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OSLO DEN 21. JANUAR 1972.

PRIS 10 ØRE
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ne uka n
motstand. Gjennom døraksjoner, stands og
private kontakter har organiserte EECmotstandere fra både Folkebevegelsen og
Arbeiderkomiteen jobbet hardt for å trekke
EEc
EEC-motstandere med på aksjonsformer som kan
duge i kampen mot en stadig sluere tilhengertaktikk. At Arbeidskomiteens initiativ til
en landsomfattende aksjonsdag den 19. januar
var et riktig tiltak, kan resultatene fra
dagen best fortelle oss om. Politiske
streiker mot EEC er ikke lenger bare noe
vi propaganderer for.
På aksjonsdagen ble
streiker mot underskriving av forhandlingsresultatet og forlovelsespakten satt i verk
en rekke steder og viste veien for de
,
aksjoner som vil og må komme i tida framover
om vi skal slå medlemskapsframst t
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Flere annonser fra de store gutta
Europabevegelsens annonseserie for norsk
medlemskap i EEC som tar sikte på å henvende
seg til landets husmødre gjennom ukebladene,
ble nylig offe~tliggjort av Orientering.
Offentliggjøringen førte til at annonsene
mistet sin effekt.
1 dag vil også Felles Kamp bringe en avsløring
av annonser som ennå ikke er offentliggjort.
Denne gangen er det de store guttas tur.
Kontorsjef Leiv Vidvei i Norges Bank,
professor Tor Fr. Rasmussen og journalist
Gidske Andersson - i Arbeiderbladet har sendt
brev til en rekke "prominente personer" rundt
i landet med spørsmål om de vil være med på
å undertegne "Støtteerklæring for samarbeid
med Eu~opa" som skal trykkes på annonseplass
i enkelte aviser.
Innbyderne ønsker ikke underskrivere som
tilhører de deler av næringslivet, særlig
industri og finans , som kan sies å ha
direkte fordeler av et EEC-medlemskap.
_Det forutsettes også at underskriverne er
så godt informert at de selv kan begrunne sin
positive holdning til EEC. På grunn av den
korte tida som har stått til rådighet for
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innsamling av underskrifter, er ikke lista
blitt så representativ som Ønskelig, heter
det videre i brevet. Særlig ønsker de tre
initiativtakerne flere kvinner på lista og
flere navn på personer bosatt utenfor Oslo.
Mottakerne av brevet blir bedt om å skaffe
1 - 2 underskrifter, og blir oppfordret til
å behandle erklæringen med diskresjon inntil
den er trykket i avisene.
Så langt selve innbydelsen. Og nå enkelte
utdrag av "Støtteerklæringen".
Erklæringen åpner med å framheve den store
hi$toriske betydning medlemskapet vil få for
Norge.
"Det gjelder spørsmålet om vi skal
videreføre og utvikle samarbeidet med de andre
vest-europeiske land hvis historie opp gjennom
århundrer har vært bestemmende for vår. egen
utvikling, på ondt og godt.". Det heter videre
at våre forhandlere på det Økonomiske området
har frambragt stor forståelse for de særnorske
problemer. Man har nådd fram til slike samarbeidsvilkår at underskriverne mener det
norske folk er sikret Økonomisk vern og vekst
så langt inn i en usikker framtid som det
er mennesker gitt å se.
Men underskriverne viL tydeligvis også være
objekt'ive i sin erklæring.
(forts. side 4.)
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KAMPEN MOT EEC KAN VINNES!
VI MÅ MØTE EEC-TILHENGERNE MED MIDLER SOM DUGER!

i

(fortsatt fra side 1.)

Den siste politiske utvikling med under-

Det er viktig at flere slutter opp om den

tegning av forlovelsespakten den 22. januar

linja, slik at det virkelig kan bli et lammend

som et foreløpig klimaks har vist at det er

våpen i motstandskampen.

nødvendig åta hardere midler i bruk.
Regjeringa Brattelis totale neglisjering
av den overveldende anti-EEC-opinionen er
et klart bevis på at de akter å fØre Norge
inn i EEC enten de har det norske folk med
seg eller ikke.

Derfor er det nå nødvendig

for det norske folk åta i bruk hardere
midler for å hindre medlemskap.
Politiske streiker er et ~ffektivt middel for
;.J

.

å markere at vi mener det alvorlig når vi
sier at vi er mot EEC.

