FELLES KAMP
tikeavis mot eec og dyrtid
N R. 9 OSLO, DEN 18. DESEMBER 1971 PRIS 20 ØRE
jordbruksforhandlingene:

SKAMBUD KALLES "SÆRORDNINGER"
IKKE VARIGE SÆRORDNINGER!
"Jordbruket sikret fortsatt framgang"
heter det i Arbeiderbladet 13 des.
"Varige særordninger for landbruket" i
Aftenposten samme dag.Er det riktig at fort
dlingsresultatet trygger bøndenes kår?
Først og fremst må det være klart at den
sentralisering vi vil få som et resultat av
Romatraktaten vil underminere enhver særordning.Nedleggelse av småindustri,jernbanestasjoner,samvirkelag o.l. vil svekke
økonomien på landsbygda.Enda flere gårder
vil legges ned pr.dag enn nå p.g.a strukturrasjonaliseringa.Men om vi ser på selve forhandlingsresultatet,hva har vi å si om det?
For det første har ikke bøndene fått
varige særordninger,men særordninger"som går
utover overgangsperioden".Det er noe ganske
annet.Dessuten er denne formuleringen i
traktatens forord,som ikke er juridisk
bindende for EEC.I stedet heter det i
traktatens pkt.10"at fellesskapets institusjoner skal med regelmessege mellomrom
foreta en gjennomgåelse av den ordning som
anvendes i NOrge"Yngen kan påstå at dette
betyr varige særordninger.
Landbruksminister Treholt,Arbeiderbladet og
Aftenposten farer med blank løgn!

"Tror du vi har lurt disse bønda nå,Per?"
For de t andre får ikke bøndene subsidiene
bundet til produksjonen,men en slags pensjon
får å sitte på gården.Dette gjelder ikke melk
til ko nsum.EEC's støtte her"vil kunne omfatte
subsidier".Da kornordningen dessuten vil bli
opphevet,er det en fare for at de store
gårdene vil gå over fra korn til melk.Dette
vil gå hardt ut over smågårdene,som til nå
har livnært seg på melkeproduksjon.EEC vil

Sene skal førtidspensjoneres!

(Forts. side 4)

Fagorganiserte krever:

URAVSTEMNING I LO
avstemningsgrunnlag: JA eller NEI til fullt medlemsskap!
ntl
nrk
På et klubbmøte i Krinkastingslaget 9/12-71,
ble det vedtatt en uttalelse mot EEC med 52
mot 1 stemme ,hvor det bl. a. heter:
"I forbindelse med bestrebelsene som i disse
dager foregår for å få Norge inn i EEC,vil
KL uttale følgende:
Behovet for et internasjonalt samarbeid,
globalt og regionalt,fremmes ikke ved å bygge
ut økonomiske og politiske blokker tuftet på
prinsipper som strir mot demokrati og folker.
(Forts. side 2)
OL-

Norsk Tjenestemannslag gruppe 30, forening 2,
Kommunal- og Arbeidsdepartementet, vedtok på
gruppemøte den 7. desember en uttalelse mot
EEC, der det bl. a. heter .Romatraktaten bygger på fri etableringsrett, frie kapitalbevegelser og fritt arbeidsmarked. Som
medlem av EECmå vi derfor godta dem som grunnlag for samfunnsutviklingen i vårt land.
Dette vil redusere norsk fagbevegelses muligheter til å kjempe fos sine tradisjonelle
(Forts. side 2)
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Forut kampen
mot EEC i juL9 i
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Jula nærmer seg raskt,og folk ser fram til
noen velfortjente fridager.
De kreftene som i disse dager kjemper
iherdig for å få Norge med i EEC tar
imidlertid ikke ferie.Derfpr er det viktig
at alle EEC motstandere instiller seg på
å drive aktivt motstandsarbeid -også i
jula.
En god del reiser ut av Oslo,og det er
viktig at disse tar med seg mest mulig
motstandsmatriell,slik at dette kan bli
spredd rundt om i hele landet. Prøv å
opprette kontakter som kan benyttes til
senere motstandsarbeid.Hvis det ikke
alt er en lokal Arbeiderkomite mot EEC
og Dyrtid på det stedet du skal,kan du
ta initiativet til å opprette en.
I jula pleier det å være mye familiesammenkomster etc.PrØv å få igang EECdebatter,og spre mest mulig motstandsmateriell.
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FAGORGANISERTE KREVER... (Fo«s. fra side
medlemmer før LO's offisielle standpunkt til

rk...

