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OSLO, DEN 24, MARS

EN KAMPDAG MOT EEC

AP/LO-ledelsen har satt "samarbeid fellesskap som grunnlag for sine l.maiarrangementer. På Youngstorget vil
Bratteli på den dagen fortelle om nødvendigheten av å stå solidarisk med bank,
forsikring og storindustri i kampen for
norsk medlemskap i EEC. Men 1. mai har
de siste åra klarere enn noe annet vist
hva folk mener om den slags politikk
generlt, og på den dagen spesielt.
Arbeiderkomiteen har på sitt landsmøte
vedtatt å støtte aktivt opp under alle
1. mai-arrangementer som går mot EEC.
Vi har i Oslo derfor gått aktivt inn for
å delta i Rød Arbeiderfronts demonstrasjon,
og gå i spissen for at den så sterkt som
mulig skal manifestere EEC-motstanden i
folket.
For Rød Arbeiderfront er ikke EEC-kampen
det eneste innholdet i 1. mai-demonstrasjonen.
Den skal i helhet manifestere styrken i
folkets kamp på forskjellige felter mot forverring av levevilkår i form av
boligdyrtid, sanering, forurensing, mot
synkende reallønn, til støtte for lønnsoppgjør som sikrer arbeidsfolks kår
og mot all undertrykking av folk og
nasjoner, det være seg i Indokina, NordIrland, Helleas, Polen, Tsjekkoslovakia
eller Palestina.
Flere og flere ser at EEC er et politisk
angrep p å nasjonenes selvstendighet og
folkenes tilkjempede rettigheter. Perspektivene med EEC som en verdensmakt politisk, cåkonomisk og militært- med
Vest-Tysklands monopoler i spissen, gjør
det dessuten klart at folket i sin motstand mot EEC har felles interesser med
folk og nasjoner andre steder som kjemper
sin kamp mot imperialismen. Dette anser
Arbeiderkomiteen som svært viktig å vise

når den tilslutter seg Rød Arbeiderfronts
I. mai demonstrasjon.
Rød Arbeiderfront I. mai har de siste
årene vørt det eneste slagkraftige arrangement som har vist enhet og styrke i
det norske folks kamp på alle felter,
og nødvendigheten av solidaritet mellom
verdens folk og undertrykte nasjoner
mot stormaktsvelde og imperialistisk
undertr ykking. Arbeiderkomiteen ser derfor en stor Rød Arbeiderfrontdemonstrasjon
I. mai i Oslo som et svært viktig mål
for EEC-motstanderne, og vil gå inn for
å gjøre demonstrasjonen størst mulig.
For Arbeiderkomiteen er det dessuten klart
at bare Rød Arbeiderfronts demonstrasjon
vil gi oss anledning til fritt å fremme
alle våre paroler, og fritt rekruttere
nye medlemmer til kamp mot EEC.
I fjor gikk 4600 i Rød Arbeiderfronts
I mai demonstrasjon. Det kan bli det
dobbelte i år - hvis alle krefter settes
inn på dette, og det kan bety flere tusen
nye medlemmer i Arbeiderkomiteen bare i
Oslo. Aktiv mobilisering til Rød Arbeiderfront I. mai kan derfor legge grunnlaget
for et svært sprang i folkets kamp mot
EEC.
Felles Kamp har også fått bragt på det rene
at Folkebevegelsens faglige utvalg har
planer om å arrangere en anti-EEC demonstrasjon om kvelden I. mai. Arbeiderkomiteen har ennå ikke fått noen invitasjon til å delta i dette arrangementet,
men vil likevel foreslå: Vi ser det som
en viktig oppgave at så mange som mulig
deltar også i denne demonstrasjonen. Vi vil
gå aktivt inn for å mobilisere til den,
og vi vil gjennom Rød Arbeiderfronts
demonstrasjon oppfordre alle som går der
til å delta i anti-EEC demonstrasjonen
om kvelden.