Felles Kamp har

brakt flere resolusjoner fra arbeidsplasser som går inn for politiske streiker
som middel i motstandskampen.

NEI Tl L SALG AV NORGE! (forts.fra side 1.)
tilbake.Hva skjedde på onsdag.De oppsummeringer
vi har,er temmelig uffullstendige.En rekke
steder rundt om i landet har valgt torsdag
eller fredag som aksjonsdag (Bergen, Tromsø,
Moss, m.fl.), mens rapporter fra andre steder
med store aktiviteter ennå ikke er kommet
inn. Det vi vet, er imidlertid at fØlgende
grupper var i streik:
Hele personalet ved Ungdomskontorets
Uteseksjon
Sosiale etaters forening, gruppe 1,
Ungdomskontoret
Personalet ved fritidsklubbene på
Uranienborg, Åsen, Gamlebyen, Hammersborg,
Sinsen, Haugenstua, TØyen, Årvoll og
Grorud
Personalet ved Ammerud og Romsås lekesenter
Elevene ved Sosiallinja og Barnevernslinja
på Oslo Kommunal- og Sosialskole

Hegdehaugen Skole streiket en del av elevene.
Vel 5000 mennesker marsjerte i fakkeltog
gjennom Oslos gater onsdag kveld - dette til
tross for et surt vær.
600 av disse kom fra
et eget lokaltog på Vestkanten. Men det var
ikke bare i Oslo at "Nei til salg av Norge"
runget gjennom gatene. De innkomne
rapportene forteller at tirsdag 18. januar
gikk 300 i demonstrasjon i Bærum.
Trondheim: 1030 mennesker har deltatt i
fakkeltog.
Dette er en fordobling av antall deltakere i tog sammenliknet med
høsten -71 og den største demonstrasjon
som noen gang har vært i byen.
Kongsberg: 70 i demonstrasjon.
Sandane: 120 i demonstrasjon.
TØnsberg: 60 i demonstrasjon.

Steinkjær: 250 i demonstrasjon.
Ansatte ved Det Norske Studentersamfund
Som sagt, rapportene er foreløpig mangelfulle,
og vi regner med å komme med nye oppmuntrende
(Uranienborgveien 11)
·res~ltater
i neste nummer av "Felles kamp".
Flertal~et av elevene på Kunst- og HåndverkFelles
for
de stedene som vi kjenner til, er
skolen
stor aktivitet i byene. Salg av materiell har
Elevene ved Arkitektskolen
forekommet over alt - anti-EEC-viser' er
blitt
presentert på en rekke gatehjørner,
Studentene ved Historisk Institutt,
kontorer er blitt invadert av EEC-motstandere,
Psykolo'gisk Institutt, Sosialøkonomisk
materiellet har forsvunnet på et blunk og en
Institutt, Sosiologisk Institutt og
rekke nye folk er blitt knyttet til motstandsFilosofis~ Institutt
organisasjonene. Dagen har vist oss noe vi
visste fra fØr - folk er EEC-motstandere.
På Linderud Skole deltok samtlige elever og
Men den har vist noe mer enn det: Folk er
lærere i streik og . demonstrasjonstog.
300
villige til åta opp kampen på et nivå som
av 400 elever+ 22 lærere ved ApallØkken
kan knekke monopolenes og BratteliSkole og 200 av 500 elever ved Grorud. Skole
møttes i felles demonstrasjon. Forsøksgymnaset regjeringas desperate framstøt.
Grunnlaget er lagt for en seier for folket.
var i full streik. På Katta, Nissen og
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DNA-POLITIKK
MOT FOLKE INTERESSENE
Fiskernes motstand tvang Hoem til
Arbeiderpartiet har den siste tida begynt å
vise ansikt, sitt virkelige ansikt.
Brattelis underskrift på forlovelsespakten
med EEC har åpnet Øynene på folk som har lidd
av parlamentariske illusjoner. Og dette
gjelder også folk tilsluttet Det norske
Arbeiderparti. Nå begynnner man å stille
spørsmålet om hva dette partiet egentlig
står for.
Taklingen av EEC-saken er et tydelig eksempel
på at Arbeiderpartiet nå fører en · politikk som
tar sikte på å føre folket bak lyset. Under~
skriften i Brussel betyr at Arbeiderpartiet
sentralt sammen med LO-ledelsen forplikter
seg til å arbeide for et norsk medlemskap
i EEC. Og dette betyr at nesten alle midler
vil bli brukt fra dette hold, noe vi allerede
,har erfart.
LO-KONGRESSEN