EEC-medlemskap blir fastlagt.

Vi må også være klar over den situasjon som
vil oppstå ved en evt, undertegnelse av forhandlingsprotokollen;da vil det intreffe en
interimstid-en"forlouelsesperiode" som det
kalles i Briissel.Vi frykter at denne perioden
vil brukes til å tilpasse Norge til EEC før
en evt.folkeavstemming eller stortingsbehandling.Dette vil da bli en av mange former for
tilpasning til EEC som i praksis kan føre
Norge inn i EEC uten at det norske folk er
blitt spurt.Slike tiltak må klart avvises....
KL går mot norsk medlemskap i EEC ut fra det
syn at norsk fagbevegelse ikke er tjent med
et samarbeid som bygger på Romatraktatens
prinsipper.
KL krever at LO's endelige standpunkt skal
avgjøres ved ur-avstemning.En ekstraordinær
kongress vil ikke være representativ for
medlemmenes standpunkt i EEC-spørsmålet.
KL krever videre at forhandlingsresultatet
ikke skai trekkes inn i folkeavsteningen om
EEC,men at det skal stilles to klare alternativer:JA eller NEI til norsk medlemskap i

tl...
målsettinger, og vil derfor svekke den enkelte arbeidstakers innflytelse på sine egne
livsvilkår.Det vil videre føre til sterkere
konsentrasjon av arbeidsplasser og bosetting
med tilsvarende avfolking av våre utkanter.
Vi vil derfor gå mot norsk medlemskap i EEC, og vil oppfordre alle fagorganiserte til å gå inn for følgende krav:
Ved folkeavstemningen må voterings g runnlaget ikke være forhandlingsresultatet, men
alternativene"ja" eller "nei" til fullt medlemskap iEEC.
Uravstemning må holdes blant alle LO's

VG 13.12.:
Utdrag av en uttalelse fra Porsgrunn
Bygningsforening:
Valgordningen til •O's kon- bvgningarbeiderforeningen bl. a.
En gar inn for kravet om at det
gress er dypt udemokratisk, og kongress•n som na skal tre sammen må holdes. en uravstemning blant
kan ikke gjort krav på å represen- LO's medlemmer: om EEC, og resotere vårt lands fagorganiserte. Den- lusjonen avsluttet med ordene: —
ne ekstraordinære kongress' dele- Vi vil direkte advare LO's ledelse
gater har aldri blitt valgt for å ta mot å gå utenom medlemmenes syn
si 'Iling ti! EEC-sporsmalet, sier i denne viktige saks n.

Utdrag av LO-sekretærens kommentar:
--,..rretær Leif Haraldsebh
Landsorganisasjonen sier til VG at
det er riktig at den ekstraordinære
kongressen skal sammensettes av
de representanter som utgjorde den
siste ordinære kongress -- i 1969.
Når det gjelder forslaget om

uravstemning, finner jeg dette lite
• k:.nelt, ettersom en folkravst. , mning er lovet. Kongressen skal bar
anbefale å gjøre et eller annet, e
sa- star de enkelte medlemmer heit"fritt til a si sin mening ved folkeavstemningen, sier sekretær ilaraldseth.

