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OSLO, DEN 14. APRIL

BEHANDLINGEN AV ST. MELDING NR .50
FORMES BEVISST
MELDINGA FULL AV GJETN ING ER OG ANTAG E LS ER
Regjeringa la like før påske fram St.
m. nr.50 som tar for seg Norges tilslutning til De Europeiske Fellesskap.
Denne markedsmeldinga skiller seg ikke
noe spesielt ut i fra andre politiske
dokumenter vi er vant til fra det hold.
Denøkonomiske vekst er
gitt høyeste prioritet,og andre verdier
som sosial tryggheLmenneskevenlige bomiljøer,natur og miljøvern osv. kommer
langt ned på de høye herrers verdiskala.
For å øke veksten er det nødvendig med
fritt spill for kapitalkreftene til å
konsentrere,flytte og etablere industri
der den gir størst mulig økonomisk profitt.En del av overskuddet skal så brukes til å bøte på de sosiale og miljømessige problemene som nødvendigvis må
oppstå som følge av en slik politikk.
Det gjøres stort nummer av det-Europeiske
sosialfondet som skal møte "omstillingsproblemer" på arbeidsmarkedet,særlig i
forbindelse med strukturendringer i
næringslivet.Fondet skal etterhvert komme
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Er gresset virkelig grønnere på den andre
sida ?
Opp i 1,5 milliarder kroner og alt vesentlig gå til yrkesopplæring.Når vi vet at
den svenske Arbetsmaredsstyrelsen i 1972
vil anvende 2,5 milliarder til samme
formål,sier det seg sjøl at EEC har liten
grunn til å rose seg på dette felt:
FORTS, SI TJE NR, 2,

ET FRITT OG SELVSTENDIG NORGE
HANDELSAVTA LER - I KKE FRIHANDELSAVTALE
Det blir hevdet av en del EEC-motstandere
at frihandelsavtale er den form for tilknytning vi bør søke å oppnå med det Europeiske
Fellesmarked. "Frihandelsordningene innebærer at norsk eksportindustris krav om fri
adgang til EF-markedet blir imøtekommet.
Samtidig unngår vårt land en rekke av de
negative virkninger som vil følge av
EEC-medlemskap" (Sitat EEC-nytt)
Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid mener at
en slik tilknytningsform til få alvorlige
konsekvenser for det norske folket. Analysen som ligger til grunn for en slik
konklusjon tar nemlig ikke utgangspunkt i
at EEC-kampen ikke er slutt om vi greier å
slå EEC-medlemskapet tilbake til høsten.
Den norske monopolkapitalens krav om økt

profitt gjelder like fullt. Likeledes
vest-tysk monopolkapitals ønske om kontroll
med norske markeder og naturresurser. Sammen vil de derfor bruke en frihandelsavtale
til å forsterke den integrasjonsprossen som
skal gjøre norsk EEC-medlemskap mulig.
En generell frihandelsavtale vil omfatte
hele den norske eksportindustrien - små
og store bedrifter innen alle sektorer.
Stor-eksportørene vil gjøre seg feite på
at tollmurene til det europeiske markedet
forsvinner. Men vi må ikke glemme at
det ved en frihandelsavtale inngås "like
vilkår" med en økonomisk gigang. EECmonopolene vil få fri adgang til å radere
ut hjemmemarkedsindustrien vår og de
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FOLKEBEVEGELSEN OG ARBEIDERKOMITEEN MÅ FÅ ØKONOMISK
STØTTE AV STATEN
Det norske folk har et absolutt krav på at
statsmidlene til EEC-informasjon blir fordelt på en rettferdig måte. Diskriminering
av EEC-motstandere kan ikke bli tålt, sier
landsutvalget i Arbeiderkomiteen mot EEC og
dyrtid i et brev til Stortinget. EEC-motstanderne representerer det overveiende
flertall av de som har tatt standpunkt tilEEC.
Landsutvalget vil alvorlig oppfordre Stortingets Presidentskap til å medvirke til at
n 1 1 1 1111 11111111 11 1 1 11 11 111 1111111111111111

