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EUROPEISK STATSDANNE~SE TRUER NORSK

SIOLRADERETT !
Tilhengerne av norsk EEC-medlemskap kjØrer
nå åpent fram at de Ønsker en politisk og
Økonomisk union i Europa. Dette kom særlig
tydelig fram under EECdebatten i Stortinget
6-8. juni. En av Arbeiderpartiets talere sa
til og med at sjØl om det går mot en europeisk forbundsstat der Norge må oppgi sin
nasjonale identitet, så må Norge være med
likevel!
Til nå har EEC vært framstilt som en markedssak". Nå trer imidlertid de politiske og
militære perspektivene ved EEC tydligere
fram. I EEC-debatten i Stortinget la tilhengerne særlig vekt på det de kalte"Norges
sikkerhet". Det het at et nei til EEC vil
bety et "Norge i drift", et "brudd med vår
sikkerhetspolitiske forankring".
Den~e"nye" vendingen i EEC-debatten er ikke

uventet.Det betyr at EEC's sanne natur trer
tydeligere fram. Flere og flere innser at
EEC's egentlige mål er å bli en europeisk
militær stormakt
et Europas forente
stater. Fredsprisvinner Willy Brandt, sier
klinkende klart at "når det politiske samarbeidet når et bestemt trinn, er den logiske fØlge at disse stater også på forsvars
ornJ::ådet rykker nærmere sammen".Ennå klarere
u!trykker visepres~dent i EEC-kommisjonen
Sicc_o ~nsholt, malet for EEC: "Etter min
~p~fatning har_ik~e USA den nØdvendige politiske kraft t i l a "lede verden mot lØsingen
av dens store problemer.USA er inne på tilbakegangens vei, og det skal bli meget vanskelig for oss å hindre det fra å falle
helt sammen. Konklusjon: Europa bar en misjon i verden".

.·

Europa har en misjon - og hvilken? Jo å
overta USA's rolle i verden som ledende militær superstat. I sannhet framtidsperspektiver for det norske folk om det blir presset inn i EEC. Dette er andre toner enn
Brattelis "trygghetens og fredens EEC"!
Medlemskap i EEC ·vil bety et fullstendig
brudd med vår nåværende politikk - ja, det
vil bety nasjonal kapitulasjon!
Men betyr ikke så et NEI til EEC at vi isole:er o~s? Nei,tvert imot. Samarbeid mellom
!rie, SJØlstendige stater er nØdvendig for
~ lØse de store problemene vi står
overfor
1 Europa og verden.
Men samarbeid må ikke
forveksles med sammenslutning.Norsk sammenslutning med E~C vil bety at vi gir råderetten over vare ressurser til de store
monopolene i Europa, og det vil bare forsterke de problemene vi har idag, ikke lØse
dem.

Kan_v~ da stå på egne bein, kan vi forbli
politisk og Økonomisk uavhengige? Svaret er
kort_og greitt-ja! Vår Økonomiske utvikling
er SJØlsagt avhengig av at vi handler med
andre land. Men denne handelen er ikke avhengig av EEC-medlemskap. Tvert imot. Eksport7n ti~ EEC-land har Økt langt sterkere
d 7 siste arene enn eksporten til EFTA-land
SJØl om vi i denne tiden har vært medlemme;
a~ EFTA. _så leng7 vi_bevarer vår nasjonale
SJØlstendighet, 1111 111 kunne inngå handelsavtaler med andre land som gir likeverdige
f~rdeler. Vern derfor om den norske sjØlraderetten, SI NEI TIL EEC!

···············································································OEN 7.JUNI 1972

formannen i oslo/akershus arbeiderkornite mot
EECogdyrtid : SOLVEIG NYHAMAR.

"Hvordan står EEC-motstanden i Oslo/Akershus?"
Forrige gallup viste at EEC-motstanderne
ikke har vunnet EEC-kampen i Oslo/Akershus
enda.
Motstanden mot EEC er ganske stabil,
selv
om LO og Arbeiderpartiet har kastet hele
sitt organisasjonsapparat inn på tilhengernes side. Men at motstanden er stabil er
ikke nok. Det store flertall av befolkningen i Oslo/Akershus trues av EEC.
"Hva ble oppnådd gjennom anti-EEC uka?"