Konsesjonslovene skal tilpasses EEC
ET INTERVJU MED SOSIALØKONOM CARL-ERIK SCHULTZ
Konsesjonslovene skal endres for å tilpasses
EEC. En av de viktigste politiske saker etter frigjøringen i 1905 var konsesjonslovene
som skulle sikre norske ressurser for de
norske kapitalinteressene. Lovene ble gitt
som midlertidige i perioden 1905-1910, og
endelig utformet i 1917. Hensikten med disse lovene var å sikre norske vannfallresurser for norsk elektrometallurgisk og elek-

trokjemisk industri. (Hydro) Konsesjonene
ble gitt for inntil 50 år hvoretter hele anlegget skulle tilfalle Staten, og konsesjon
ble bare gitt til norske selskaper. Loven
tok klart sikte på å være diskriminerende
for utenlandske kapitalinteresser.
I disse dager foreligger et Utkast til
Odelstings p roposisjon om endring av konsesjonslovene. Dette representerer begynnel-
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Strammere boligmarked og hdyere
husleier i EEC
Siden forberedelsene til EEC begynte, har
det vært statens politikk å lette norsk
storkapitals konkuranseevne ved å kaste
stadig større deler av avgifter og skatter
over på forbrukerne. Av de EEC-forberedende tiltak som har rammet folk hardest,
husker vi 1% renteforhøyning i Husbanken
(1969), som for mange førte til en husleieøkning på 15-20%! EEC-medlemskap reiser
enda verre perspektiver for bokostnadene.
Renteøkningen vil fortsette. I EEC får ikke
-Husbanken billige innlån mer. Den må skaffe
seg penger til markedets renter. (Markedsutvalgets rapport om Werner-planen s.55)
Dette betyr ca. 2% høyere utlånsrente på
boliglån - og 30-40% høye husleie!
Det er mulig at EEC også vil innføre moms
på husleie, slik man har det i Belgia i dag.
At dette også kan komme til å gjelde Norge,
borger Wernerplanen for. Den forlanger
at "merverdiavgiften (skal) komme til generell anvendelse". Videre forlanger EECs
2. direktiv av 11/4/67 at det skal innføres
moms på salg av boliger.
I Brussel er et utvalg under EECs ministerråd i ferd med å utarbeide en forordning som
setter forbud mot momsrefusjon på boligbygging. Forbudet innebærer at Norge som
EEC-medlem må gi slipp på den boligtilskuddsordningen vi har i dag. Ordningen beregnet på grunnlag av momsen, så når ordningen opphører, øker prisene med enda 20%.
For en vanlig Husbankfinansiert leilighet
betyr dette en prisøkning p3 24 000 kroner.

Samtidig vet vi at sentraliseringa vil øke
i EEC. Drabantbyene skyter i været, og tomteprisene stiger. Det vil fortsatt bygges
færre boliger enn arbeidsplasser i storbyene. Den store mengden hussøkende gjør
det mulig å ta ågerpriser i gamle sentrumsgårder.

Hva blir den samlede økning? Husbankrenter
og moms på boligbygging gir minimum 50%!
Evt. moms på husleie betyr ytterligere
20%. Slike bokostnader kan ikke folk makte.
Hva kan vi så gjøre for å stå disse dyrtidsframstøtene tilbake?
I Sverige kan både Studenter og medlemmer
borettslag gått til husleiestreik mot øking
av leiene, og vi kan selvsagt ta lærdom av
dette.
Men for å forhindre at forverringa på
boligsektoren øker - er det i første rekke
viktig å føre kamp for å forhindre EEC-medlemskap.

POLITISK STREIK MOT EEC PÅ
UNIVERSITETET I OSLO

Fredag 17. mars gikk studenter og ansatte v&:1 universitetet i Oslo til politisk streik mot EEC. Dermed har streikebølgen som startet ved Odda og Sauda
nådd Oslo-området. Universitetet i Oslo
er landets største arbeidsplass med over
20.000 studenter og ansatte.

