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Stortingsbehandlingen av EEC - saken :

FORLOVELSESPAKTEN UT I LIVET

Den 22. januar i å r upde rt e gnet Reg j e ringe n
"forlovelsespakt en" med EEC. Norge har dermed
bumdet seg til ikke å fatte vedtak som strider
mot EEC-landenes interesser. Dessuten har
Norge forp l ikt e t seg til å sette i verk overgangstiltak som kan lette en endelig tilslutn ing til EEC.
Regjeringen har konsekvent underslått all informasjon om hva "forlovelsespakten" er og
h vordan den skal settes ut i liv et . Bare i små
"glipp" har folket kunnet skaffe seg i nformasj on om denne saken, men det har · vært tils t rek keli g til at vi har a vs lørt Re g j eri n gens

hensikt med "forlovelsespakten".
Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid (AKMED) så
det som svært viktig å aksjonere mot underskrift i Briissel 22. januar. En lang rekke demonstrasjon er ble gjennomført med god tilslutning rundt om i landet. De første politiske
stre i kene ble også reist under parolen "Nei
ti l salg av Norge".
Regjeringen valgte å overse aksjonene og demonstrasjonene. Bratteli undertegnet i Briissel
mot flertallet av det norske folks vilje .
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STREIK PA UNIVERSITETET
Det er nå klart at det vil bli politisk streik
på Universitetet på EEC-spør s målet. Folkebevegelsen og Arbeiderkommi teen a r beider i disse
dager aktivt for å få gjen no_m fØr t streiJ: en som
støttes av Norsk Studentunion .

FØlgende fakulteter har foreløbi g vedtatt
s treike:

n

Realfag
Slavi sk / baltisk
Sosial økonomi
Sosiologi
Psykologi
Pedagogisk seminar
Filosofisk
Romansk
Flere fakulteter vil fø l ge i

l Øpet av uka.
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NSU ·AVSTEMNINGEN:ovEn . 70% AV STUDENTENE MOT EEC.

FRA EN AV STEMMEURNENE PA BLINDERN

Uravstemrnninga om EEC blant norske
studenter viser at tilhengernes påstander
om at ungdommen ikke har et mer negativt
syn på EEC enn andre grupper, er en feiltakelse av de helt store.
Avstemmningsresultatet viser at over 70%
av de avgitte stemmer går mot norsk medlemskap i EEC.
Avstemrnninga er blitt et bevis på at
"Ungdomsaksjonen for EF" står fjernt fra
befolkningsgruppen den primært vil henvende seg til .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Arbeiderpartiet satser på EEC 1.
"Samarbeid og fellesskap" er hovedparolen
for Arbeiderpartiet og LO's 1. mai-feiring.
Dagen skal vies nasjonal og internasjonal
solidaritet, og vise at de-t hersker godt
samarbeid og fellesskap i partiet, heter
det.
Utkastet til demonstrasjonsmerket viser til
sirkler rundt teksten på merket "l. mai 72"
Det skulle synes klart at sirklene symboliserer antall land i det utvidete EEC.
I en lang rekke byer og på flere steder
rundt i landet vil kampen mot EEC være
hovedelementet under 1. mai-feiringa.
Ledelsen i landets største parti ønsker
altså også å gjøre dagen til en EEC-dag,
men da en pro-dag.
Bratteli, Aspengren & Co. har til parti lagene advart mot "enhetsdemonstrasjoner".
Arbeiderparti-folk bØr slutte opp om partiets arrangementer. Splittelsen innenfor
partiet må ikke få komme til uttrykk.
1. mai skal være samholdets dag. Enkelte
partilag har ytret Ønske om å få benytte
to talere 1. mai. Siden EEC vil være det

•

m_a1.

sentrale temaet, vil man ha en innleder
for medlemskap og en som går imot.
Heller ikke dette vil DNA-ledelsen
godta. Til 1. mai - feiringa i fjor ble
de t skrevet standard-taler til arrangementene rundt i landet. Dette må vi også
regne med vil være tilfelle i år.
Bratteli's ord skal bringes til folk
gjennom lokale talere.
1. mai-feiringene de siste åra har vist
at stadig færre slutter opp om Arbeiderpartiets arrangementer på denne kampdagen . Samtidig har stadig flere møtt fram
til 1. mai-feiring som mer progressive
grupperinger har fått i stand. Vi tror at
årets feiring vil r _e presentere et bunnmål
for Arbeiderpartiet når det gjelder deltakelse. Arrangementer hvor Arbeiderpartiet
ikke har en finger med i spillet kan vi
derimot regne med vil få topp-tilsluttning.
Flertall et av folket er imot at Norge skal
innlemmes i monopolkapitalens EEC. 1; mai
er en naturlig dag å gi uttrykk for dette.
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EUROPABEVEGELSEN:

Nå ·også Illed reklalllefillll ! !

