeviljen for.
søker å fil Norge med. Derfor
•tøtter klubben fullt opp om de
37 stortlngsm~nn som foreløpig

har sagt nei til fullt m edlemskap
i EEC. Disse er I pakt med d et
norske folks sanne interesser i
denne sak, heter det blant annet.
Rosenberg-klubben krever uravstemning blant LOs medlem•
mer før LOs offisielle linje blir
trukket opp. En ekstraordinær
LO-kongress er ikke representativ for de fagorganisertes holdning til EEC-spørsmålet.

Avstemningen på Nyland Vest var et gjennombrudd for EEC-motstanden på arbeidsplassene,
og kom etter en hektisk uke.
Mandag 22.11. vedtok plategruppa på Nyland
at de ville holde prøveavstemning på sin avdeling.
Tirsdag 23. holdt Ragnar Kalheim en appel l
på Nyland. Før appellen tok representanter
fra plategruppa opp spørsmålet om prøveavstemninger med ham. Kalheim sa seg enig med dem
at dette var viktig åta opp, og at han allerede hadde tenkt på det.
I appellen talte
han kraftig for det.
Onsdag 24. kom det fra klubblederen opprop om
avstemning i forbindelse med internt lønnsoppgjør. De som ønsket , kunne samtidig· delta i
prøveavstemning om EEC-spørsmålet. Begge avstemningene ble holdt fredag 26.
Da avstemninga ble holdt, var omlag 1050 mann
på jobben. Det betyr at ca 80% av arbeiderne
fulgte klubbledelsens oppfordring om å delta
i prøveavstemnina.

71,5 prosent mot EEC på
Nyland vest
Det kommer stadig flere opinionsmålinger fra fagbevegelsen
som viser på en overbevisende
mil.te hvor sterk motstanden mot
norsk medlemskap ;. EEC egentlig er. Verkstedklubben ved Nyland vest arrangerte nylig en av"
stemning hvor hele '11,5 prosent
av de som stemte gikk mot norsk
medlemskap. Klubben har i dag

ca. 1400 medlemmer, 863 deltok
i avstemningen. Det var bare
33 færre enn de som deltok I en
avstemning om et forhandllngsspørsmil.l samme dag. Resultatet
ble som sagt at 71,5 prosent
stemte nei Ul medlemskap, 11 ·
prosent ja, mens 17,5 prosent
svarte vet ikke, Ikke tatt standpunkt_etc.
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ER on omE MPENGREN OG SELVIG ØNSKER?
Vi har alltid hevdet at arbeidsgiverne i EEClandene bevisst forsøker å spille fremmedarbeiderne og lokale arbe~dere ut mot hverandre.
Dette har blitt ettertrykkelig bevist i forbindelse med konflikten i den vest-tyske metallindustri. Metallarbeiderforbundet har
offentliggjort fø l gende opprop som er blitt
distribuert til fremmedarbeiderne i BadenWurttenberg, og som prøver å skremme fremmedarbeiderne fra å delta i streiken:
- Ta standpunkt mot streik,fritt og ansvarsfullt! Ellers blir uravstemningen begynnelse
på en arbeidkamp som også vil være til skade
for dem. La Dem ikke under noen omstendighet
misbruke av ekstremistiske krefter. De risikerer å bli vist ut av landet hvis De blir
innblandet i straffbare handlinger, og der-

med mister De arbeidsplassen i Tyskland for
·all framtid ...••
Dette er et sjofelt forsøk pa a undergrave
arbeidsfolks streikerett. For det første prøver de bevisst på å skremme fremmedarbeiderne
fra å delta i kampen for å bedre sine elendige kår , For det andre splitter de arbeiderne
og setter dem opp mot hverandre, slik at de
tyske arbeidernes kamp blir alvorlig svekket.
. De~ er enda usikkert i hvor stor grad
arbeidsgiverne har lykkes med sin skumle taktikk, men uansett er det et klart bevis på
at ar~eidsgiver~e ~EEC-landeneikke skyr
noe middel fora hindre arbeidernes kamp for
å bedre sine kår.

ERFARINGER FRA PRØVEAVSTEMNINGER PÅ ULLEVÅL.
Vi har nå avholdt to prøveavstemninger om EEC
på Ullevål Sykehus, og de erfaringene vi har
trukket, mener vi kan være verdifulle for andre
som skal lodde EEC-holdningen der de bor eller
arbeider.
De to avstemningene kan meget godt
sammenliknes, for begge steder bor vanlig sykehuspersonale, antallet er omtrent likt og hovedproblemet begge steder det samme, nemlig å
treffe folk hjemme når de ikke var på vakt
eller andre steder.
Den første avstemningen ble holdt i internat
C-D-E-F.
Her delte vi ut stemmesedlene en
kveld, og to i styret i Arbeiderkomiteen fikk i
oppgave a samle inn de tre påfølgende dager.
Her var deltagelsen 47,3% hvorav 83,6% mot.
Hovedårsaken til den lave deltakelsen var at
de hadde truffet få folk hjemme, og altså ikke
at interessen var lav.
Den andre avstemningen ble holdt i blokk B.
Her hang vi på forhånd opp plakater om avstemningen og tok kontakt med 5 EEC-motstandere og
-skeptikere som bodde i blokka. Disse dannet