Kravet om uravstemning i fagbevegelsen,
reises på den ene arbeidsplassen etter
den andre, og sentrale arbeidssteder
som Rosenberg og Nyland har gått i spisSen.
Det er et krav som alle folk med den minste
rest av demokratisk sinnelag igjen, kan
akseptere. nen LO-ledelsen, denne gangen
ved sekretær Haraldseth, har ikke lenger
slikt sinnelag. De skjønner at de er nokså
ensomme i arbeiderbevegelsen om sitt syn.
Derfor en kongress. Fordi tilstrekkelig mange
pamper danser etter Aspengrens pipe. I motsetning til vanlige arbeidsfolk. Haraldseths
argumentasjon forteller dessuten hvor tynt
han ligger an. Å forsøke å si at avstemningen
i LO vil binde enkeltmedlemmene ved en folkeavstemning mer enn et kongressvedtak, er rent
vrøvl. En betegnelse som forøvrig passer c 't
på hele LO-ledelsens argumentasjon i EEC-s- en.
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SOLDATER I KAMP MOT EEC.
100 EEC-mo/standere i tog foran kaserne
I går kveld gjennomførte ens
lag 100 menige og korporaler
pi ► Gardermoen flystasjon en
ulovlig
mot
demonstrasjon
EEC.
Under et transparent med påskriften «Soldater — til kamp
mot EEC» passerte soldatene
forbi stasjonens kaserner hvor
et
opprop
mot
medlem-.
skap ble vedtatt etter en kort
appell fra en av lederne for aksjonen. I oppropet ble soldater
og andre oppfordret til å gi uttrykk for sin motstand på tilsvarende mate.
Aksjonen, som har vært forberedt i all hemmelighet over de
sinte par dager, representerer
den første politiske demonstrasjon som er gjennomført på militært område i nyere tid. Etter
det Dagbladet forstår har det
over et par-tre måneder pågått
et intenst studiearbeid på flystasjonen. Deltakerne i studiearbeidet dannet kjernen i demonstrasjonstoget, men også andre slut-

tet seg til, En halv times tid for
toget startet ble det delt ut en
løpeseddel med opplysninger ens
tid og sted for aksjonen og om
parolen. Løpeseddelen inneholdt
også teksten til det opprop som
ble vedtatt.
Deltakere i aksjonen som
Dagbladet har snakket med, sier
at det så vidt de kjenner til
ikke foreligger planer om nye
aksjoner ved stasjonen. Derimot
er det grunn til å vente visse reaksjoner fra den militære ledelse. Noen massavstraffing tror
de likevel ikke på, siden så
mange av flystasjonens personale deltok. Det understrekes at
demonstrasjonstoget ble gjennomført i rolige former uten andre
»ulovligheter» enn det selve demonstrasjonen på militært område innebærer.
Demonstrasjonstoget reiser naturlig spørsmålet om soldaters
politiske rettigheter på moen, et
spørsmål som nylig ble belyst
gjennom frifinnelsesdommen i
den såkalte Flfskincl-saken.

11.

Soldatene har gjort bruk av sin soleklare demokratiske rett til å uttale seg
om det viktigste politiske spørsmål som har
vært diskutert i folket etter krigen. Utfallet av EEC-kampen er betydningsfullt for deres stilling både som soldater, og når de er

tilbake på arbeidsplassene eller skolene.
Enhver forfølgelse av folk som har
vært med på denne aksjonen fra det militæres
side, må derfor betraktes som det det er: Et
forsøk på å kriminalisere EEC-motstanden.

EEC TRUER ARNFINN. ASSENE

•
•

(KLASSEKAMPEN NR.12 1971)

KORT KONKURS OG
FUSJONS-OVERSIKT
»Det er ikke konjunkturproblemer, men strukturproblemer vi
har å gjøre med», sa Kleppe under stortingsdebatten om
problemene i Halden. Derfor samarbeider regjeringa nå ivrig
med bankene om å rasere norsk småindustri. Bare i oktober
måned har det vært en kontinuerlig strøm av nye konkurser,
innskrenkninger og fusjoner.
Hele ti treforedlingsbedrifter har i
løpet av året varslet at de vil stanse
driften. Tilsammen dreier det seg her om
1400 arbeidsplasser. De viktigste i det
siste er Greaker Cellulose med 370
ansatte og ,41/.. Vestlandske Treforedling
i Vadheim i Sogn som har 50 arbeidere. I
Aurskog/Holands-området er det allerede
1100 pendlere. Etter at Widerøe Industrier har lagt ned produksjonen betyr
det at 123 mister arbeidet, og minst 100
av disse må gå over til å bli pendlere.
Blomsterpotte-fabrikken Jiffy Pot på
Grorud skal om kort tid flytte til Århus,
og 50 mann vil bli satt på porten. Ved
EPP i Sauda er 23 mann satt på porten.
Disse horer visstnok ikke til den faste
arbeidsstokken, men det viser hvilken vei
det bærer.
FUSJONER
Av fusjoner finnes den største innen
Skogeierindustrien. Nordenfjeldske Treforedling, Orkla-gruppen, Saga Skog-

