FELLES KAMP

ARBEIDERKOMDEENS
PROGRAM FOR ANTI-EEC-UKA
I OSLO 1.-7. JUNI.

ukeavis mot eec og dyrtid

NR.16 6OSLO DEN 30. MAI 1912.

PRIS 25 ORE

DET FORGJETTEDE FELLESSKAP — EEC »

Arbeiderkomiteen vil i anti-EEC-uken ha
stands p g sentrale steder i Oslo.
Propagandagrupper mot norsk EEC-medlemskap vil dra rundt og snakke med folk.
(Diskuter med dem, du ogsg!)
FOlgende utendOrs festmOter mot EECmedlemskap vil bli avholdt(med et visst
forbehold):
1, JUNI KL, 1800:ANKERHAGENRUSELOKKA
2. JUNI KL. 1800:0LA NARR
3, JUNI KL, 1230:LILLESTROM TORG
4. JUNI KL. 130n:FROGNERPARKEN
JUNI KL, 1802:RUDOLF NILSENS PLASS
JUNI KL, 181Q:LAMBERTSETER
+++++++
7. juni g gr alle EEC-motstandere i Folkebevegelsens folketog mot EEC.

KAMP MOT EEC
NEI Ill SALG AV NORGE.

TA TRUSSELEN
OM EEC-MED
LEMSKAP
ALVORLIG
Vi er inne i en kritisk fase i kampen om
EEC-medlemskap. Det er ikke lenger gitt at
motstanderne vil seire. Norske galluptall
bruker g vaere p g litelige. N g r derfor motstandernes ledelse har skrumpet inn fra 5614 ifjor sommer til 40-33 idag, s g understreker dette ''et at mange tror p g lOgnene
om at Norge ikke kan klare seg utenfor EEC.

gjennom udemokratiske m g ten valgene skjer
p g , vil hoveddelen av representantene p g kongressen v.mre h g ndplukkede ja-folk.

Taper tilhengerne Oslo, taper de med sikkerhet hele landet. Det er derfor dOdsens nOdvendig at alle EEC-motstandere n g arbeider
seg ut av passivitet og gamle rutiner i arbeidet for a forhindre norsk medlemskap.Det
er pakrevd med fornyete krefter og initiativ.
Til tilhengere og folk som enna ikke har
bestemt seg vil vi si:Tro ikke alt Bratteli sier.Tenk derfor over saken en gang til
Selv om Arbeiderpartiet for dere fremdeles
er arbeidsfolks parti,sa er det en kjennsgjerning at Bratteli i sin kamp for A fA
Norge med i EEC har alliert seg med Willoch
og alskens andre fiender av det arbeidende
folket.
Bratteli forsOker med alle midler a kneble
motstanderne i sitt eget parti, og hindre at
de kommer til ordet.Han gir med tilsynelatende god samvittighet tilhengerne ubegrenset med penger,mens han for "demokratiets"
skyle, kaster noen avgnagde bein til motstanderne.

Vi vil oppfordre de fagorganiserte til selv
A vise hvor de star i EEC - saken. Krev derfor vedtak i din fagforening om EEC. Vis
Aspengren og Bratteli at de fagorganiserte
sier et kraftig NEI TIL EEC!

Skal skremsler og trussler fra tirlengernes
side fOre Norge inn i EEC ?Nei, venner.Vi
skal to kampen opp med fornyet styrke og
vinne Oslo og Norge:
NEI til EEC, JA til NORSK selvraderett.

!Rolf Groven:"Norsk ny-romantikk"-9.a-ro g 1972. Bilde kan kjOpes som prosoektkort i fargerj

vis aspengren og bratteli hvor de fagorganiserte
star!
LO-kongressen 2-3 juni er sammenkalt for A
gi Bratteli sjansen til g hevde at han har
de fagorganiserte bak seg i EEC - saken.Og
denne "stOtten" vil han trenge under stortingsbehandlingen av markedsmeldingen om EEC
Men LO-kongressen vil-ikke uttrykke de fagorganisertes syn. PA grunn av den tvers i-
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LO -KONGRESSEN
IKKE UTTRYKK FOR DE FAGORGANISERTES
SYN PA EEC-SAKA:

YNGVAR PEDERSEN I NTL:

belt udamokratisk. Representantene er valgt
pa noe helt annet enn det de na skal ta standpunkt til.
Felles Kamp: Avstanden mellom ledelsen
og medlemmene i fagbevegelsen er med andre
ord svrt stor?
Pedersen: Ja, ledelsen ivaretar pa ingen
mate de fagorganisertes interesser som f.eks. o EEC-saka. I et intervju i.Fri Fagbevegelse sier Tor Aspengren at kongressen
,$kal fortelle sitt syn p a EEC-saka. Det er
altsa ikke medlemmenes syn som skal
fram, men kongressen som skal fortelle medlemmene hva de skal mene. For de fagorganiserte tror jeg likevel ikke kongressen vil
ha noen avgjOrende betydning nar det gjelder stemmegivingen ved folkeaystemninga.
Felles Kamp: Hva med siste gallup, er
der Arbeiderpartiledelsens agitasjon som
har slatt gjennom?
Pedersen: Det er nok blant annet utslag
av det. De av Arbeiderpartiets velgere som
wettest rammes er de som tror at arbeiderpartiet "tross alt" gjOr det som er . best.
Trusselen om _et kabinettspOrsmal gjOr at
disse tross alt foretrekker en Arbeiderpartiregjering og den politikk den fOrer framfor en borgerlig regjering.
Til slutt vil jeg oppfordre alle fagorganiserte til a vise hvor de star ved seiv
kreve vedtak om EEC i sin fagforening.
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" Det er mye som rOrer seg i var tid ", er
gang pa gang uttalt av kjentfolk med bade
overbevisende stemmer og glitrende taleteknikk. Men det finnes ogsa folk som ikke
har slike veltrimmede egenskaper, som det
likevel bOr hOres pa.
Her forleden dag mOtte jeg en som ikke
visste om det var riktig a ga for eller mot
EEC, "Jo - det var klart at dette med norsk
selvraderett var viktig, men denne fellesskapstanken var na ikke sa verst den heller
vel?"
Dessverre kom trikken sa vi fikk ikke
snakket videre sammen. Men jeg er enig jeg,
fellesskapstanken er god den. Selve tanken er helt flott. Tenk om alle folka i
hele Europa - de 100.000 bOndene som gikk i
demonstrasjonstog til Brdssel, de 2,4 mill.
arbeidsledige i EEC-landene, pendlerne fra
Nord-Odalen, alle pendlerne fra SOr-Italia
i tysk industri, og alle alle de andre kunne ga sammen om a lage et godt Europa a leve i. Jeg blir faktisk begeistret bare ved
formulere tanken pa papiret.
Bratteli har snakket mye om at slike
tanker har noe med EEC a gjOre, men jeg lurer na litt pa det likevel. Vi har alle erfart at tanker og fantasier rommer alt mulig
rart, og at det alltid er brutalt a vekkes
opp av dagdrOmmene. Det gar kanskje silk
med denne fellesskapstanken og EEC ogsa.
I 1980 ma kanskje eldste sOnnene i huset til Tyskland pa rekruttskole i EuropaDet far ikke far vite noe om, for han
har jobbet i Ruhr-distriktet pa en av Kruppfabrikkene det siste halvaret. Sa blir
stakkars mor sittende igjen alene, og lure
pa om denne reklamen om trygge arbeidsplasser som hun leste om i et av ukebladene i
1972, og som fikk henne til a stemme ja, egentlig handlet om virkeligheten likevel.
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Europah.Tr ja, hva er na det for noe?
Hvordan passer det inn i fellesskapstanken?
forts. neste nr.
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I forbindelse med LO-kongressen som skal avholdes, har Felles Kamp hatt et intervju
med formannen i Norsk Tjenestemannslag gruppe pe 20, Yngvar Pedersen. Han ble pa s
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pe 20, Yngvar Pedersen. Han ble pa siste,
arsmOte valgt pa programmet: Kamp mot EEC,
for et skikkelig lOqnsoppgjOr =972 og demokratisering av fagbevegelsen.