i

Europabevegelsen har laget en reklamefilm
som et ledd i sitt propagandaarbeid.
Filmen vil bli vist som forfilm til den
nyoppsatte norske filmen "Maikens bryllup", og vil fØlge denne over hele landet.
Vi vet at Europabevegelsen har støtte fra
næringslivet og d~ største kapttalkrefter i Norge, de har derfor råd til å
sette iverk gigantiske reklameopplegg for
å spre sin propaganda. Det fikk vi tydelig demonstrert gjennom ukebladsannonsene
som vi har kommentert tidligere, nå får
vi altså en reklamefilm.
Europabevegelsens propaganda har et typisk trekk. FØlelsesladet argumentasjon og
overromantiserte fraser settes i høysete,
mens politiske spørsmål blir satt fullsten~
dig i bakgrunnen, Når vi ser på denne
filmen i sin helhet er det viktig å slå
fast en ting : Den tar overhode ikke opp
de prinsippielle sider ved Romatraktaten. Fri etableringsrett, fritt arbeidsmarked og fri kapitalbevegelse og de
praktiske konsekvenser av dette, blir overhode ikke nevnt.
I stedet konsentrerer
filmen seg om banaliteter som at vi fortsatt får feire 17. mai hvis vi kommer

med i EEC. Det er altså tydelig at Europabevegelsen er mer ' oppta·tt av feiring
av nasjonaldagen enn om folk skal få beholde sitt arbeid og bo der de vil.
I filmen hevdes det at vi gjennom de
eksportmarkeder som EEC-landene utgjør
kan trygge våre arbeidsplasser. Hvis vi
ser på de faktiske forhold er saken den at
over 70% av vår industri er basert på
hjemmemarkedet. Og faktum er at disse
arbeidsplassene vil være direkte truet
når europeiske storkonsern i henho ld til
Romatr~ktaten fritt kan etablere seg på
det norske marked, og dermed utkonkurere
de norske bedrifter.
Med bakgrunn i skjønne naturbilder og
ekte norsk Griegmusikk blir man så servert den påstand at vi må inn i EEC for å
sikre fortsatt næringsgrunnlag i utkantstrøkene. Forholdene i EEC-landene i
dag viser tydelig at den stikk motsatte utviklingen vil bli resultatet av et EEC
medlemskap. Strukturrasjonaliseringen og
den menneskefiendtlige jordbrukspol itikken
fØrer til avfolking av • utkantstrØkene og
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Stortingsbehandlingen•···-~
BLIR FOLKET INFORMERT ?
Hva skjer så videre? Blir folket informert?
Regjeringen fortsetter konsekvent å fortie de
avtaler og harmoniseringstiltak som etter avtalen skal settes i verk fram til datoen for
endelig tiltredelse, 1. januar 1973, hvor vi
blir medlem.
Mange ting tyder på at Regjeringen nå er i
ferd med å selge Norge bak ryggen på det
norske folk . Det søkes etter fagfolk til Kommisjonen i Brussel og Domstolen i Luxembourg.
(Mulighet for fast ansettelse.) Dessuten er
det arbeid i gang for å omarbeide aksjeloven
med henblikk på EEC-harmonisering.
Regjeringens fortielsespolitikk blir med andre
ord klarere og klarere: Med dekning i "forlovelsespakten" skal det gjennomføres EEC-forberedende tiltak. Norsk lovverk og norsk Økonomi
(inntektsoppgjør og statsbudsjett) skal tilpasses EEC lenge før folket er spurt.

TEKNOKRATPOLITIKK.
Regjeringens handlinger i denne saken er med
andre ord helt klart i strid med de demokratiske rettighetene som folket tross alt har i
Norge; den er direkte udemokratisk. Men dette
er ikke noe nytt fenomen i norsk politikk. Vi
kjenner den igjen fra den teknokratiske planleggingen; ekspertene utreder og gjør forberede l ser så lenge og så grundig at de folkevalgte blir stilt overfor en på forhånd fastlåst situasjon.
Regjeringen driver den samme politikken med
hele Norge som objekt. De Ønsker å gjØre så
mange EEC - forberedende tiltak at Stortinget
blir bundet - uansett resultatet av folkeavstemmingen.

HVA MA GJØRES ?
Hva kan vi så gjøre som EEC-motstandere i
denne situasjonen? Vi må kreve full offentlig
het omkring Stortingets behandling av EECsaken. Vi må kreve at Regjeringen stanser allE
EEC-forberedelsene før ·f9lkeavstemningen er
gjennomført.
Folkeavstemning i juni. Det er viktig at
folkeavstemningen kommer så snart som mulig.
Dess lenger Regjeringen får gjennomføre EECforberedelsene, jo mer bundet blir Stortinget.
I denne sammenheng vil folkeavstemningsresultatet miste noe av sin verdi.
Regjeringen fører også i dette spørsmålet en
konsekvent forhalings-og fortielsespolitikk.
Markedsmeldingen om forhandlingsresultatet som
skulle vært behandlet i Statsråd 3. mars er
blitt forsinket - på grunn av forsinke l ser i
trykken. Hadde regjeringen Ønsket å fremme
markedsmeldingen den 3. mars, må ingen tvile
på at den hadde klart det. Dette er forha ling.
Regjeringen Ønsker å trekke ut den ende li ge
behandlingen slik at folkeavstemningen av
"tekniske grunner" ikke kan avholdes før i
september. Dette må vi se i sammenheng med de
politikken som nå blir klarere og klarere:
Først vente og se - så forlovelsespakt - så
fortielse og forha l ing - alt sammen mens EECforberedelsene pågår for fullt.