EEC-uka ble et stort skritt framover for
EEC-motstanden her i Oslo/Akershus. I lØpet
av uka la vi stor vekt på å nå særlig kvinner og funksjonærer.
Det var husbesØk og stands over alt i drabantbyene, med lØpesedler rettet spesielt
til husmØdre og arbeidende kvinner. Det ble
delt ut lØpesedler ved de store funksjonærarbeidsplassene i Oslo. Det var meget stor
interesse både blant funksjonærene og kvinnene for hva EEC vil bety nettopp for dem.
Vi vil fortsette arbeidet med å nå ut til
de ulike delene av folket i
Oslo/Akershus
på denne måten.
Det ble holdt lokale arrangementer på gater
parker og torg i lØpet av denne uka, med
viser, dikt og appeller og leker for barna.
Slike arrangementer, midt i boligdistriktene, var svært vellykte. Folk kom med og
deltok, eller sto i åpne vinduer og applauderte.
"Hva med Haugestads angrep på
miteen like fØr anti EEC-uka?"

Arbeiderko-

Arbeiderkomiteen tok klart avstand fra de
beskyldningene som ble rettet mot oss. At
Aftenposten angriper EEC-motstanderne må vi
regne med. Men at Haugestad angriper andre
EEC-motstandere, og kapitulerer for EECtilhengerne, er alvorlig. Men det har ikke
lyktes å splitte EEC-motstanden! 7. junidemonstrasjonen var en stor seier for enheten i EEC-motstanden. FB's EEC-nytt som inneholdt Haugestads angrep på andre EEC-motstandere, er blitt svært lite spredt. Det
ble over hodet ikke utdelt 7. juni. Enheten
i EEC-motstanden kan vise seg å være solid!
Vi -oppfordrer alle FB-medlemmer til fortsatt å ikke spre denne avisa. Nå gjelder
det å samle alie kreftene EEC-motstanderne
rår over til felles innsats utover sommeren
og hØsten.
"Hva med
saken?"

Stortingets

behandling

av EEC-

Den viste at tilhengerne av EEC nå klart
sier at de! er en politisk union de Ønsker.
Kampen star derfor om Norges selvstendighet.

www.pdf-arkivet.no/eec/ (2022)

"F E L 1,:. E S

K A M P"

"FELLES KAMP" har snart vært utgitt i ett
år.
Avisa har hatt stor betydning for spredningen av informasjon om EEC.Den har vært
spredt i opptil 30.000 eksemplarer hver uke
i Oslo og Østlandsområdet.
"Felles Kamp" er blitt kritisert for å
"Felles Kamp" er blitt kritisert for å
være for lite kommenterende til aktuelle
hendinger og for hovedsakelig å henvende
seg til EEC - aktivister. · Denne kritikken
mener vi er riktig, og vi skal forsØke åta
hensyn til den.

UKENS

TILHENGER--

(Aftenpostens aftennr. 5.juni I972)
"EF-motstandernes pØbelopptreden og provokasjoner har begynt å anta alvorligere former som tilgrising av kirker og andre byggninger med slagord."

I tiden framover vil vi legge stor vekt på
å kommentere den lØpende EEC-debatten. Vi
vil også ta opp lokale Osloproblemer i tilknytning- til spØrsmålet om EEC-medlemskap.
Det vil bli gitt lØpende informasjon om de
aksjoner og arrangementer som "arbeiderkomiteen" skal ha i sommer.

REDAKSJONEN I FELLES KAMP:
UTGITT AV: Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid.
ADRESSE:
uranienborgvn. 11, Oslo 3.

-·················-······-··············-·····--·········-·······-···'