Felles Kamp :Den LO-kongressen som i
r-irmeste framtid skal avholdes vil vel kunne
ha avgjOrende betydning for tilhengernes
propaganda.Hvordan venter du at utfallet av
den vil bli ?
jeg
Pedersen:For de fagorganiserte tror
neppe den vil ha en slik betydning,de vil ta
den for det den er,nemlig et stort propagavil
ndashow for tilhengerne. Resultatet
helt sikkert bli et klart flertall for tilslutning til EEC, hvis ikke ville den aldri ha blitt sammenkalt.
Felles Kamp :Motstanden blant de fagkan
organiserte er jo massiv i dag.Hvordan
da kongressen vedta noe som star i strid
med medlemmenes syn ?
Pedersen:Denne kongressen er dobbelt udemokratisk.For det fOrste er representantene
valgt pa en udemokratisk mate.Det er ingen
mulighet til a fa valgt inn andre enn de
som er handplukket av sekretariatet.Sekretariatet innstiller folk til valg, hvert
forbund velger sine representanter for seg
og pa landsbasis. Det sammenkalles til valg
i hvert distrikt (fylke). PA valgmOtet foreligger listen over innstilte folk f ra hele
landet. Du har .dermer ingen kjennskap til
hvordan de andre folka utenfor ditt
hvordan de andre folka utenfor ditt eget
distrikter og kan dermed ikke kontrollere
hva de star for. Likevel blir disse folka
valgt inn av medlemmer utenfor sitt eget
distrikt. I fagbevegelsen er det forbudt a
drive fraksjonsvirksomhet og gj(25r det ulovlig A stille alternative lister.
Felles Kamp: De som sitter i denne kongressen representerer altsa ikke de fagorganisertes syn pa EEC-saka. Hvem er det som
sitter i denne kongressen?
Pedersen: Det er de samme folka som satt
pa den forrige kongressen, dette er en ekstraordinr kongress med representanter som
er valgt pa et tidspunkt da EEC-saka ikke
var aktuell. Det er dette som gip- den dob-
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VANNRETT:
1. Laget kanoner
for Hitler.
V. Oftest er Brattelis uttalelser
bare
(ogsa kjennemerke ved sau)
8. Italiensk elv
Eneste ungdomsorg. i Norge for
EEC. (fork.)
Fornavn pa tidligere statsminister og EEC-mctstander.

Norske mellomkrigs- og krigsparti som hadde
sine helter i
Tyskland
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LODDRETT:
Hender det at
vi far dritt og
stOvnedfall fra
Dyrelyd
4. Nasjonalitetskjennemerke (for
bil)
6. Mistet taburetten sin fordi
han var EEC-mot
stander
Pirke
Nar det gjelder
EEC-medlemskap,
sa_ skal Norge
bli

ForsOker a lure
norske bOnder
inn i EEC
Er det slik at
Bratteli har
lagt en
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10. Europeisk land
Nytt navn pa gammel ware
Motsatt av senk
16. Purke (dansk)

EEC-KYLLING

det er sant at
Norges befolkning i et utvidet EEC vil
utgjOre 1.5 % av den samlede EEC-befolkning
Dvs. at av 1000 EEC-beboere vil hele 15 bli
norske. Dette er i sannhet noe a se fram
til.
24 % av beboerne i et utvidet EEC vil
vxre vest-tyskere. Dvs. at av 1000 EEC-beboere vil 240 v&re tyskere. (Hvilke innflytelse skal sa 15 nordmenn fa?)
Prisene de siste tre arene har steget
med mer enn 23 %. Likevel mener Aspengren
at folk omtrent ikke trenger lOnnsOkning i
&r. Kanskje Aspengren mener at det er Jahre
& co som trenger mer i pengepungen fOr de
setter seg til bords med Krupp?
det er sant at politiet passivt sto og
sa pa at Ja til EFfolk slo til en kvinnelig
EEC-motstander som gikk i russetog.

17. Smerte (bestemt
form)

5. Bryssel kommisjonen nektet den belgiske
stat a drive nasjonal distriktspolitikk.

RAMP MOT EEC
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FOLKETOG!
OPPMOTE PA YOUNGSTORGET KL. 1800.

STYRK ENHETEN
AVVIS SPLITTELSES FORM.
I den seinere tida har Aftenposten, VG o.l.
gjort framstOt for a splitte enheten i motstandskampen mot EEC. Disse splittelsesforsOkene har dessverre fatt en viss gjenklang
i Folkebevegelsens ledelse. Vi tenker fOrst
og fremst pa en lederartikkel i Folkebevegelsens avis "EEC-Nytt" nr. 9 - 1972 og et
intervju med Folkebevegelsens formann, Hans
borgen, i "Nationen" 25. mai. Vi vil sterkt
beklage disse uttalelsene fra ledelsen i
Folkebevegelsen. Vi er inne i en alvorlig
fase i motstandskaml)en. Det er kort tid til
folkea y stemningen. I en slik situasjon a
angripe meningsfeller i EEC-saken, vil bare
tjene tilhengerne. Vi vil understreke nOdvendigheten av at alle motstanderne na star
sammen. Uten felles kamp vil vi ikke
stoppe EEC-medlemskap.

politiske farger (MEL. HELENE HAREPUS)
A TRYGVE BRATTELI HAN TRIPPER LETT.