En av konkursbedriftene:Halde ns Bornuldsspinderi a.

industrier og Skarnes Sag har gått
sammen. I alt vil de ha en omsetning på
hele 500 millioner, noe som vil plassere
dem i den desiderte toppklasse blant
norske bedrifter. På tekstilindustriens
område har Arne Fabrikker, Høle Fabrikker og Mosjøen veveri gått sammen.
Fra Gjøvik meldes det at A/S Alnar, Oslo
og A/S Mariendals Boktrykkeri, Gjøvik
skal fusjonere. Til sammen vil de
sannsynligvis bli den største bokproduserende enheten i Norden. A/S Alnar er
igjen kommet ut av fire mindre boktrykkerier i Oslo.

ET SPILL FOR DE STORE
Typisk for både fusjonene og konkursene er hvordan de er blitt bestemt og av
hvem. Med få unntak har arbeiderne ikke
fått vite noen ting for alt var klappet og
klart. Det samme gjelder det store antall
små-aksjonærer. Det er bankene og de
store investeringsselskapene som har
trukket i trådene hele veien. Hendingene
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rundt Greaker Cellulose kan fortelle oss
en del.

Bedriften har også tidligere vært i
vanskeligheter. Flere ganger er den blitt
erklært konkurs, men hver gang har det
blitt skaffet kapital til videre drift.

Årsaken til dette er at Greaker har et
ganske nytt og godt utstyr. En direkte
konkurs ville derfor bety alt for mye
tapt kapital.
Siste gang var det blant andre Bergens
Privatbank og Landsnanken som skaffet
kapital. Selvfolgelig mot pant i maskiner
og bygninger. Problemet nå var at kassa
til Greaker sal sa bunnskrapt at selv ikke
bankene kunne regne med a få sitt. Det
som har skjedd er omtrent følgende:
Arbeiderne har aldri vært med på noen
drøftinger. Heller ikke de mange små
aksjonærene. I første omgang var det
bare styret, bedriftsledelsen og bankforbindelsene som var klar over situasjonen.
Na har i tillegg både styret og bedrifts-
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ledelsen blitt sjaltet ut. Offisielt er det na
firmaet ,Vorexim A/S som sammen med
»ikke identifiserte interessenter» (ifølge

Aftenposten) diskuterer den videre gangen. A/S Norexim er et såkalt bunnsolid
selskap med omkring 4-500 millioner i
omsetning. Det ble i sin tid opprettet for
handel med Russland, men har de siste
årene investert kapital pa mange nye
felter. Det er dette selskapet som
sammen med disse »uidentifiserte interessentene, bestemmer 'hva som skal skje
videre. Overfor slike kapitalsterke krefter
er det bare en ting som nytter, nemlig at
arbeiderne tar kampen opp. Et rimelig
krav må være at arbeiderne får fullstendig klarhet over sin egen situasjon.
Selv om driften nå i første omgang
fortsetter er ikke det ut fra hensynet til
arbeiderne. A/S Norexim har et oljelager
på tomta til Greaker. Dette lageret er
avhengig av varmen fra bedriften for ikke
å gå tapt. A/S Norexim og deres partnere
vil selvsagt.bare holde bedriften i gang så
lenge det tjener deres kapitalinteresser.