Stortinget foretar en rettferdig fordeling
av statstøtten til EEC-informasjon. De
organisasjoner som har tatt opp EEC-arbeidet bør i første rekke få sine utgifter
til EEC-informasjon dekket. Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid og Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i EEC er de organisasjoner som først av alle har tatt
opp arbeidet og som må være selvskrevne
til eventuell statstøtte.
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BEHANDLINGEN AV
(FORTS. FRA S,
Hele meldinga går ut på at den økonomiske
veksten vil bli større innenfor EEC enn
utenfor,skjønt det er uenighet på dette
felt blant sosialøkonomer.
Det er altfor lettvint å argumentere for
EEC-medlemskap ved å hevde at de økonomiske veksten innnenfor EEC er et vilkår
for å løse våre miljøproblemer og sosiale oppgaver,slik regjeringa her gjør.
Markedsmeldinga er omtrent fri for motforestillinger til EECs politiske målsetting,og bærer preg av en rekke antagelser,gjetninger oguriktige opplysninger,og ord som'"vurdere" ,"tenkes"
og "eventuell" går hyppig igjen.
Når man beskriver hvordan EEc kan kome

til å utvikle seg,og hva slags politisk
makt Norge vil få i EEC, er det nesten
bare de gunstige,positive og ønskelige
utsiktene som skisseres.
Ikke et ord sies om den sentrelisering av
makt og avgjørelser som nødvendigvis
blir trukkket herfra til Bryssel ved
et evntuelt medlemskap d! EEC.
Stortingsbehandliga har nå vært utsatt
i flere måneder,og det er helt ;klart
at det ikke er praktiske problemer som
gjør at den stadig utsettes,men en bevisst forhalin g spolitikk fraregjeringas
side.Stortinget skal ikke ha sommerferie
i år,og det er ikke utenkelig at Stortingsbehandlinga forhales til midt i
fellesferien for å unngå formye oppstyr og demonstrasjoner omkring denne
saken.
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ET FRITT

(FORTS. FRA S. 1R.1)

små og store eksportbedriftene. Bare
etter at EFTA ble dannet har 44 av 62 skofabrikker blitt nedlagt i Norge, og 20%
av arbeidsplassene innen tekstilindustrien
er forsvunnet. Tekstilindustrien har mistet
13% av markedet, konfeksjon 20% og skotøy
41% (Allkrust 10/11-71).
En frihandelsavtale med EEC vil gi de små
bedriftene enorme konserner å slåss mot, og
det er innlysende at store deler av det
norske markedet vil bli overlatt av utenlandske konkurrenter. Monopoliseringen
og strukturrasjonaliseringen vil øke
kraftig, for de ansatte betyr det arbeids-7
ledighet og fraflytting.
Med monopoliseringen vil det også skje en
forandring i den norske næringsstrukturen.
Kapitalistene vil investere det de får
raskest og størst avkastning, dvs. innenfor
de grener som hevder seg i EEC-konkurransen.
Konsekvensen blir en ensidig næringsstruktur, en fullstendig avhengighet av den
produksjon som finner sted i EEC-landa
og en langt mindre sjølbergingsgrad enn
den vi har i dag. Hittil har vi smnl. med
f.eks. Sverige, der monopoliseringa er
kommet mye lengre, greid å unngå arbeidsledighet i enorme omfang når konjunkturene
har rast nedover. En frihandelsavtale vil
øke vår avhengighet av EEC-landene og
raskt overføre økonomiske kriser til
Norge.