.<.,

en gruppe som skulle ta ansvaret for innsaml in
ga av stemmesedlene, et par etasjer hver, og
det eneste styret gjorde, var å dele ut sedler
og henge opp plakater.
Deltakelsen ble nesten
det dobbelte, 83,3%, hvorav 72,2% av de avgitt·
stemmer var mot.
Resultatet ble slått opp i
blokkinngangen om kvelden.
Foruten at man sikrer høy deltakelse, har den
sistnevnte metoden en rekke andre fordeler. En
prøveavstemning for eller mot fullt medlemskap
får folk til å ta stilling, ott i l å skjønne ·
at EEC-saken er vår situasjon akkurat nå . Avstemningen er en enkel og lite tidkrevende
oppgave for dem som selv bor i bl0kka, og det
lokale initiativet blir styrket. Ut ifra en
slik gruppe kan man danne en lokal anti-EEC gruppe som gjennom prøveavstemningen får nye
kontakter.
GJØR PRØVEAVSTEMNINGER .TIL ET AKTIVT OG STERKT
MIDDEL I MOTSTANDSKAMPEN
STYRK DET LOKALE INITIATIV I EEC-KAMPEN
Ullevål AKMED.

om
•
prøveavstan111nger
I de siste numrene av "Felles Kamp"har vi ikke
brakt resulta~er fra prøveavstemningene.Dette
skyldes at de resultatene vi har fått inn,har
vært for ufullstendige til å kunne brukes.Tidligere har vi fått en del berettiget kritikk
på prøveavstemningene.Vi ber derfor folk som
driver og arrangerer prøveavstemninger å .m erke
seg følgende: (Slik at vi i redaksjonen slipper
å motta mangelfulle resultater)
l)Oppgi nøyaktig hvor avstemninga har funnet
sted.(Vilken klasse f.eks.)
2)Antall personer som har deltatt.
3)Deltakelse i prosent.
4)0ppgi i prosent(det er mest oversiktlig)
FOR -MOT-VET IKKE/BLANK

Sted
Norges kornrn. og
sosialskole

Deltakelse

For

(90%)
272 av 311

9%

Mot

Vet
ikke

81,5%

9 , 5i

10. distriktskor
(73%)
sosialavd , Oslo 11 av 15

10%

90%

Oslo Katedralsk

18%

lR Kirkenes gym,

293 av 443
24

(100%)

Oslo Kommune
Uteseksjonen

(94%)
33 av 35

Ullevål Sykehus
Internat CDEF
Ulleval Sykehus
Blokk B

(47,3%)
61 av 125
(83,3%)
90 av 108

Kunst og Håndverksskolen

(84%)
278

-

63,5%

18, 5\

4%

59%

37%

-

94%

6%

10%

83,6%

6,4

10%

72,2%

1 7, 8!

11%

72%

17%
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~'VÅRE VENNER I EUROPA"

.

I

I
I

Oppgitt suverenitet

Vakre ord,javel,men vi er mer interessert i
virkeligheten,hva EEC- medlemskap vil innebære
for den enkelte.
·

Et eksempel fra EEC's hverdag. Ministerrådet i EEC
har gjort gjeldende like regler for fellesskapslandene
når det gjelder varedeklareringen om fibersammen•
setningen i syntetiske tekstiler.
Merkemetoder og navn på fiber har variert fra land
til land. Merkingen kan foregå i vedkommende lands
eget sprog, men produsenten plikter å redegjøre for
varens art på et lett synlig sted, - og altså etter normer som ~å er fastsatt, til felles beste, særlig for husmødre.
(billedbladet NÅ)

"Men dypere sett gjelder spørsmålet om Norge
skal gå sammen med våre venner i Europa",sier
"NÅ".Vi e:i:- enig i at venn skap mellom fo l k er
en bra sak.En annen ting er det når Libertasorganet "NÅ" prater om "våre venner i Europa".

Vi vet hv ilke kretser "NÅ" hører hjemme i_,så
la oss derfor si klart fra:Vi Ønsker samar beid
mellom alle folk,men ikke på vilkårene til
"NÅ"'s venner.Storkapitalens samarbe i d og
avtaler er ikke i folkets interesse.