Lille julaften:
NY

I SEN TRUM

EEC-forkjemperne tar ikke juleferie. Sjøl om
det nå ser ut som om det ikke blir noen avgjørelse i Brussel før møtet den 17. januar, er
det ikke sikkert at det vil gå så lenge. Ser
vi på hva de norske forhandlerne har godtatt
for bøndene,er det klart at det ikke skal mange godordene til for fiskeriene før det også
blir kalt "i realiteten varige særordninger".
For Bratteli & Co ville intet passe bedre enn
avslutte forhandlingene og skrive under forlovelsespakten med EEC mens folk flest feirer
jul.
Men som ansvarlige EEC-motstandere, akter vi
ikke å stå uten beredskap. Både for igjen å
markere EEC-motstanden kraftig i Oslo sentrum,
og for å forhindre en nedtrapping av vår aktivitet før jul, tar Arbeiderkomiteen initiativet til en aksjonsdag lille julaften.

BRA AKSJONSDAG AVHOLDT LØRDAG DEN 10.
EEC-motstanderne markerte seg kraftigere enn
på lenge i bybildet forrige lørdag, med fem
stands og over 200 aktivister med fargerike
plakater på seg som solgte aviser, samlet underskrifter og diskuterte EEC-spørsmålet med
folk. Over 8000 aviser ble solgt på noen få
formiddagstimer, og deltakerne kom tilbake
fra aksjonen fulle av entusiasme og fastslo
at "dette må vi gjøre oftere". Vi i Arbeiderkomiteen nøler ikke med å følge den oppfordringen,

FLERE UNDERSKRIFTER:
Underskriftskampanjen for et demokratisk avstemningsgrunnlag - ja eller nei til fullt
medlemskap - går flott over alt hvor EECmotstanderne satser på den. Lille julaften
skal denne underskriftskampanjen bli en hovedsak for alle som deltar på aksjonsdagen.
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FLERE DELTAKERE:
Forrige lørdag hadde mange lokalkomiteer
egne arrangementer ved siden av hovedaksjonen
i sentrum. Dessuten var det skoledag for mange. Dette betyr at antallet deltakere kan
økes kraftig på lille julaften. Og enda flere
kan det bli hvis styrene i lokalkomiteene går
aktivt inn for å moblisere så mange som mulig.
Ta opp til diskusjon med alle medlemmene nødvendigheten av at EEC-motstanderne ikke nedtrapper aktiviteten nå.
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SKAMBUD KALLES "SÆRORDNINGER"... (Forts.
føre til en forandring og nedbygging av
produksjonen som vi ikke er tjent med,
bl.a. av berdskapsmessige grunner.
EEC OVERTAR LANDBRUKSINDUSTRIEN
For det tredje vil jordbrukets foredlingsindustri og markedsføringsorganer bli bli
underlagt Romatraktatens regler om fri konkurransse.De blir uten beskyttelse.De svære
handelskjedene og varehusene som vil etablere
seg i Norge,vilforsøke å presse vekk landbrukets salgsorganer.Under truselen om å
kjøpe varer fra f.eks. Danmark vil de forlange å kjøpe varer direkte fra slakteri ell2r meieriSlik vil landbruksmonopolet sprenges
Dg bøndene stå splittet og svakt.De svære
handelskjedene vil kunne presse bøndenes
.p riser tilbake.Dete vil svekke bøndenes inntekter.
BYGDEFOLK SKAL BLI BILLIG ARBEIDSKRAFT.
Disse tre faktorene vil tilsammen ha den virkning,at norsk jordbruk temmelig raskt
byggges ned.Hva er så EEC,s og regeringens
hensikt med dette?
Det ene er at nedbyggingen av norsk jordDruksproduksjon vil føre til at EEC får Norge
30M ekstra marked for sine egne jordbruksprodukter.

fra side 1)