l

Til LO-kongressen, som skal avholdes i april/
mai, er de samme representantene innkalt som
deltok i fjorårets kongress, og som ga sin
tilslutning til LO og Arbeiderpartiets
linje i EEC-saken. Dette på grunn av at
kongressen velges for fire år av gangen.
' Vi kan derfor neppe regne med særlig større
motstand mot EEC enn den vi opplevde
under fjorårets kongress.
DNA'S LANDSMØTE

i

j

Representantene til Arbeiderpartiets ekstraordinære landsmøte, som kommer sammen i
april, blir nå valgt av de forskjellige
fylkespartiers årsmøter. Men hva skjer her?
Årsmøterepresentantene som kommer fra lokallagene, ble valgt på denne tida i fjor,
altså fØr debatten om EEC for alvor tilspisset seg og mens Bratteli & Co. argumenterte hardt for at et akseptabelt forhandlingsresultat måtte foreligge før partiet tok stilling til et eventuelt medlemskap. De "erfarne
og realistiske" kommunepolitikerne i Arbeider-
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aga av

partiet er valgt til årsmøtene rundt i fylkene,
politikere som "vet hva de gjØr, og som
stoler på sitt partis ledelse". Med andre ord
- kommune-pampene.
TROMS ARBEIDERPARTI
Troms Arbeiderparti har avholdt sitt årsmøte
og valgt sine representanter til landsmøtet.
I Troms ble det også stemt over forhandlingsresultatet fra Brussel. Partiet som går
for å representere brorparten av fiskerne i
fylket, s.tøttet Bratteli. 50 stemte for
medlemskap i EEC, 23 mot. Dette skulle si
sitt. Troms Arbeiderparti samt det før nevnte
kompani er fornøyd med det som er oppnådd.
Men det er ikke folk ellers. · Flere og
flere blir oppmerksomme på at Romatraktaten,
EEC's hellige bok, over hodet ikke har vært
diskutert i Brussel.
KNUT HOEM GÅR
For dem som-har ventet på forhandlingsresultatet, har heller ikke dette vist seg
akseptabelt. Fiskeriminister Knut Hoem har
gått ut av regjeringen på grunn av fiskeriavtalen. At Hoem har valgt en riktig linje,
er det ikke grunn til å diskutere. Også
Noregs Fiskarlags landsstyre har blankt
avvist "Europas fremstrakte hånd".
Bondeorganisasjonene har sagt nei til
ordningene vedrørende jordbruket.
KAMPEN KAN VINNES
Men til tross for Arbeiderpartiets politikk
i EEC-saken nytter det å kjempe. En massiv
motstand i folk~t, uttrykt med de midler som
folk har anledning til å benytte seg av,
vil kunne sette en stopper for Regjeringen,
Stortinget og landets største partis
forsøk på å motarbeide folkeinteressene.
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resolusioner fra aksionsdaqen 19. ian:
RESOLUSJON PÅ FOLKEMØTE I AULAEN~
I tilknytning til fakkeltoget-19. januar ble
det arrangert et fo l kemøte i Universitetets
Aula. Det ble ikke plass til alle de
entusiastiske EEC - motstand erne som deltok
i toget, men en fullstappet Aula vedtok
følgende resolusjon:
TIL DEN ~ORSKE REGJERING:

norsk medlemskap i EEC, og som ser sine
arbe i d s plasser og levevi l kår truet, ikke vil
la seg trekke inn i EEC uten kamp.
Ennå kan regjer i ngen fØlge f olkevi l jen i
EEC-saken. Og fo l kets krav er klart:
BRYT MED BRUSSEL NÅ - NEI TIL
UNDERSKRIFT DEN 22.

Regjeringen har gjort klart at de n går inn
for Undertegning av fo r hand l ingstrakt aten med
EEC.
I de siste dagene har bonde- og fiskeriorganisasjoner, polit i ske partier og g rupper
og fagfore n inger klart gitt til kjenne sitt
syn på denne beslu t ningen.

NEI TIL SALG AV NORGE
NEI TIL EEC
PRESSEMELD I NG
Onsdag 19. januar 1972

Regjeringen vet at den har gjort sin beslutning på tvers av en overveldende folkevilje. Den har dermed kastet ethvert skinn
av demokratiske former til side. Norge skal
inn i EEC, uansett pris og vilkår.