Nar Haugestad sier at Arbeiderkomiteen, som gjerne framstilles som "SUF-dominert", har som "ma'. a Lekjff.pe Fol‹a',-.evegelsen", sa er dette selvsagt tun: Arbeiderkomiteen har som mal a hindre norsk EECmedlemskap. Og alt wart arbeid er innrettet
mot dette malet. Det er heller ikke riktig,
som Borgen hevder, at "Folkebevegelsen over
hodet ikke har noe samarbeid med", Arbeiderkomiteen. En rekke steder er det tvert
imot et meget godt samarbeid, noe som har
betydd meget for EEC-kampen.

FULL STOTTE TIL EIKA.
Ogsa andre enn regjeringens medlemmer har rett og plikt til a skaffe seg EECopplysninger. Dette er imidlertid et syn
som det ikke ser ut til at Guttorm Hansen
og regjeringen deler. Eika ble pa det sterkeste angrepet fordi han fant det nOdvendig
a be om den franske landbruksministerens
fortolkning av landbruksprotokollen. Eika
ville gjerne hOre om den franske regjeringen mener landbruksprotokollen inneb.Trer
muligheter for subsidiering av melkeproduksjonen. Statsraden svarte at han ikke ville
gi seg ut pa noen fortolkning.
Vi mener det er en selvfOlgelig
demokratisk rettighet at Eika og andre stortingsmenn skal kunne skaffe seg de opplysningene de trenger om EEC-saken. Det ser
ut til at EEC-tilhengerne er redde for at
sannheten skal komme fram, at det skal avslOres for den samlede opinion hvilken usikker framtid titusener av norske bOnder gar i
mate.
Angrepene pa Eika kan bare sees pa
som et forsOk pa a kneble EEC-motstanderne,
FULL STOTTE TIL HALLVARD EIKA:

STEM NED REGIERINGENS
MARK EDSMELDING.

NA VIL HAN SELGE NORGE RETT OG SLETT.
HAN HAR SOLGT SIN SJEL TIL NiERINGSLIVETS MENN
OG NA VIL HAN LURE ARBEIDSFOLK IGJEN.
BLA OVER OG BRUN UNDER
OG LYSE, LYSEROD PA SNUTEN.
A GAMLE ASPENGREN HAN BANNER TETT.
HANS TROPPER VI'KKE LYSTRE RETT OG SLETT.
DET MOTSTANDERNE MENER, DET ER BARE VAS,

Arbeiderkomiteen har reist parolen
om politisk streik i EEC-kampen, et kampmiddel som for ikke lenge siden ble brukt
av Bratteli og Aspengren mot Bortenregjeringen. Folkebevegelsens faglige utvalg har
vitterlig gitt sin stOtte til politisk
streik. Og Borgen sier i det ovennevnte
intervju at "hva angar politiske streiker,
er a si at slike vel kan v&re lovlige (I)".
Men er det ikke da hult samtidig a anklage
Arbeiderkomiteen for a bruke "udemokratiske
metoder" ('.).

SIER HAN SOM KONSEKVENT HAR SVEKET OSS.
BLA OVER OG BRUN UNDER
OG LYSE, LYSEROD PA SNUTEN.
A VEST-TYSK KAPITAL DEN SMILER FETT.
LEN LUKTER NORDSJO-OLJE RETT OG SLETT.
FAR DEN IKKE OLJEN BLIR DEN IKKE BLID.

Det er naturlig at Aftenposten, VG
ol. vil forsOke a splitte EEC-motstanderne.
Dette gjOres apent ved a kjOre pa at det
blant EEC-motstanderne er kommunister - av
tilhengerne ogsa kalt "udemokratiske elementer". Morgenbladet sier klinkende klart
at alle som gar mot EEC-medlemskap spiller
SUF(m-1)'s spill - og anklager bl.a. Bondevik for a gjOre det.