Det viktigste er imidlertid at staten er
interessert i å "frigjøre"arbeidskraft fra
bygdene slik at storindustrien får den
rimelige arbeidskraft den behøver til sine
investeringer i storbyregionene.Dette er helt (4.,
i tråd med tidligere politikk.I Statens
Perspektivanalyser av 1969 tar en f.eks.
sikte på å redusere bønder og fiskere fra
20.2% av de sysselsatte i 1967 til 7% i 1990;
Men vi kan se dette i et enda mere
uhyggelig perspektiv.Frankfurter Allgemeine
skriver 14 des. om det "arbeidskraftsoverskudd" i England som i løpet av1970 åra beregnes overført til Vest Tysklands voksende
industri.De regner for ramme alvor med at
dette skal omfatte 100.000-150.000 engelskmenn:Således gjorde Vest Tyskland en avtale
med England på forsommeren om å få importere
250.000 engelske fagarbeidere.
Skal også norske bønder bli ofre for EEC's
jernharde strukturrasjonalisering,bli et
slikt "arbeidskraftsoverskudd" som skal
overføres til Ruhr?Skal nordmenn i likhet
med italienere og nå engelskmenn bli fremmedarbeidere?
Bratteli og Co satser ihvertfall sterkt på
at det skal bli slik.
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DETTE GÅR BRATTELI & Co INN FOR:

EEC - VESTTYSK IMPERIALISME GJENREISES.
Vest Tyskland produserer i dag hovedtyngden av de industrielle nøkkelvarer i EEC,
f.eks.42% av stål- og jern-legeringene og 473
av bilene.50% av all vareeksport i EEC er
tysk.Så og si hele Vest Europa har landet
som sin viktigste handelspartner.De små EEClandene,Belgia,Nederland og Luxembourg
er totalt under tysk kontroll,med 30% av sin
utenrikshandel til Vest tyskland.Hva Bonn
sier er som lov å regne i disse landene,enten
det sies direkte eller via Briissel.EEC fungerer ikkke som en harmonisk allianse mellom
likeverdige nasjoner.Samarbeidet skjer på
bakgrunn av styrke,og idag er Vest Tyskland
den dominerende makt.
IKKE NOE ØKONOMISK"UNDER".
Den økonomiske utviklingen i VestTyskland kalles ofte et "under".I ruin i
1945,klart ledende økonomisk makt i Europa
i 1971,forklares ofte med at tyskerne er så
effektive,"de er så flinke til å jobbe" og
nende.Men realiteten er en annen.
ELa 1948 sprøytet USA raskt via "Marshallhjelpen"inn ca.30 milliarder kroner i Vest
Tyskland,og krigstidens giganter,Krupp,I.G.
Farben o g flerer,ble gjenreist.
Samtidig begynte den tyske gjennopprustinga.
På tiårsdagen for kapitulasjonen ble landet
medlem av NATO.I dag er det den ledende
europeiske militærmakt innenfor organisasjonen.12 av Vest Europas 24 NATO-divisjoner er
idag vesttyske,og som i industrien er det
også her gamle kjente fra nazi-tideni ledende
posisjoner.Fra 1955 ti11970 er det vesttyske
militærbudsjettet nesten firedoblet,fra ca.
7milliarder til 25,6 milliarder D-mark.
Slik blir det tyske "under" forklarlig
VEST TYSK TRANG TIL STADIG NYE MARKEDER.