VIMA:
+ Avsløre regjeringens politikk som
udemokratisk.
+ Samle oss til aksjon mot alle EECforberedende tiltak.
+ Kreve folkeavstemning i juni.
+ Kreve Ja/Nei til fullt medlemskap
som voteringstema .
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EEC-DEMONSTRANTER ARRESTERT!
Kraftige .demonstrasjoner mot Europabevegelsens reklamefilm i Trondhein
Europabevegelsens propagandafilm "Vi er
er en nasjon" blir møtt med sterk motstand
der den blir, satt opp. I Trondheim har
det vært demonstrasjoner utenfor Sentrurn Kino alle dagene filmen har vært
vist. Sist tirsdag var 200 EEC-motstandere samlet for å gi uttrykk for sin
mening om Håkon Lie's glansbilder av Norge
og Europa. Resultatet var at ni dernonstranter ble arrestert og innbrakt til politi-

kammeret.
Når "Vi er en nasjon" blir satt opp i Oslo
må vi regne med kraftige demonstrasjoner.
Om politiet på nytt vil forsøke å kneble
ytringsfriheten ved å gå til arrestasjoner
også her kan vi heller ikke se bort fra.
På annet sted i dette nummer av Felles
Kamp har vi en omtale av "Vi er en nasjon".
Omtalen skulle vise at filmen bØr stoppes.
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Økt konsentrasjon rundt tettstrøkene. r
Vest-Tyskland fØrte dette konkret til at
85000 tyske bØnder i løpet av fjoråret
måtte forlate sine gårder.
Når det gjelder intervjuvene i filmen
hevder informasjonssjef Alf Seeland i
Europabevege l sen at de meninger som korn~
mer til uttrykk fordeler seg nesten som i
Gallups undersøkelser. Dette er blank
lØgn! Faktum er at en person uttaler seg
noenlunde representativt for motstanderene mens resten av de spurte enten er for
medlemskap eller har ikke tatt standpunkt.
Når vi vet at Gallups undersøkelser har
påvist at et overveldende flertall av det
norske folk er motstandere virker Seelands uttalelser kun som et middel til å
gi filmen et falskt inntrykk av objektivitet.
Vi må ha det helt klart for oss at det
tekniske opplegget i filmen er laget av
reklameeksperter som har lagt alt opp ' til
••••••••••••••••••••••••••••••
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Statens Forvernssenter Oslo
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Bjørnstrand bruk
Tromsø
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97,5%
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stadsentret Oslo
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Ansatte ved Emma 2 43
Hjorths hjem Bærum ~
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fordel for Europabevegelsens pro - EEC
argumentasjon. Intervjuobjektene er nitidig tilpasset et bestemt mønster som
tjener denne argumentasjonen.
Ved realistiske filmreportasje fra EEC
hovedkvarteret presenteres et fullstendig
forvrengt bilde av forhandlingsresultatet.
Man får det inntrykket at 'forhandlerne har
gjort en god jobb og at man stort sett
har oppnådd det man Ønsket. Kornprornitte~
rene realiteter som at fiskeriminister
Hoem gikk av på grunn av det helt uaksep
table forhandlingsresultatet for fiskeriene, blir overhode ikke nevnt.
Så får vi toppen på kransekaka: Verdensmester og skøyteidolet Ard Schenk uttaler
seg i varme ordlag om sitt lands erfaringer med EEC.
Dette viser tydelig nivået på Europabevegelsens propaganda.
De Ønsker ikke å diskutere de politiske
realiteter ved et EEC-medlemskap. Det er
forkastelig på denne måten å sette søkelyset på populære enkeltpersoner og dermed · avspore den politiske debatten.
Det verste med denne saken er at norsk
filmindustri frivillig åpner sine lerreter
for den slags propaganda.
Med sin sentrale rolle som informasjonsformidler burde objektivitet i en slik viktig
sak være en selvfølge. Det norske folk
står nå overfor den viktigste politiske
avgjørelse i nyere tid. Da burde norske
filmmyndigheter la være på denne måten å
misbruke sin rolle som påvirkningsfaktor.
Det burde derfor være et rimelig krav at
denne filmen Øyeblikkelig stanses.
Kinosjefen i TronsØ nektet at filmen skal
settes opp der. Andre kinosjefer bØr fØlge
hans eksempel.
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Ønsker å bli medlem av Arbeiderkomiteen
EEC og Dyrtid og sender vedlagt/har sendt
postgirokonto 20 . 88.77 kr. 10,- (skoleungog pensjonister kr. 2,-)
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EEC og Dyrtid, postboks 3829, Ullevål Hageby,
Oslo 8. Postgirokonto 20.88.77.