IIC BllR 1111 BIDRI DM INGlAND FAGORGANISERTE:
Krev uravstemning om 11 C!
KOMMER MID=
B ritisk LO:

Flere

arbeidsløse
Fra vår London-korrespondent
A:rbeidsløshete" I S t orbritannia som har nådd uye h øyder,
vil bli verre neste år, spår den
britiske landsorganisRSjonen: Arbeidsløshetstallet er n å 970 02Z.
I desember vil det være over en

mllilon arbeidsløse briter.
1 en komm~tar til det høye
tallet sier de,i britiske Wlederen Vie Feather: - Jeg tror
at i sommermånedene når arbeidsløsheten skulle gå ned, vil
den neste å r Ikke bli lavere enn
800 000. Hvis jeg får rett, betyr
det at neste vinter Jlir verre enn
denne vinteren.
Feather karakteriserer tallet
for denne måneden som sjokkerende.
Tallet på arbeidsløse steg med
vel 40 000 på ·' mine~. Verst
rammet er Nord-Irla nd hvor det
er 10,2 prosent arbeidslosh. t for
men og 5,5 prosent for kvinnes. I Skottland er arbeidsløsheten 8,6 prosent for menn og
S,4 prosent for kvinner.
J, T.

(Daqbladet) ·

eec truer
arbeidsplassene

heter en brosjyre
som er gitt ut av Arbeiderkomiteen mot EEC og
Dyrt i d. Den er trykt i½ million eksemplarer
og skal spres over hele landet. Brosjyra belyser med reine tall hvordan prissti gning og
arbeidsløshet i stadig større grad rammer arbeidsfolk i EEC- l anden e, og påviser hvordan
et eventuelt EEC - medlemskap vil true norske
arbe i dsplasser . Det er viktig at alle EEC - motstandere deltar i spredningen av brosjyra siik at den blir lest på alle no~ ske arbeisplasser.
Brosjyra kan fås ved henvendelse til: Arbeiderkomiteen mot EEC og Dyrtid,Postboks 3829,
Oslo 8.

I

'

Billedbladet "NÅ" har gitt ut et ekstranummer
om EEC.
Her påstås det at EEC-motstander ne
er usaklige og driver med skr emselspropaganda.
"Hva er vi redde for?", spør "NÅ", og det kan
de saktens gjøre. Vi har nå etter hvert fått
dokumentert en hel del negative sider ved EEC
(bl.a. gjennom Dagbladet.)Slikt blir avfeid
med noe sånt som "naturligvis eksisterer det
prob l emer i nnenfor EEC,men de skal vi lØse så
snart vi blir medlem."
I nnholdet av ekstranummeret er preget av en
h yllest til Romatraktaten og de fire
"friheten~"."Javisst er vi ~1ropeere",sier
biskop Lønning.Det snakkes om en felles
kulturarv og om fredelig sameksistens.

LO-

Dette er et bevisst og taktisk
utspill fra 1,O-toppens side. Den
ønsker formell ryggdekning slik
at d•n parallelt med Bankforeningen, Industri- og Reder forbundet ka.n kaste LOs midler
inn i kampen for norsk EECmedleruskap.
Hadde
LO-ledelsen
virkelig
ønsket A høre de fagorganisertes
mening. kunne de-n fulgt Ragnar
Kalheims forslag om eu nrav•t•mning blant samtlige LO-

sekretariatet
j

har nå endelig beslutt•t å innkalle en ekstraordinær fagkongress n!r forh andlingsresultatet
mellom Norge og EEC foreligger.
VI minner igjen om at utsendingene til denne kongressen
blir de samme som møUe pi\
LO-kongressen i 1969. De fagorganiserte får dermed Ikke gitt
sitt syn på EEC til kjenne gjennom valg av nye ut.sendinger.

medlemml"r#

.

(Orientering 27/11)
Både u ttale l sene fra Rosenberg, og denne art i kkelen fra Orientering - som ble fulgt opp
av et tilsvaren de vedtak på SFs landss t yre møte 27.11.71, støttes fullt ut av Arbeide rkomiteen. Allerede på Arbeiderkomiteens konferanse for fagorganiserte i oktober ble dette
kravet reist fra mange deltakere, som ville
agitere aktivt for en uravstemn ing i fa gbeve gelsen på sine arbeidsplasser . E_J}he t en blant
EEC-motstanderne om dette kravet er nå så godt
som total. Men kampen mot L.0. - ledelsens for
søk på hemningsløst å se bort fra den massive
mo t standen i fagbevegelsen er ikke vunnet enda.
Men den kan vinnes!