FUNKSJONÆRER RAMMES AV EEC

Mange bedrifter forbereder seg allerede
til EEC-medlemskap ved å slutte seg sammen.
Alf Bjerke uttalte åpent at fusjonen mellom Jotun, Fleischer, Bjerke og
De11oFa
var et EEC-forberedende tiltak.
For disse bedriftene har dette fØrt til et
stort antall oppsigelser,
og ennå flere er
ventet når administrasjonene for de fire
bedriftene gradvis smelter sammen til en.
I Frankrike er det i dag stor arbeidsledighet. Denne arbeidsledigheten utgjØres
selvfØlgelig av mange grupper. Men man bØr
legge merke til at fransk presse har omtalt
funksjonærarbeidsledigheten som et hovedproblem, fordi det blir spådd at debivil
Øke framover. Årsaken til dette er klar: . ••
Man venter seg nye fusjoner og strukturrasjonaliseringer innen fransk næringsliv.
Arbeidstempoet økes:
De funksjonærene som blir igjen etter
strukturrasjonaliseringene kan ikke unngå å
legge merke til at endringene fØrer til
hardere arbeidstempo. Hektiske og stØyende
- ko~torlandskap hvor sjafen har god anledning til å påse at alle arbeider effektivt
blir den nye arbeidsplassen for mange funksjonærer.
Når tempoet Økes, går det hardet s ut over
den eldre arbeidskraften. Eldre funksjonærer må stadig oftere se seg forbigått
av yngre arbeidskraft. En videreutvikling
av dette ,"blir at funksjonærer må skifte over til dårligere betalte yrker etter hvert
som de blir eldre.
·
For arbeiderne i
industrihallene er dette
allerede et faktum. Det var det strukturrasjonaliseringen kom fØrst.

Vi vil jo s~ gjerne være demokratiske og
at alt slml foregå i fredelige og fordragelige former. Vi er sikre på at dersom vi
(du og jeg) skulle bestemme, så ville det
ikke bli mere lcrig. Da skulle vi sette oss
ned og diskutere sakene slik skikken er
blant gode venner. Vi har ikke slike nykker
som Nixon med prestisjen sin, og alt det
der. Vi vil bare ·at alle skal få det de har
rettferdig krav på. Det er bare gangstere
som bruker v å pen for å knabbe lommeboka fra
folk .
.

Det er da mange andre ting en hær :i.can
brulces til . Trygge freden feks . l og det er
viktig. F o rdi USA og USSR har hatt så store
og mektige ærer har"freden"vært trygget i
mang~ år . USA har sluppet flere bomber over Vietnam enn alle bombene som ble sluppet i hele annen verdenslcrig.

KAMPMOTEEC

Færre arbeidsplasser:

Vi sluttet med Europabæren sist, så den
kan vi like g odt begynne, med nå.

Det sl:ulle vel aldri være sånt tyveri av
naturressurser og denslags som· 1Jii:on:.:prøver
seg p{, i Vietnam , denne europalmren er ment
å brulces til? Her blir det et spørsmål om
hva som er fantasi og hva som er virkeli g het. Europa og USA har en ting felles; .de
har ikke n ok råstoffer til industrien sin
på e get område. Ja, selv de berømte dansl:e
grisene får 3/5 av foret sitt fra Afrika
hvor folk gjerne ville ha spist disse soyabønnene selv. De f år ikke noe særlig for
soyabønnene sine, kanskje 1 krone ul:a for å
dyrke dem, og i tillegg er det et faktum at
folk aldri blir lei av mat. Så kan man lure
på om det er så sikkert dette da at Europahæren sl:al brulrns til slike ting.

VÆR MED Å STYRKE ANTI EEC-PRESSA - HJELP
TIL MED Å SPRE FELLES KAMP!

Mange funksjonærer må i tilfelle EEC-medlemskap regne med å miste jobbene sine som
fØlge av sammenslutninger mellom bedrifter.
Arbeidsforholdene vil i tilfelle bli stadig
sterkere preget av mekanisering og Økt arbeidstempo. InnfØring av stemplingsur,store
kontorlandskaper og samlebåndsteknikk i administrasjonen vil uthule de få privilegier
som funksjonærene har i dag.

PRATESPALTEN.

I EEC-land er kontorlandskap med mer enn
hundre funksjonærer helt vanlig. Stempligsur er der blitt en del av funksjonærenes daglige liv.
EEC truer funksjonærene;
EEC er de europeiske storkonsernene sin
organisasjon. Dette kan lett pavises med
offisielle norske dokumenter. I "Markedsutvalgets" rapport av 1971 heter det: "Mens
det tidligere ble lagt vekt på farene ved
konsentrasjonsdannelsene, understreker kommisjonen nå at en slik utvikling som hoved regel er nØdvendig og Ønskelig, og at kommisjonen nå ser det som sin oppgave å rydde
mulige hindringer av veien.

