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PRIS 10 ØRE

STORMEN" MOT BRATTE

Hva som egentlig hendte på Fornebu
Både Aftenposten og Arbeiderbladet lager
oppstyr over den demonstrasjonen som ble
holdt på Fornebu lørdag morgen da Bratteli
skulle avslutte sitt skammens verk.
Spesielt Aftenpostens avsluttende konklusjon
er interessant.
"Nå kan man altså vente at demonstrasjonene
mot statens offisielle representanter
bryter klare avtaler for demonstrasjoner,
og det er følgelig intet annet å gjøre
enn at politiet på forhånd treffer sikre
foranstaltninger slik at ingen skal lide
overlast fra demonstranters side."
Høyre og storkapitalens hovedorgan rasler
med sablene. "Sett politiet på EECmotstanderne" er konklusjonen. La oss derfor
se litt nærmere på hva som hendte på
Fornebu.
Demonstrantene hadde stilt seg opp rundt
sperringene ved V.I.P.-inngangen med
transparenter og flagg. En av lederne for
demonstrasjonen hadde orientert om opplegget
som var slik:

Parolen "Nei til salg av Norge Bryt med Brussel nå", mens bilen kjørte
opp.
"Ja, vi elsker" med en gang Bratteli
steg ut av bilen.
3. Samme parole igjen, og kort appell

til slutt.
Men Bratteli hadde tydeligvis ikke til
hensikt å møte de innpå 200 (ikke 80 - 90
som N.T.B./Aftenposten/Arbeiderbladet
påstår) representanter for folkets motstand
som på tross av hemmelighetskremmeri fra
U.D. til utpå fredagskvelden med hensyn til
avreisetidspunktet, hadde kommet ut på
Fornebu lørdag morgen. V.I.P.-inngangen
var plutselig ikke bra nok, og Bratteli
stoppet ved en annen inngang 30 meter
borte og begynte å gjøre seg klar til å
gå.
På en slik bakgrunn var EEC-motstandernes
reaksjon den eneste riktige. De tok med
Forts. side 2.

FOREBEVEGELSENS FAGLIGE KON FERANSE:

ENHET I KAMPEN!
Folkebevegelsens faglige konferanse sist helg
var et utmerket ledd i EEC-kampen. 350 tillitsmenn som i alt representerer over 100 000
fagorganiserte fra hele landet, deltok i konferansen sammen med representanter fra AUF,
SFU og KU.
Hovedtemaene for konferansen var:
Arbeidernes og funksjonærenes problemer
i EEC.
Organisering av fagbevegelsens motstand
mot EEC
Arbeiderbevegelsen som ledende kraft i
forsvaret av hele landets interesser.
Foruten innledere fra norsk arbeiderbevegelse
var det med politikere og fagforeningsfolk
fra flere andre europeiske land.
Forts. side 2
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HVA HAR SKJEDD PÅ APALLOKKA SKOLE?
Det har i den senere tid vært store tumulter
i pressa om hva som har foregått på Apalløkka.
Det har vært mange antakelser, halvsannheter
og direkte løgn om hva som har foregått.
Vi skal her gi uttrykk for vårt syn på saken
slik vi elever har oppfattet den.
LÆRERSTREIKEN:
VG har hevdet at skoleledelsen ikke fikk gr
greie på streiken før samme dag. Dette er
blank løgn. Skoleledelsen fikk greie på den
DAGEN FØR. Det var heller ikke lærernes hensikt å innformere elevene om dette. SKOLELEDELSEN klarte det. Det har også vært spørsmål om hvor mange lærer som deltok i aksjonen.
Det var 22 lærere som skrev under at de ville
streike. 14 av dem skulle hatt time, men
streiket. Resten hadde enten fri for dagen,
eller fritime. At lærerne gikk i spissen for
demonstrasjonen er også løgn. Lærerne var
helt passive under demonstrasjonen og gikk
bakerst i toget. De ga også sterkt uttrykk
for at de ikke ville påvirke elevene.

om EEC, med en innleder for og en i mot. Deretter hadde vi prøveavstemninger i klassene
der resultatet ble 58,2% mot, 9,3% for, og
32,5% vet ikke. Resultatet ble offentlig-;
gjort, og etter det gikk vi i demonstrasjon
til Grorud senter der vi møtte Groruddalen
skole. Det ble holdt en kort appell. Deretter gikk vi til Groruddalen der toget løste
seg opp.
på grunn av disse fredelige aksjonene ble vi
sensasjonsstoff i VG i flere dager.