Et tjue t a l ls lærere ved Groruddalen Ungdomsska
fant det i dag nødvendig å markere sin motstan
mot Regjeringas underskriving av forhandlings resultatet om norsk medlemskap i EEC ved
en punktdemonstrasjon i det store frikvarteret

Rundt omkring i landet på mer enn 70 steder
demonstr erer i disse-dagene tusener mot det
salget av nasjonens s j ø lråderett og folkets
grunnleggende demok r atiske rettigheter som
den 20 . ska l i n nledes i Brussel.

De samlet seg på sko l ep l assen under to
paroler:
"NEI TIL EEC" og "BRYT MED BRYSSEL NÅ".

FORSLAG TIL VEDTAK PÅ SOSIALØKONOMISK
Fordi de ser Romatraktatens prinsipper og
EEC's praksis som uforenlig med sine grunnALLMANNAMØTE TIRSDAG DEN 18. JANUAR 1972
l eggende interesser, har arbe i dere og
funksjo n ærer, studenter og skolee l ever gått
Den 22. januar plan l egger Bratteli-regjeringa
til politisk streik for å hindre · en ytterligere
å undertegne forhandlingsre s u l tatet i Brussel,
tilnæring mellom Norge og EEC.
på tross av at majoriteten av folket i Norge
Reg j eringen bØr derfor ha det klart for seg at
er mot fullt norsk ~ed~emskap i EEC.
I tida
.
framover kom,~er regJer i nga og resten av EECden overvel dende majoritet av folket som er mot tilhengerne til å starte en gigantisk
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,::iropagandaoffensiv for å prøve å snu folke: opinionen til sin fordel.

nye krampetrekninger ..

(fortsa1:t f1;a side 1.)
.
• "Det er på den
I I denne ·;iktige fasen av kampen mot EECannen side i~gen ~runn t i l a frykte at la nd et_ ■ med lems k apet må vi vise EEC-tilhen ger ne at
som helhet vil bli rammet av en større Økonomis kl vi mener alvor med vår EEC-motstand 1 vi må
katastrofe hvis vi ikke går m7d ~ Felles- .
■ vise dem at vi ikke vil sitte rolig å se
m':'-rke~et. Men det 7r ~runn t i l a tro at vi
l på at Bratteli selger landet vårt til spo tt vil fa 7n lang o~stil~ i ngsJ?rosess , rreget. av
■ pris.
Vi må forh i nd r e r .egjeringa i å begå
stor us i kkerh et i næringslivet og pa a r beids■ e n slik forrædersk hand l ing mot landet og
markede t . Dette kan ramme mange me~nesk;r,
, ■ folket .
.
distrik t e r , arbeidsplasser og bra n sJer hardt.' I
1 ut fra dette vedtar sosialøkonomi-st ude n ter,
Så sant som det er ~agt . De 7°m vil o ve: l eve
et EEC-med lemskap pa lengre sikt, er kapital• samla til allmannamøte , å strP-ike onsdag den
makten.
: 19.1.72 fra kl. 1500 , og vil samtidig opp1 fordre l ærerne til å stoppe all und ervisning
Ellers er e r klæringen preget av fraser om det
·■ fra da av .
Alle som kan, bør del ta i
v i k t ige samarbeidet med de vest-europeiske
s
predningen
av anti-EEC-materiell denne
1 dag e n .
land, he l he t en ved forha nd l ingsresul tatene
1
samt viljen det europeiske fellesskapet har
I
vist når det gjelder å gi Norge særavtaler.
Videre f ramheve s det at Fellesskapet kan
: NEI TIL SALG AV NORGE!
skape itørre mulighe t er for fred i resten av
verden enn man har i dag . , "EF- l andene har
: FOLKET SKAL BESTEMME!
a l lerede spilt en ledende rolle i avI
spenninge n overfor Øst-Europa. De ønsker
■ NEI TIL EEC !
å skape varig fred og et stadig rikere
I
samarbeide i vår ver densde l ."

I
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"FELLES KAMP" kommer u t hver fredag og

Vi finner ikke grunn til å bringe flere
"gullkorn" fra "stø tteerklæringen for
:
samarbeide med Europa", heller ikke ytterligere I
kommentarer. V~ tror nemlig at folk heller
I
hengernes
på bite
a nnonsesektoren
ikke denne framstøt
ga n gen vil
på EEC - til-.
Men latteren er jo også et godt våpen .

kan hen tes på Arbeiderkomiteens kon t or
i Uranienborgvn. 11 etter klokka 1 900

I
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