Som vi ser vil en frihandelsavtale nettop få store negative virkninger for det
norske folket, øke monopolisering, nedlegging og fraflytting, en ensidig næringsstruktur.
økonomisk avhengighet av EEC-landa osv.
Greier det norske folket å slå tilbake
EEC-medlemskap i første omgang er det
denne avhengigheten monopolkapitalen og
regjeringa ønsker. Den danner den
økonomiske plattform som skal til
for å gå videre mot en fullstendig politisk
integrasjon.
Denne bit-for-bit taktikken er en velkjent
taktikk i norsk politisk liv, den er en
farlig taktikk nettopp fordi de enkelte
skritt mot målet blir framstilt som
helt ufarlige tiltak.
Dermed vanskeliggjøres folkets mobilisering mot dem. Det er derfor avgjørende at
vi avslører innholdet i en frihandelsavtale
på et tidlig tidspunkt, og kjemper mot
at den norske sjølraderetten selges gjennom
en gradvis innlemmelse i Fellesmarkedet.
Opp i mot frihandelsavtalen stiller vi
kravet om vanlige handelsavtaler, avtaler
som omfatter spesifiserte produkter og
kvantiteter og som inngås for begrensede
perioder. Bare på denne måten kan vi
sikre et Norge der politikken som i dag i
all hovedsak fastlegges innenfor landets
grenser.
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*:~ffl%-„:,,EEC TRUER ALLE ARBEIDSPLASSER:
5600 «711-ARBEIDERE SETTES PA PORTEN,
STREIK f",OT EEC VED NORDSTRAND GYMNAS,
Det nederlandske monopolkonsernet AKZO, som
Også elever ved Nordstrand gikk til
har ca. 100.000 ansatte over hele Europa, skal
politisk streik mot EEC. Streiken ble
kvitte seg med 5600 arbeidere i løpet av de
ledet av en tverrpolitisk komite. Fra
kommende uker. De 3000 ansatte ved AKZOsfa
skoleledelsen ble det gjost forsøk på å
fabrikk i Wuppertal i V.-Tyskland skal sparkfå stoppet streiken ved å erklære den
es. Det samme gjelder alle arbeiderne ved
ulovlig og true deltagerne med represARZOs fabrikker i Breda og Emmercompascuum i
alier. Til tross for dette var det bra
Nederland, og datterselskapene Feldmuehle i'
oppslutning. Streiken varte en time.
Sveits og Fabelta i Belgia.
Senere på dagen ble det arrangert demon(Le Monde, 8.4.72)
strasjon mot EEC i distriktet.
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GATEAVIS MOT EEC,

ARKITEKTER MOT EEC,

I Steenstrupsgate på Grunerløkka er det
gitt ut en gateavis mot EEC. Det har
tidligere vært avholdt prøveavstemminger
om Norges forhold til EEC i samme gate,
og motstanden mot medlemskap viste seg
å være stor.
Avisen foreslåår blant annet at det opprettes en lokal aksjonskomite mot EEC
i Steenstrupsgate.
Dette er et meget godt tiltak som andre
motstandere bør følge opp.

Det er stor forskjell på den utdanningspolitikken det legges opp til i EEC og
den studieordningen studenter og lærere
har arbeidet seg fram til ved Arkitekthøgskolen i Oslo. For oss vil et EECmedlemskap bety en faglig innstramming
som i realiteten innebærer politisk
dirigering av studiene. EEC framstår som
en klar trusel mot oss, heter det i en uttalelse fra Arkitekthøgskolen i Oslo.
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Det norske folket er ikke blitt underrettet
om de fulle konsekvensene av undertegningen
av "forlovelsespakten" i Brussel i januar.
Vi ser videre at en del opplysninger om
konsekvenser av EEC-medlemskap søkes holdt
skjult for folkeopinionen. Vi henviser til
Mork-utvalgets rapport om sosialpolitikken
og EEC, og Kommunal- og arbeidsdepartementets nekting av utredning om bosettingsmønster og boligpolitikk i EEC-perspektiv.
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Regjeringen har stadig utsatt stortingsbehandlingen av markedsmeldingen, nå
sist til over påske. Derved har Stortinget
ikke noe reellt alternativ til regjeringens
forslag om folkeavstemming i september.
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Mandag 13. mars gjennomførte arbeidere i
Odda og Sauda en punktstreik mot EEC og
EEC-tilhengernes politikk, som de ser som
en trusel mot sine arbeidsplasser. Fredag
17. mars streikes det ved Universitetet
og Arkitekthøgskolen i Oslo.
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20 lærere, dvs. 2/3 av samtli g e lærere,
ved Arkitekthøgskolen i Oslo gir full
støtte til politiske streiker mot norsk
medlemskap i EEC.

LANDSUTVALGET STØTTER 1.MAI ENAKSJONER MOT EEC
Alle EEC-motstandere må nytte 1. mai til
kraftige aksjoner mot EEC uttaler landsutvalget i Arbeiderkomiteen mot EEC og
dyrtid på sitt møte i helgen. Arbeiderkomiteer over hele landet vil aktivt
delta i Rød Arbeiderfronts arrangementer.
Vi vil også støtte andre anti-EEC tiltak
1. mai.