ELEVAKSJONEN:
EEC angår oss. Både som elever og som framtidige arbeidere. Vi har ikke stemmerett,
så vi besluttet å ytre våre meninger om EEC
i form av en politisk demonstrasjon. VG
sier at det må ha vært lærere som låste elevene inn i gangen slik at de fikk hengt opp
plakater. Dette er ganske umulig, da bare
skolestyrer, førstelærer, vaktmester og en
av vaskebetjeningen har nøkkel til skolen om
kvelden. Onsdag 19.1. hadde vi allmannamøte
Fortsatt fra s. 1
FOLKEBEVEGELSENS
Også spørsmålet om bruk av streik som middel
i kampen videre ble tatt opp. Det faglige
utvalget i Folkebevegelsen skal nå behandle
videre akkurat dette.
Under konferansen ble man enige om å arrangere prøveavstemninger rundt på arbeidsplassene. Dette har som kjent allerede vært
gjort en rekke steder, men arbeidet med dette
vil altså nå bli intensivert.
Men det mest gledelige under Folkebevegelsens
faglige konferanse var den brede enigheten
blant deltakerne om at gamle stridsspørsmål
innenfor motstandskampen må glemmes. Alle
krefter må samles i kampen mot norsk medlemskap i EEC, var parolen.
Felles
Arbeiderkomiteen slutter seg helhjertet til
denne holdningen, og vi vil gjøre vårt for å
hindre nye splittelser i kampen.
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NY AVIS FRA FOLKEBEVEGELSEN
EEC-nytt heter en avis som Folkebevegelsen
skal gi ut hver fjortende dag. Dette er et
meget positivt tiltak, fordi Folkebevegelsen
dermed får et fast forum som kan ta opp
aktuelle EEC-spørsmål og kommentere utviklingen i motstandskampen.
Akkurat dette har tidligere vært en mangel
hos Folkebevegelsen, så vi imøteser det nye
tiltaket med stor glede.

Elevrådet på Apalløkka
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Fortsatt fra s. 1

seg sine norske flagg og paroler, løp over
til den andre inngangen, stilte seg rundt
bilen til Bratteli, ropte "nei til salg
av Norge" og sang "Ja, vi elsker". Sint
og forvirret kom Bratteli seg så inn på
flyplassen omgitt av demonstranter, og mens
"nei til salg av Norge" runget mot ham.
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Når Aftenposten og Arbeiderbladet påstår
at demonstrantene brøt de avtalte planer for
demonstrasjonen, er dette derfor det rene
vrøvl. Ingen kunne vente at EEC-motstanderne
skulle bli stående rolig ved en inngang
på Fornebu og se Bratteli snike seg ut av
landet gjennom en annen på vei til sitt
skendige verk i Brussel. Det ville i så
fall ha vært lite våkne EEC-motstandere
som skulle ha handlet slik.
Men demonstrasjonen - og omstendighetene
omkring den - forteller oss også noe annet.
At landets statsminister må drive sine affærer
med EEC i hemmelighet. I så stor hemmelighet
at den politistasjonen som var ansvarlig for
vaktholdet, ikke var skikkelig orientert.
EEC-tilhengerne er redd folkets organiserte
motstand. Bratteli selv har vist det klart.
Som EEC-motstandere skal vi være klar over
det i ukene og månedene framover - når den
nødvendige kampen mot alle forsøk på å melde
Norge inn i EEC skal reises.
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LEDER SKREVET AV TOPPFOLK I OSLO TRYKKES I NORD-NORSK AVIS

NORSK PRESSE JUKSER I KAMPEN
I forbindelse med avslutningen av forhandlingene i Brussel fikk vi et interessant eksempel på hvordan pressen forsøker å manipulere
med den norske folkeopinion.
Idet de norske forhandlere i Brussel kom
til enighet med Kommisjonen og det såkalte
gjennombrudd var et faktum, satt toppsjiktet
i Høyre og Arbeiderpartiet og skrev ledere
som fortalte om hvor "fantastiske" resultater våre forhandlere hadde oppnådd for
fiskeriene. Disse lederne ble så sendt
gjennom Høyre og Arbeiderpartiets pressekontorer til lokalavisene i Nord-Norge.
Flere nord-norske aviser som angivelig skal
representere fiskerne, presenterte neste

dag disse ferdigfabrikkerte lederne, og alt
var klart for en gigantisk manipulering.
Den følgende dag kommenterte nemlig Osloavisene de samme ferdigfabrikkerte ledere,
og konkluderte med at når selv fiskerne
gjennom sine organer sa seg fornøyd med
forhandlingsresultatet, kunne resten av
befolkningen med god samvittighet slutte
opp om regjeringas politikk.
Det var bare synd for Bratteli & Co. at
fiskeriminister Hoem tok konsekvensen av
fiskernes egentlige holdning og tok sin
hatt og gikk. Det kan ikke noen løgnpropaganda bortforklare.