Det jeg har lært av å se p å kino , lese
bøker og se meg om i verden , er
at
v å pen betyr makt og makt betyr at man kan
true andre til å gjøre alt d.et de ikke haf
lyst til [, gjør e . Jeg er ikke s å sikker på
at ~uropahæ1;·en blir vår hær (din og min)
01:1 Jeg streik er for å få litt mer penger
til mat, s å tror jeg ikke europa.lwren støtter kravet mitt . Tvert imot kan det tenkes
at når man har en slik },..rer er det lettere å
få soldat~r til å besJtytte streikebrytere.
F or det_ vill_e være lettere å :få tyske soldater til Li gjø r e s lik t i No rge enn hjemme .
:i)e~ var jo lett å se i Tsjel::koslovalcia at
i·ussisl:e soldater kunne brukes selv om det
ble en del disiplinproblemer d~ de skjønte
hva de va~ med på.
Forts. neste nr .

h v a ve t

du o m EECP

1. Hvo r mange arbe idsledi ge
landene i april 1972?
2 . Er sosi ~l f ondet i EEC
dre enn Sveriges?

var det i EEC-

større eller min-

3. Hva er grunnpilarene i EEC (de fire frihetene)?
Dette rammer i særlig grad funksjonærene.
En sentralisering av industrien i et Europa
med fri kapitalbevegelse, vil bety kapital- 4. Hvem ledet utformingen av EEC's landbrulcsprogram?
·
flukt fra Norge til Sentral-Europa. Arbeidsledige i Norge får den "frihe ten" at de
kan flytte etter. Dette hØres drastisk ut, 5. Hvor store kan lønnsforskjellene være i
enkelte EEC-regioner?
men uttrykkes klart av tilhengerene.De sier
at vi må komme med i EEC for å bygge ut vår
eksportindustri.: ••• Hva er mer naturlig enn 6. Hvilke er fellesmarkedets viktigste organer?
å legge disse eksportnæringene midt i markedet? Særlig når man opphever restriksjonene på kapitaleksport og etableringsrett. 7. Hvor stor del av verdens befolkning er
med i EEC i dag?
Da kan i alle tilfeller ikke d e n norske regjering og Stortinget få styring p å utvik l 8 . Hvor stor stemmerett i prosent vil Norge
ingen.
få samlet i de b e slu ttende organer i EEC
om vi blir med.?

funksjonærer støtter
POLITISK

STREIK

9 . Hvor mange fremmedarbeidere regner
det er i EEC-landene i dag?

man

10.Hvor mange prosent av vareomsetningen i
EEC har_TysklaJ').d i dag?
svar s i ste si de .

Funksjonærene i NTL' s gruppe i Kommunal og
d e ,t e r s a n t at __ __ __ _
arbeidsde partementet har på me dle msmØte 7.
juni 1972 tatt sterk av s tand fra LO-kongressens beh a ndling av EEC - saken. Det heter - mens EEC har bestått u t en at Norge har vært
bl.a. i vedtaket at: "Resultatet av LO-kong- medlem , har Morges eksport til EEC økt 3 , 4
ressen vil bli brukt til å skape et falskt gang er i tiden fra 1959 til 1970. Det er
inntrykk av at de fagorganiserte stØtter like stor økning s om Norge har hatt i EFTA EEC-medlemskap. Vi tar skarp avstand fra ekspo rten .
dette" .
Det heter til slutt at:
"Gruppa gir s in • g ift e kvinner i Vest- Tyskland mL't ha med skstØtte til de fagorganiserte som velger po- ri·f tlig tillatelse fra sin mann n:."tr de sølitisk streik som virkemiddel i EEC-kampe n . ker arbeid .
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LO - kongressen ikke representativ

.Krev uravstemninger !