den sterke kapitalkonsentrasjonen i Europa,
har lagt grunnlaget for de nye imperialistiske ambisjonene i Vest-Tyskland.Landet er
nemlig helt avhengig av andre staters råvarer
i sin produksjon.Det importerer bl.a. hele
sitt forbruk av olje,mangan,bauxitt,krom og
kopper,og 96% av jernmalmen,88% av blymalmen,
og 75% av svovelkisen:Skal monopolenes fortsatte profitt sikres,er tilgangen til disse
råvarene ikke ncbk.Kravet om kontroll reises
med større og større styrke.
NORSK OLJE LIVSVIKTIG FOR VEST-TYSKLAND.
Norge er en viktig råvareprodusent,og
de Vesttyske monopolene vet dette.Allerde nå
går store deler av våre viktigeste råvarer
dit,f.eks:50% av jernmalmeksporten,90% av
svovelkisen,90%av koppermalmen og 40% av
sinken.Dessuten går ca. 1/3 av eksporten
fra norsk aluminiumsindustri til VestTyskland.I EEC vil de vesttyske monopolene
gjennom oppjøp og sammenslutninger få
kontrollen over disse råvarene.
Aen aller viktigst er oljen.RedaktØren
for verdens fremste oljetidsskrift
(amerikansk)slo fast:"Det er mer olje
i Nordsjøen enn dere drømmer om (Dagbladet).
60% av vesttysk energiforbruk dekkes av olje.
De oljeproduserende landene er begynt å hevde
sine rettigheter overfor monopolene,og VestTyskland er på randen av handelskrig med det
vaklende USA-imperiet.Kan noen da betvile at
de vesttyske monopolene sikler etter
kontrollen over den norske oljen?
Ikke rart Willy Brandt er "forståelsesfull"
overfor norske "særproblemer".
NORGE I EEC: EN VEST-TYSK KOLONI.
Det som er påvist for BeNeLux-landenes
koloniforhold til Vest-Tyskland,vil bli forsterket for Norges vedkommende om vi blir med
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Aen denne utviklingen, som har ført til
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Kulturabeidernes konferanse.
Den åpne EEC-konferansen for kulturabeidere,
samlet innpå 10 .0 deltakere, som etter grundige diskusjoner vedtok en uttalelse der de bl.
a. slår fast:
VEDTAK PÅ KULTURARBEIDERKONFERANSEN PÅ
BEINDERN 5/12-71
Kulturkonferansen,samlet på Blindern.
søndag 5/I2-7I,vedtar å delta aktivt i
kampen mot EEC.
Norsk medlemskap i EEC er i dag den
alvorligste trussel det norske folket
tår over for.Det store flertallet av
av kulturarbeiderne tilhører på forhånd en lavtlønnsgruppe,og EEC vil
medføre ytterligere forverring av levevilkårene
Monopoliseringen og det økte profitt _
behovet p å kultursektoren vil medføre
forsterket kontroll av hva slags
kii'tur som produseres.EEC betyr følgelig
e :_russel mot de demokratiske rettigheter

som presse-ogytringsfriheten.
Regjeringen er allerede godt i gang med
å bruke kulturarbeiderne til å tilpasse
det norske samfunn til EEC.For lettere å
kunne lokke arbeidskraften til de nye
industri-vekstsentra,dirigeres kunstnerne
dit ved hjelp av stedbundne stipendier,og
opprettelsen av kommunale kunstnerstillinger
(Eksempelvis i Førde,dessuten opprettelsen
av regionteater i Tromsø). Dette er et
ledd i bortraderingen av den stedbundne
bygdekulturen,som er til hinder for den
frie fly-b:hil:Ingen av arbeidskraft. I sredet
fremelskes en "all-europeisk" standardkultur.Dette betyr at kunstnerne i enda større grad får reduserte muligheter til å velge
hva slags kultur de vil støtte, og for hvem.
Men kulturarbeiderne alene kan ikke
stanse denne utviklingen. Først sammen med
hele det arbeidende folket kan,vi vinne kampen mot EEC.
FELLES FIENDE - FELLES KAMP;
EEC TRUER ARBEIDSPLASSENE!
EEC TRUER DEMOKRATIET!