LOV FOR A BESKYTTE ARBEIDSPLASSER IKKE GODKJENT AV E E C
EEC-kommisjonen i Brussel krever at den
belgiske stat skal sette en stopper for all
hjelp til en del industribedrifter som er
i vanskeligheter, framgår det av Dagbladet
24. januar i år. Kommisjonen vil rette en
skarp henvendelse til den nye regjeringa,
heter det videre i Dagbladets oppslag.
Striden gjelder den belgiske lov som etter
kommisjonenes oppfatning ikke er i overensstemmelse med Fellesmarkedets regelverk.
Prinsippet om markedsøkonomi forutsetter
at bedrifter som ikke er konkurransedyktige,

blir utslettet. Markedsøkonomien kan ikke
funksjonere normalt hvis slike bedrifter
får hjelp fra staten.
Hensikten med den belgiske loven av 1968
var åpent å beskytte arbeidsplasser.
Kommisjonen hevder på sin side at det kan
føre til en strukturell overbelastning av
bransjer med tilpasningsvansker hvis man
holder liv i bedrifter på en kunstig måte.
A sikre folks arbeidsplasser, er altså
ikke i overensstemmelse med Fellesmarkedsavtalen.

VI VIL IKKE BETALE FOR E EC • FORBEREDELSENE
På medlemsmøtet i Tjenestemannslaget for
Statens Lånekasse ble kravene til vårens
lønnsoppgjør diskutert. Det ble nesten
enstemmig vedtatt å oversende et krav til
forbundet som bl.a. gikk ut på at begynnerlønna for alle grupper må være minst 1.k1.8
og at alle lønnsklasser under 8 måtte avskaffes. Møtet gikk også inn for et kronetillegg til lønnsoppgjøret, for å bøte på
noen av skjevhetene i inntektsfordelingen.
Det ble vedtatt et krav som innebærer 15%
økning for 1.k1.24, det vil si vel 25%
økning for 1.k1.14-17. Dette forutsatt
at prisstigningen i perioden ikke blir
over 15%. Følgende uttalelse til lønnsoppgjøret ble også vedtatt:
"Formannen i NAF har uttalt at slik situasjonen er for norsk næringsliv i dag, bør
den nåværende avtalen prolongeres. Situa-

sjonen for norsk næringsliv er bl.a. at en
stor del norske bedriftsledere ønsker norsk
tilslutning til EEC, samtidig som de frykter
konkurransen fra EEC-konsernene.
Uttalelsen over betyr at NAF-formannen mener
at norske arbeidstakere skal betale prisen
for næringslivets opprustning til EEC! Når
vi også vet at lønnsnivået i EEC som helhet
ligger ca. 10-15% u n d e r lønnsnivået i
Norge i dag, er det opplagt at et dårlig
lønnsoppgjør for oss arbeidstakere vil lette
tilpasningen til EEC.
Vi vil ikke betale for at norsk næringsliv skal tilpasse oss til EEC, derfor krever
vi full kompensasjon for prisstigningen og
en rimelig andel av produktivitetsøkningen
ved_ lønnsoppgjøret."
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DYRERE A BYGGE OG BO

EVENTUELT MEDLEMSKAP VIL FORSTERKE BOLIG-DYRTIDA KRAFTIG,

Et viktig spørsmål er nå kommet med i EECdebatten. Hvordan vil boligsituasjonen i
Norge bli ved et eventuelt medlemskap?
Det dreier seg her i første rekke om prisnivået ved bolig-bygging og størrelsen av
innskudd og husleie.
Når det gjelder boligbygging, praktiseres
det i Norge i dag en ordning som gjør at
momsen på materialer o.l. blir tilbakebetalt. Dette har ført til noenlunde rimelig
nivå. EEC er nå i ferd med å lage en forordning som vil forby tilbakebetaling av
moms ved boligbygging. Resultatet vil bli
økte bokostnader.