Selv LO - formann Aspengren måtte innrømme
at LO - kongressen ikke på noen måte ga uttrykk for medlemmene sit syn på EEC, da et
3/4 flertall stemte for EEC-medlemskap. Det
var i hovedsak håndplukkede ja-folk som var
reprensentert på kongressen.
Likevel kunne LO-ledelsen bruke kongressen
som grunnlag for å satse enorme summer og
stor innsats for å få Norge med i EEC. Sammen med ledelsen i Arbeiderpartiet er det
bestemt at en rekke LO-sekretærer skal delta i såkalte "ja- - grupper" som skal reise
rundt og propagandere for EEC.
Lo-ledelsen arbeider nå aktivt sammen med
Arbeidsgiverforeningen og Industriforbundet
for å få Norge inn i EEC. Dette er en direkte hån mot de hundredevis av klubber og
foreni~ger som har uttalt seg mot EEC og
som ikke har annen innflytelse på LOs politikk enn at de betaler sin kontingent.
Vi vil gjenta hva vi har sagt fØr: "Vis
Aspengren og Bratteli hvor de fagorganisert:e står. Krev uravstemming om EEC- krev vedtak i din fagforening mot EEC.

NEI TIL SALG
AV NORGE
BLI

MED

har stemt nei
Av de 64 , 906 som har avgitt stemme ved de
218 prøveavstemningene som Arbeiderkomiteen
pr . 20 april har fullstendig oversikt over,

har 58, 7 % stemt NEI til fullt medlemskap i
EEC. 25,1 % har stemt
JA, mens 16 , 2% har
s temt blankt.
At dette resultatet avviker svært fra de
meningsmålingene om EEC-saken som offent ligg j øres av Fakta pg Gallup hver måned , er
svært gledelig for oss EEC-mot standere . De
f l este prøveavs temningene er arrangert av
motstandere , som sørger for å diskutere
grundig med fo l k , og få dem til 1 ta et
klart standpunkt .

Narge$Bondelag: 921.MOT
Uravstemningen i Norges Bondelag :
Over 92 ~ mot Korsk medlemskap i EEC ~

790JERN OG METALL TILLITSMENN MED OPPROP
MOT EEC.
Nærmere 790 tillitsmenn i Jern- og Metall
arbeiderfmrbundet har undertegnet et opprop mot norsk EEC-medlemsskap, og slutter
seg til forbundets landsstyr-evedtak. Tillitmennene representerer ca. I20 bedriftsklubber og fagforeninger.
Tillitsmennene oppfordrer sine medlemmer
til å gå mot norsk medlemsskap i Fellesmarkedet. De stØrete bedriftsklubbene som
er
representert er:Båtservce Verft,Asea Per Kure, StrØmmen Verksted, FredrikstadMek. Verk
sted,Rosenberg Verft, Kongsberg Våpenfabrikk, Nyland Vest, Kaldnes Mek. Verksted/
Trondheim Mek. Verksted, Thune Eureka, Kværner Brug, Christiania Spigerverk og Standard Telefon og Kabelfabrikk.
STED

Delta ce l se
ANT,

FOR

.M<Yr

" " "

Freiå A/S, Oslo
Sagene off.

lærer sko l e, Oslo

IKKE

ca.61

27,

53 , 8

19, l

314

88, 7

18, I 67, 2

14,2
19, 0

56

97.

11,(

Statens teaterskole, Oslo

33

97

0

F i skerne i Kabelvåg

60

ca.Bl

13,

70 , 0
94

6

Bl, 7

5

88

10, 1

17, C 56,B

26, 2

Statens lærerskole i forming, Oslo

219

84,6

15 ,

65-,8

19, l

Larvik sykehus

104

94, l

24 ,(

53 ,B

22, 2

1540

uravst. i HærpSya Arbeider forening

51, 3

21,

72, 2

6, 7

Manger, Hordaland

172

BO

17, ! 59, 3

23, 2

Husnes ungdomsskole

300

95

23.

59 , 3

23, 2

Personalet Bogerudheimen Psykiatriske
Behandlingshjem, Oslo
Kp. E, Sessvollmoen

BLI MED.!. ET GODT KULTURARBElliDE MÅ TIL
Å SEIRE I EEC- KAMPEN!