Streiken fikk meget stor oppslutning,
særlig fra studentene. Over 90% holdt
seg borte fra universitetet. NeSten all
undervisning lå nede. Bare enkelte
steder var det forelesninger, da for 1 - 5
studenter. Uravstemninga nylig ga et bilde
på hvor stor motstanden mot EEC er på
universitetet, streiken viste at kampviljen
mot Bratteliregjeringas politikk ikke er
mindre.
ENHET GIR STYRKE
Streiken var forberedt gjennom lengre tid
med omfattende diskusjoner om hvorfor
streik er et nødvendig middel mot ei regjering som avfeier folkeviljen som
"venstrevridd", som utsetter behandlinga

Deler av pressa hevdet at streiken på
universitetet hadde dårlig oppslutning.
Bildet skulle vise det motsatte. Bare
4 - 5 studenter har funnet vegen til
en lesesal som ellers blir fyllt med
flere hundre.
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UTTALELSE FRA GJERDRUM ARBEIDERPARTI'S ÅRSMØTE, VEDTATT MED 37 MOT 20 STEMMER

Gjerdrum Arbeiderparti sier nei til EEC
og derved ja til utbygging av folkestyret.

Regjeringa forhandla ikke om grunnleggende spørsmål. Den har godtatt prinsippene
om fri ka p italbevegelse, fri etableringsrett, fritt arbeitsmarked og prinsippene
om felles rente og skattepolitikk. I og
med forhandlingene har vi sagt ja til oppgivelse av vår selvbestemmelsesrett.

Avvis forhandlingsresultatet:

EEC er kapitalkreftenes redskap til å
operere på tvers av grenser. Overnasjonale organer vil fatte vedtak til fordel
for storkapitalen uten at den vanlige mann
får mulighet til å påvirke slike vedtak.
Vi vil miste retten til å bestemme i eget
land. Fri kapitalbevegelse og fri etableringsrett betyr at industrien kan slå
seg ned hvor som helst. Fritt arbeidsmarked betyr at arbeidsfolk må flytte
dit kapitaleierne bestemmer.
Vi får Økt press i sentrale strøk, og avfolking i utkantene. Vi får dårlige bomiljøer og lange arbeidsreiser.

Nok en gang har Norsk Målungdom (NSEM) utgitt et studiehefte som behandler Norges
forhold til EEC. Det forrige hefte
organisasjonen ga ut, var svært bra, og
ble raskt utsolgt. Grupper over hele
landet benyttet det til studier av EEC,
og fikk med det styrket forståelsen og
forbedret argumentasjonen om norsk medlemskap i EEC. Norsk Målungdoms nye
hefte er utvidet og gir et enda bedre
grunnlag for studier om EEC. Vi vil oppfordre alle EEC-motstandere til å anskaffe heftet og bruke det i kampen mot
EEC. Prisen er kr. 4.- og det kan fåes ved
henvendelse til:

Gjerdrum Arbeiderparti sier nei til en
slik utvikling.
Gjerdrum Arbeiderparti sier nei til kapitalmakt.

Norsk Målungdom (NSEM),
Postboks 91
Sentrum
Oslo 1

NEI TIL E E C:

Nytt studiehefte om EEC.
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KONSESJONSLOVENE_FORTS, FRA 5.1
sen på omarbeiding av norsk lov som svar på
EECs krav. Formelt Ønsker regjeringen Øket
kontroll på et ikke-diskriminerende grunnlag
Det er utenlandske kapitalinteresser som
ikke skal diskrimineres, og i realiteten
blir resultatet mindre kontroll enn tidligere
I utkastet til Odelstingsproposisjon heter
det: "Formålet er ikke å bremse tilførselen
av utenlandsk kapital, eller hindre eventuell overtakelse." Videre forutsettes det
at "....sunne forretningsmessige prinsipper
blir etterlevet." Dette betyr i virkeligheten at regjeringen ikke vil motsette seg
at norsk industri blir kjøpt opp av utenlandske interesser, slik "FELLES KAMP" tidligere har hevdet.
Når norske bedrifter blir kjøpt o p p betyr
dette at bedriftene vil bli styrt fra utlandet, og at norsk suverenitet vil bli tilsvarende redusert. Profitten kan dessuten
overføres til utlandet. Overskudd og vekst
som kan føre til nye arbeidsplasser kan
overføres til land i EEC eller til utviklingsland. Slik er det bare i liten
utstrekning i dag.
Arbeiderne i Tyssedal har p ekt på at dette
vil føre til forverring i lønnsforhandlingene. I dag har man oversikt over de enkelte firmaers økonomiske stilling. Dette