Videre vet vi at rentenivået i Norge er
betydelig lavere enn i EEC-landene. Hvis
vi må heve rentene til EEC-nivå, vil det
bli dyrere å ta opp lån, og følgen blir
igjen større bo-utgifter.
Det foreligger planer fra EEC-hold om å
innføre moms på husleie. (Belgia har allerede gjennomført det) Dette vil i så fall
- ved eventuelt medlemskap forsterke den
boligdyrtida som eksisterer.
Dagbladet skrev i fjor at "mange mennesker
er i ferd med å bo seg ihjel." Dette kan
bli en bitter realitet for Norge i EEC.
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"MYGG ARBEIDSPLASSENE" god avis fra Folkebevegelsen
"Trygg arbeidsplassene" heter ei avis utgitt av Folkebevegelsen. Den ble først
presentert under Folkebevegelsens faglige
konferanse sist helg, og vi kan trygt
anbefale den for alle EEC-motstandere.
"Trygg arbeidsplassene" har en fyldig
utredning når det gjelder arbeidsmarkedssituasjonen i EEC, og påpeker i en fyldig
artikkel at Norge på lengre sikt må regne
med økt . arbeidsledighet innenfor EEC.
Avisa har videre intervjuer med Paolo
Cinanni, visepresidenten i organisasjonen
for de italienske fremmedarbeiderne som
ikke ønsker norsk arbeiderbevegelse inn i
EEC, og med Idvio Mascarello, sekretæren i
den største franske landsorganisasjonen
C.G.T. som sier:
- Vi ser med forståelse på den kampen som

blir ført i Norge mot medlemskap i Fellesskapet. Denne kampen er nødvendig fordi
norsk medlemskap vil gi norske og utenlandske kapitalkrefter bedre muligheter
til å fremme sine interesser på bekostning
av arbeiderklassen.
"Trygg arbeidsplassene" påviser ellers at
stadig flere norske bedrifter nå havner på
utenlandske hender og at denne utviklinga
vil bli ført langt videre innenfor EEC,
videre at EEC betyr økte bokostnader på
grunn av en forordning som vil forby
momsrefusjon ved boligbygging, og at EEC
betyr moms på husleie og boligomsetning.
Vi anbefaler som sagt Folkebevegelsens
"Trygg arbeidsplassene" til alle EECmotstandere.

STUDIEHEFTER FRA ARBEIDERKOMITEEN
Fire nye brosjyrer som behandler hvert sitt
spesialfelt, er gitt ut av Arbeiderkomiten.
"EEC truer våre arbeidsplasser" behandler
industriarbeiderne og funksjonærenes stilling
i EEC. Videre tar brosjyren for seg hjemmeindustrien og eksportindustriens spesielle
problemer ved et eventuelt EEC-medlemsskap.
Fagbevegelsen i EEC og fremmedarbeiderproblemet blir også behandlet. Sist, men ikke
minst trekkes linjene i motstandskampen opp.
"Vi har noe å forsvare, om EEC og sosialpolitikken" gir en fyldig beskrivelse av
forskjellen mellom vår sosialpolitikk i
Norge og EEC-landene og påpeker hvordan et
EEC-medlemsskap vil bety et reelt tilbakeslag for norsk sosialpolitikk.
"EEC og skolen" tar for seg skolepolitikken
i EEC og trekker opp retningslinjene for
skolevesenets spesielle stilling i motstandskampen.
"EEC, en imperialistisk trusel mot norsk
sjølråderett" behandler hvordan de tre monopolkapitalistiske friheter, fri etableringsrett, fri kapitalbevegelse, fritt arbeidsmarked, betyr en fare for norsk selvstendighet.

Endel
av materie//et
Arbeiderkomiteen har
gitt ut den siste tida.

Send meg:
stk. av EEC truer våre arbeidsplasser.
stk. av EEC, en imperialistisk
trusel mot norsk sjølråderett.
stk. av Vi har noe å forsvare
om EEC og sosialpolitikken.

Jeg ønsker å bli medlem av Arbeiderkomitå'en
mot EEC og dyrtid og sender vedlagt/har sendt
til postgirokonto 20.88.77 kr 10,-. (Skoleungdom og pensjonister kr 5,-)
NAVN
ADRESSE

stk. av EEC og skolen
Heftene koster kr 1,- pF. stk. og bestilling
sendes til:
"FELLES KAMP"
Postboks 3829, Ullevål Hageby
OSLO 8

"FELLES KAMP" utgis av Arbeiderkomit6en mot
EEC og dyrtid, postboks 3829, Ullevål Hageby,
Oslo 8. Postgirokonto 20.88.77.
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