www.pdf-arkivet.no/eec/

2012

NÅR SVART BLIR HVITT,
FORHANDLINGSKRAVENE ER SENKET
Hva kan vi nå vente for fisket?
Som for jordbruket vil selvsagt Romatraktaten undergrave enhver særordning.Men om vi nå
ser på forhandlingene,så står liksom regjeringa steilt på sine krav.Det hjelper bare
ikke å stå steilt nåt kravene er helt utilfredsstillende.
For det første må vi peke på at 12-milsgrensa
utilstrekkelig for å oppprettholde fiskernes
yrke og inntekter.Grunnen er nemlig at fisken
er i ferd med å forsvinne innafor 12-milsgrensa.90% av makrellen er vekk.Storsild og
feitsild er det svært lite av.Lofotfisket er
en saga blott.Det eneste som kan redde fisket
er en 50-milsgrense som Island vil opprette
og som Norges Fiskarlags Landsstyre støttet
i en resulusjon i høst.Men femtimilsgrense
får vi aldri i BrUssel,alt utafor 12 mil er
avsatt til felles EEC-farvann.
EEC-MONOPOLENE VIL KONTROLLERE FOREDLINGEN
For det andre vil EEC's etableringsregler bli
gjort gjeldende i Norge:EEC fremmer i sin
strukturpolitikk,som Norge også aksepterer,
dannelsen av svære konserner med foredlings:
bedrifter og trålerflåter.Når disse som gjør
selv Findus til en middels bedrift,fritt etablerer seg i Norge,vil de lekende lett utkonkurrere norske fiskeskøyter og de 800 små
fryserier som ligger spredt rundt kysten.
REGJERINGENS PROPAGANDA GJØR SVART TIL HVITT
For det tredje er det enda tvilsomt om vi
får noen varig ordning for fisket heller.
Nå er det klart at resultatet i fisket kan
bedre seg når Cappelen spiller ut sine to
trumfkort:oljen og vår militærstrategiske
posisjoner på Vest Europas flanke mot Sovjet
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HAN SI NOE RART Som HETE
NORSKE SÆRoRDNINGE

Selv om dette vil føre til en "politisk løsning" som vil gi et bedre resultat enn f.
eks.Danmark og England fikk,vil det selvsagt
ikke kunne trygge fiskernes kår.I høyden vil
svart bli endret til grått.
Men i den reklamekampanje om forhandlingsresultatet vi kan vente fra regjeringa,vil
den forsøke å innbille oss at gråsvart er
hvitt:
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NYE PRØVEAVSTEMNINGER

EEC,VESTTYSK...

Arbeiderkomiteen og andre EEC-motstandere
fortsetter å arrangere nye prøveavstemninger.
Som ved alle tidligere avstemninger er avstemningsgrunnlaget ja elller nei til fullt medlemskap i EEC. Prøveavstemningene får stort
sett overveldende oppslutning der de forberedes skikkelig. Ellers taler resultatene for
seg sjøl. EEC-motstanden blant folk flest er
så visst ikke synkende.

i EEC,fordi våre energi- og råvarekilder
er mye viktigere-Når vesttyske reaksjonære
aviser idag knurrer mot at ikke skambudene
i BrUssel aksepteres,skal vi ta det for de4det er :En glupskfiende som har det travel
med å få Norge med i EEC.En fiende vi kjenner fra før.En fiende vi ikke vil ha noen
ting med,uansett forhandlingsresultatet.

Bleiker Behandlingshjem,Asker:
24 ansatte
23 tilstede og stemIze for eller mot fullt
medlemskap i EEC
Valgdeltagelsen var 95,8%
For.I stemme 4,5 % av de avgitte stemmene
Blank:I stemme 4,35% av de avg. st .
Mot :21 stemmer 91,3% av de avg. st .
ROGALAND JORDBRUKSSKOLE PÅ TVEIT
(Hindervåg,Rogaland)
Valgdeltagelse I00%
For: I stemme 3% av de avg. st .
Mot: 29 stemmer 97% av de avg.st .
Vet ikke: 0 stemmer o %
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Jeg ønsker å bli medlem av Arbeiderkomiteen
mot EEC og dyrtid og sender vedlagt/har sendt
til postgirokonto 20.88.77. kr 10,-. (Skoleungdom og pensjonister kr 5,-)
NAVN
ADRESSE
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KpA,tropp 3,rekruttskolen,Gardermoen;
valgdeltagelse:42 av 44
For:4 (10%)
mot:32(76)
vet ikke:6 (14%)

FELLES KAMP kommer

ut hver fredag
og kan hentes på Arbeiderkomiteens kontor
Uranienborgveien 11 etter klokka 190o.
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