danner et utgangspunkt for forhandlingene
LO/NAF. Dersom firmaene blir integrert i
store multinasjonale konserner blir det
nærmest umulig å få rede på de enkelte
bedrifters Økonomiske stilling.
Norske bedrifter som blir kjøpt opp kan i
enkelte tilfelle bli nedlagt, selv om de går
godt. Et eksempel er Victoria Linoleumsfabrikk i Sandvika. Den hadde god omsetning
på hjemmemarkedet. I dag er dette salget
delvis overtatt av den utenlandske bedrift
som kjøpte fabrikken for å nedlegge den.
Denne utviklingen er ønsket av de norske
myndighetene, det heter i utkastet til
odelstingsproposisjonen:
"Departementet forutsetter at norske
næringsliv utnytter muligheten for
nærmere integrasjon med næringslivet
i fellesskapslandene der dette er for målstjenlig."
Departementet anbefaler og ønsker integrasjon, men hvordan vil denne inte grasjonen skje.
Departementet svarer selv på dette
spørsmålet:"Utkastet ser i Øynene at
norsk industri neppe vil kunne kjøpe seg
inn på det utenlandske marked."
Integrasjon betyr etter dette: utenland-.
ske bedrifters oppkjøp av norske be drifter.
Dette bekrefter Felles Kamp's påstand om
at regjeringen regner med at norske
interesser vil selges ut av landet.
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JA TIL EUROPA NEI TIL EEC
"Europa" står for internasjonalt samarbeid
innenfor vår verdensdel generlt, EEC eller EF - står for en helt spesiell
økonomisk politisk blokkbalanse mellom
7-9 av Europa's 28 land. Internasjonalt
samarbeid er vi alle for, derfor er slagordet et bevisst forsøk på å gjøre det
"umulig" for folk å stemme mot EEC - idet
de tar sitt standpunkt p å falskt grunnlag.
til EEC. Hensikten med å lansere "Europa"
Det
gjelder å være denne taktikken bevisst,
i argumentene, er å innarbeide inntrykk av
og holde linjene klare. For den saks
at Europa er "det samme som EEC", at et
skyld kunne motstanderne nå godt danne det
nei til EEC er et nei til Europa. Dette er
avvæpnede
slagordet:
en forklundring av saken, og g ir et falskt
JA TIL EUROPA - EEI TIL EEC.
inntrykk av hva det dreier seg om.
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Svært lenge har.EF-tilhengerne arbeidet
for å innføre slagordet "JA TIL EUROPA".
Slagordet lyser imot oss fra aviser,
telefonstolper og propagandahefter. Det er
viktig å være klar over hva dette begrepet egentlig innebærer.
Hva står kampen om? Ja eller nei til
Europa?. NEI: Den står om ja eller nei

NORSK KULTUR TRUES
AV EEC
arbeidet. Medlemskap i Fellesmarknaden
NORSK MÅLUNGDOM (MSEM) PRIORITERER
KAMPEN MOT EEC.

vi setje fart i avfolkinga av bygdene.
Strukturrasjonalisering og monopolisering
i arbeidslivet vil føre til hardare press
på arbeidsfolk i alle yrke. EF trugar
også norsk språk og kultur. Nasjonale
.
særdrag i kultur- og næringslivet er til
hinder for at overnasjonale produksjonseiningar kan utvikle seg fritt. Striden
for norsk mål og kultur er derfor ein
viktig del av striden mot EF.
Vi oppmodar alle som vil gje rom og
vokster for norsk mål og kultur om å
gå aktivt med i motstandarbeidet. Vi
vil gjere det vi kan for å styrke motstanden og manar til brei samling om
desse parolane:

På landsmøtet i Oslo 18.19. mars vedtok
Norsk Målungdom (organisasjonen har endra
namn frå Noregs Student- og Elevmållag)
å prioritere EEC-motstanden høgst av alt
arbeid i tida framover, av di EEC no er
viktigaste trugsmålet mot nynorsken og
mot alt norsk mål. Organisasjonen gjorde
også vedtak om å ta del i aksjonane mot
EEC 1. og 17. mai.I ein resolusjon frå
møtet heiter det blant annet:

"Vi vil slå fast at striden mot EFkan
vinnast. Føresetnaden for siger er at
alle lag og organisasjonar som går mot
medlemskap, styrkjer motstandsviljen i
EF TRUGAR NORSK SPRÅK OG KULTUR, NEI
dei breie lag av folket. Norsk Målungdom
TIL EF:
vil ta aktivt del i motstandsaksjonar
VERN BYGDENE MOT UTARMING. KJEMP MOT
og sjølv setje slike i verk. Vi vil
VERRE LEVEKÅR:
oppmode til einskap mellom alle motstandsGÅ MOT TAP AV SJØLVRÅDERETTEN, NEI TIL SAL
grupper, og meiner at politiske streikar
AV NOREG'.
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Erfaringene fra universitetsstreiken forPOLITISK STREIK...FORTS. FRA S. 2
teller at splittings-forsøkene blir vani EEC-saka, mens den daglig knytter bånd
skelig å føre fram. Studentene delte ut
til Brussel og sprøyter ut sin egen probortimot 60.000 løpesedler om politisk
paganda. Streikevedtakene på de enkelte
streik på arbeidsplassene i Oslo, og overfakultet spredte seg etterhvert til de
alt var reaksjonen entydig: Studenter og
ansatte på Universitetet. Norsk tjenestearbeidere står sammen i kampen mot EEC.
mannslag på universitetet støttet streiken,
Vi lar oss ikke splitte, vi lar oss ikke
instituttråd, lærere, forskningsinnstitukue av mektige EEC-tilhengere:
sjoner, bibliotekarer og vanlig ansatte
fattet vedtak om streik. Dette viser
Arbeidere, bønder og studenter at kampviljen mot EEC er stor, og det
ENHET I KAMPEN MOT EEC:
bare gjelder å starte med og organisere
den. Streiken viste videre at det er
Student i streikekomiteen.
mulig for EEC-motstanderne å samarbeide.
De lokalt valgte streikekomiteene la
grunnlaget for den breie oppslutninga
streiken fikk.
POLITISK STREIK ET MEKTIG VÅPEN
EEC-tilhengerne er redd for at folkets
motstand mot EEC skal bli hard. Oddastreiken ble møtt med voldsomme bakvaskelser i en stor del av pressa og
"ansvarlige" politikere. Det samme
skjedde på Universitetet. Universitetsledelsen sendte brev til de ansatte med
forbud mot streik, aviser skrev om
"s p littede studenter" og "dårlig oppslutning". Dette på grunn av at tilhengerne ønsker å hindre at streikebølgen sprer seg, og prøver dermed å
splitte opp EEC motstanden.
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= Jeg ønsker å bli medlem av Arbeiderkomiteen
= mot EEC og Dyrtid, og sender vedlagt/har
= sendt til postgiro 20 88 77 kr. 10,-(skole= ungdom og pensjonister kr.2,-)
Navn
= Adresse

=
= "Felles Kam p " utgis av Arbeiderkomiteen
= mot EEC og Dyrtid, postboks 3829,Ullevål
Hageby, Oslo 8. Postgirokonto 20.88 77
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