VEDTA RESOLUS J ONER MOT EEC, FOR URAVSTEMNING
I FAGBEVEGELSEN.
~HOLD PRØVEAVSTEMNINGER I EEC - SPØRSMÅLET MED
AVSTEMNINGSGRUNNLAGET JA ELLER NEI TIL FULLT
MEDLEMSKAP I EEC

-

--

FELLES KAMP
kommer ut hver fredag og kan hentes på
Arbeiderkomiteens kontor i Uranienborgveien 11 etter klokka 1900
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KULTURARBEIDERE · MOT EEC;
KULTURARBEIDER KONFERANSE
SØNDAG 5. DESEMBER

RESOLUSJON I
FORFATTERFORENINGEN:

s·tatens . kulturarbeiderfiendtlige politikk blir
mer ·og mer tydelig. Dette ser vi tydelig i .
Statsbudsjettet, som betyr en reell forverring
av kunstnere s kår.

Den . Norske Forfatterforening samla 27.11.71
vil gå mot medlemskap i EEC. Same kva særord·
ningar vi får, blir det pol i tiske grunn laget
for Fellesmarknaden ståande ved lag. Grunnprinsippa for EEC svekkar den nasjonale sjølv·
råderetten, og dermed retten til ein nasjonal
kulturpolitikk. Dei frie marknadsordningane
i EEC vil medføre omfattande strukturendringa.
i det norske samfunnet. Også dette svekkar
kulturen til folket vårt. Presset frå dei internasjonale trustane vil tvinge fram ei sterkare rasjonalisering og monopolisering i dei
institusjonane som i dag formidlar arbeidet
til norske forfattarar.
Den faglege posisjonen vår blir veikare. Med utgangspunkt i formålsparagrafen til Den Norske Forfatterforening, som gjer foreninga pliktig til å arbeida
for norsk litteratur, vil medlemsmøtet gå mot
norsk medlemskap i EEC .

100 av Statens stipend på 15 000 Økes med bare
10% - den første Økning siden 1963, resten blir ■
som før! ~usikkonservatoriet og Operaen trues :
av nedlegging.
■
I

Skal vi finne oss i Statens kulturfiendtlige
I
politikk, eller skal vi ta opp kampen på linje :
med andre grupper i samfunnet? Arbeiderkomi- I
teen mot EEC og Dyrtid anser disse spørsmål som:
svært viktige for norske kunstnere og inviterer ■
til kulturkonferande søndag 5. desember kl 1030 1
- 1600 på Blindern. (Samfunnsvitenskapelig Fakultet)
Det vil bli innledning og gruppediskusjon om
"Kulturpolitikken og Kunstnerens rolle i EEC"
og "Hvordan utvikle kampen mot EEC~

Vedtatt med 51 mot 16 stemmer!

Et studieopplegg om EEC og kulturen vil bli
tatt opp på konferansen. Møt fram!
EEC RAMMER KULTURARBEIDERNE!

BLIR FORHANDLINGENE AVSLUTTET DEN 11.DESEMBER;

I

L

AKSIONSDA& I OSlO SENTRUM
FORHAND LI NGrnE I BRUSSEL KAr, BLI AVGJORT PA ET li'. IN ISTERMØTE 11. DESEMEER,
ARBEI[ERKOMITEENE I ·osLO OG AKERSHUS SKJ'.\L Hf1 EN KJEMPEMESSIG AKSJONSDAG DEN DAGEN, FOR
FrZRSTE GMJG SKAL VI EEC-MOTSTANDERE TOTALT PREGE OSLO SENTRUM,

VI SKAL SPRE VAR PRO-

PAGANDA TIL ALLE DE TI TUSENER AV MENNESKER SOM OPPHOLDER SEG I BYEN EN LØRDAG MIDT I
JULESTRIA, OG GFWf\:1IG SLA TILBAKE EEC-FORKJEMPERNES KAMPANJE Of'i P.T FORHANDLINGSRESULTATET ER AVGJØRENDE,
EN SLIK AKSJONSDAG KP.N BETY ET STORT SPRP.NG FRP.MOVER I GJENNOMFeRINGE!~ AV ARBEIDERKOMMITEENS FIHEPUNKTPROGRAM, OG AT EN SLIK AKSJONSDAC ER RIKTIG VISER ERFARINGER FRI\
TRONDHEI~ DER ARBEIDERKOMITEEN ARRANGERTE EN LIKNENDE AKSJONSDAG MED ENORM GJENNOMSLAGSKRJl..FT:
LOKALKO~:ITEENE Mfl. MOBILISERE ALLE smE FOLK TIL STANDS OG GATESALG I SENTRUM,
MED NAVN OG TIDSPUNKTER (9-16) MA LEVERES I URANIENBORGVEIEN 11 SENEST 8,12.71.
ALLE MANr~ NED I SENTRUM LØP.DP,C 11. DESE~rnER,

KAMPEN MOT EEC KM VINNES

SETT IGANG FORBEREDELSER TIL AKSJONSDAGEN MED EN GA~G.
TryJllllloffs.t
A,/S Duolotrykk

LISTER