6., 7. og 8. juni skal Stortinget
behandle regjeringens markedsmelding. Det
er viktig at debatten blir a y sluttet med
votering. Regjeringen vil allerede kunne fa
klar beskjed om at det er tilstrekkelig
motstand pa Stortinget til a forhindre medlemskap i EEC. Det er nok at 38 av Stortingets 150 representanter stemmer i mot.
Utenrikskomiteen gar imot at det
skal foretas en a y stemning na, da det blir
hevdet at en slik a y stemning vil binde Stortinget. Til det er a si at en aystemning
kun vil markere Stortingets syn pa EEC-saka
Dette er det meget viktig a fa fram etter
tre dagers EEC-diskusjon.
Det legges et stort press pa EECmotstanderne pa Stortinget i disse dager.
Pa alle mulige miter blir deres arbeid van-skeliggjort. Det ser ut til at tilhengerne
vil to i bruk alle midler for a fa et tilstrekkelig flertall pa Tinget.

hVA FOLK I NORGE SIER GIR DEN FAEN I.
BLA OVER OG BRUN UNDER
OG KLAM OG SVART PA HELE SNUTEN.
EEN VI, VI SLUTTER SAMMEN STERKT OG TETT,
TIL KAMP FOR DET VI VET ER FOLKETS RETT.
ROPER UT VI VI'KKE FINNE OSS I SANT
OG TIL KAMP VI GAR I SAMLET ENHETSFRONT.
ROD OVER OG ROD UNDER
VI SLAR TIL BRATTELI PA SNUTEN

to

oft Ir.

Vi er av den bestemte meninq at dersom motstanderne na lar seg vikle inn i en
diskusjon pa tilhengernes premisser, sa vil
bare tilhengerne tjene pa det. Vi vil derfor oppfordre Haugestad og Borgen til a
bruke hele sin energi og all sin spalteplass
i kampen mot EEC-medlemskap. I den na y.Trende situasjonen er enhet i kampen nOdvendig. Avvis derfor alle splittels1sforsOk
fra tilhengernes sin side.

VI VIL UTTRYKKE VAR FULLE STOTTE TIL EECMOTSTANDERNE PA STOR2INGET. STEM NED REGJERINGENS MARKEDSMELDING:

STOTT OPP OM AKSJONSUKEN 1. - 7. juni, MOT
OPP I FOLKEBEVEGELSENS TOG 7. JUNI I OSLO.
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NEI TIL SA LA AV NORGE
Ja!til selvstyre
slA ring om Grunnloven
Nei! til EFunion.

Jeg Onsker 5 bli medlem av Arbeiderkomiteen
mot EEC og dyrtid oq sender vedlagt/har
sendt til postgiro 20.88.77. kr.10,-(skoleungdom og pensjonister kr.2,-)
NAVN
ADRESSE

TOGET GAR FRA YOUNGSTORGET
7. JUNI KL. 18.00
RUNDT STORTINGET III RADHUSET

"FELLES KAMP" utgis av Arbeiderkomiteen
mot EEC og dyrtid, postboks 3829, UllevAl
Hageby, Oslo 8. Postqirokonto 20.88.77.
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STATEN STUTTER EEC
I det siste har ledende talsmenn for s5vel indu-

stri som regjering med truster, bOnnfalling og
falske !Otter forsOkt 5 f5 tilslutning til sin pro-EECpolitikk.
-Aldri siden krigen har statsapparatet og embetsverket blitt brukt sa Spent for 5 fremme ett bestemt
politisk syn. EEC-tilhengere fra Utenriksdepartementet blir sendt land og strand rundt for 5 propagandere for EEC, — mens EEC-motstandere fra Sosialdepartementet ikke far komme til orde fordi de
kan dokumentere at regjerin g ens pro-EEC-propaganda er feilaktig p5 vesentlige punkter.
Banksjef Melander har nylig uttalt at det for
tilhengerorganisasjonenes vedkommende ikke

skal mangle p5 penger n5r det gjelder a fa Norge
inn i EEC.
Og nar Stortinget bevilger penger til EEC-informasjon, blir millionene fordelt like demokratisk
som utbyttet i Den Norske Creditbank:
Folkebevegelsen mot EEC skal f5 1.25 mill.kr.
5 millioner g5r til statlig pro-EEC-»informasjoro,
(dvs. Utenriksdepartementet).
De politiske partiene far 5 millioner fordelt
etter stemmer ved siste valg.
ALTSA: EEC-tilhengerne, med Bratteli og Willoch
i spissen, har bevilget 10 millioner - 10.000.000 -kroner fra statskassa til sin egen propaganda for EEC.
EEC-motstanderne er blitt ayspist med vel 2 mill.
.
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DITT SVAR MA WERE:

Stott kampfondet
mot
cc

EEC!

Nei til salg av Norge
Postgiro 21 10 37

ARBEIDERKOMITEENS KAMPFOND MOT EEC
BOKS 3829 ULLEVAL HAGEBY, OSLO 8.
POSTGIRO 21.10.37.
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