Landsutvalget har behandlet de politiske
oppgavene fram til sommeren. Kraftige
aksjoner til forsvar for den nasjonale
sjølråderetten er nødvendig 17. mai. I
tida 1. - 7. juni, rett før Stortingets
behandling av markedsmeldingen, vil vi
gjennomføre en landsomfattende aksjonsuke mot EEC. Vi tar initiativ til store
folketog 7. juni.
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Uravstemming i LO av stor
betydning.
Ledelsen i LO har ennå ikke sagt seg
villig til å la medlemmene i organisasjonen få si sin mening om N orge's forhold til EEC ved en uravstemming. Vi tror
en uravstemming i de forskjellige fagforeninger vil få stor betydning når det
gjelder forholdet til Fellesmarkedet, og
et krav overfor LO-ledelsen om gjennomføring av avstemmingen er rimelig og
nødvendig.
og resultater fra prøveavstemminger viser at flertallet av de
fagorganiserte er imot et norsk medlemskap i EEC. Samtidig er det klart at
LO-kongressen som kommer sammen i juni
vil si ja til EEC. Kongressdeltakerne
vil med andre ord stille seg positive til
et spørsmål som de som har valgt dem
stiller seg negative til.

En uravstemming innenfor LO som går imot
EEC-medlemskap, tror vi kan få følger for
kongressen. Kongressen og de vedtak
som treffes der skal være representativt
for de arbeiderne som står tilsluttet LO.
Derfor må man kunne regne med at de aller
fleste av de som fortsatt er tvilere, samt
en del av EEC-tilhengerne under kongressen
vil stemme Nei på grunn av at den fagforening de representerer har gjort det
ved uravstemming. De breie lag av LOmedlemmenes syn vil få mer å si enn det
Aspengren og Bratteli mener. Dette er
selvsagt riktig, men spørsmålet er om de
ved navn nevnte herrer lar LO få besvare
om Norge skal innlemmes i EEC eller ikke.
Kongressen vil slik situasjonen er idag
ikke kunne gjøre det. For fagforeninger,
skoler, osv. må dette klart komme til
uttrykk overfor LO-ledelsen. La medlemmene
i LO si sin mening om EEC, før kongressen
klubber for vedtak i Folkets Hus i juni.
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EEC BESTEMMER ALLEREDE !
Landbruksorganisasjonene har bedt
Landbruksdepartementet om beskyttelse
mot ødeleggende konkurranse fra
imitasjonsprodukter. Det gjelder f.eks.
kjøtt-imitasjoner og helsefarlige fløteimitasjoner. Fløteerstatninger med basis
i kokosfett inneholder bløte tencider og
er bedre egnet som vaskemiddel enn som
næringsmiddel.
Departementet svarer imidlertid at "det
vil avhenge av løsningen av markedssaken
om og i tilfelle hvilke motforholdsregler som skal treffes". Departementet
har derfor nektet å gjøre noe med saken.
Tilfellet med imitasjonsproduktene viser
at forlovelsespakten allerede fungerer
effektivt. Det viser også hvor lite vi
vil få å si dersom vi går inn i Fellesmarkedet. Det er lite trolia at Brussel
vil tillate slike "konkurrerende tiltak"
som en kontroll av imitasjonsvarene.

LO og NAF har foreslått lønnstillegg på 5,6%.
Dette forslaget betyr at lønningene øker
vesentlig mindre enn prisstigningen i
tariffperioden, som er på langt over
10%.
Arbeidsgiverne forsøker nå å styrke sin
stilling foran et EEC-medlemskap også
med direkte senkning av levestandarden
for store grupper av det norske folk.
Lønnsforslaget betyr ingen kompensasjon
for de siste åras dyrtid.
For å forsvare seg mot EEC og de direkte
politiske og økonomiske følger av medlemskap må folket ta i bruk stadig kraftigere
midler. Stadig flere aksepterer politisk
streik som et nødvendig middel i kampen
mot EEC. Vi vil intensivere arbeidet mot
EEC i tida framover og gir vår fulle
støtte til de som har streiket og de som
vil streike mot norsk EEC-medlemskap.

Jeg ønsker å bli medlem av Arbeiderkomiteen
mot EEC og dyrtid og sender vedlagt/har
sendt til postgiro 20.88.77. kr.10,-(skoleungdom og pensjonister kr.2,-)
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"FELLES KAMP" utgis av Arbeiderkomiteen
mot EEC og dyrtid, postboks 3829, Ullevål
Hageby, Oslo 8. Postgirokonto 20.88.77.
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