VET

446

Etterstad postkontor 1 Oslo

Arboeagt., Oslo

Sommeren står for dØre, og alle EEC-motstandere må arbeide aktivt i ferien.
KULTUREN spiller her en vesentlig rolle; og
har tidligere gitt stor e resultater i motstandsarbeidet.
FRONTTEATERET skal i
sommer virke som en
arbeidsgruppe som skal dra rundt der folk
finnes og framfØre sketsjer, dikt, viser ol
Vi skal også produsere en del nytt stoff.
Til det trenger vi folk som har lyst til å
spille, synge,
lese eller skrive. Vi tenke
å lage et stykke som kan vises i august/
september;
Skal du være i Oslo i begynnelsen av august
og har du lyst til å være med,så skriv til
FRONTTEATERET
Uranienborgvn. II Oslo 3
Eller ring oss 46I980
Vi har mØter mandag kl.IS.30 Uranienborgvn
II - 3.etg.

Herøya arbeiderforening
Styret mot uravstemning
Med lemsmøte fikle den igjennom
Reaultat: 72,2 % mot EEC
Det som har skjedd i Hærøya Arbeiderforening viser godt avstanden mellom medlemmene og ledelsen i fagbeve gelsen.
Et forslag om å avholde uravstemning ble av
styret forkastet med 6 mot 2 stemmer . Da tok
med lemmen e saken i sin egen hånd og et medJemsmøte omgj orde styrevedtaket med 60 mot
6 stemmer . Uravstemning ble avholdt , og resultatet viste klart hva medlemmene mente
om tilhengernes "trygge arbeidsplasser"~l
72, 2 % stemte NEI, 21 , 1 % FO::l og 6, 7 . ·1o
hadde ikke tatt standpunkt.
Hva gjorde så formannen, som skal repres~
ent ere medlemmenes syn? Jo, han dro til
Oslo for å., delta i LO-ledelsen s misbruk av
kongressen . Der stemte han for EEC , og at
Aspengren sammen med NAF, Industriforbundet
og Høyre , skal kunne "legge seg i sælan" og
satse stor~ av. medlemmenes
k ontingent .
Dette e r ikke mindre enn forræderi mot de
han er satt til å representere .

I tiden 27. a pri l - 8 . mai ble det
i
Norges Bondelag avholdt uravstemning om
n orsk EEC- med lemskap blant medlemmene~ Avstemningen gjaldt JA eller :mr til fullt
EEC-medlemskap . De t var ikke en avstemning
over jordbrulcs protokollen. Resultatet viser
hvor absolutt motstanden er blant norske
bønder . 92,4 % stemte NEI , 7, 6 % stemte JA .
I alt deltok 43"000 i avstemninga, noe som
Ta l ærdom av Hærøya Arbeiderforening. Vis
tilsvarer en valgdeltakelse på 73 %. Det Aspengren og Brat teli hvor de fagorganiserskulle vel vise hva norske bønder mener om
te stå d Krev uravstemning i STEr.1 _NEH
framtida for norsk j ordbmilc iru1afor EEC.
Til nå har Norges Bondelag kun tatt stand
punkt ut fra et næringsøkonomisk standpunkt . SPORVE_ISBETJENINGEN I OSLO
Det er derfor all grUl'l1l til å se fram mot TIL POLITISK STREIK MOT EEC.
lagets [trs □ øte som skal avhol des i første
7. juni markerte Oslo Sporveisbetjening
uke i juli, og om det blir fattet vedtak om
f.t brul:e l agets organisasjon i l:arn:pen !!lot
motstanden blant medlemmene med å stoppe
n o::.·sk :S3C - med l emskap .

FRONTTEATERET!

(annonse)

herøya tok saken i
egn~ hender

19

86,3

10,E 59, 3

21, 0

111

7Q,8

26 ,

25, 2

Uravstemning i NOr ges Bontlelag

'l\000

73.

5 blokker i Bjerkedalen borettslag, Oslo

• 184

67,0

Skr Øva i Lofoten

-

Uravat. i Landslaget for Norske Laeraratud

-

78,6

Uravat . i HeismontØrenea Fagforening

-

-

-

48,6

7 ,E 92,4
l~'

63, 0

21, 9

81.

12 .

17'

69,9

13, l

10.

82,9

7, l

6.

alle bytrikker og Bærumsbanens vogner fra
kl •• I7.30 til kl. I7.35. Dette ble vedtatt
på medlemsrnØtet 5. juni i
åt. Foreningem
har tidligere gjennom vedtak og uravstemning gitt uttrykk for sin sterke motstand. I
qen lØpededdelen som de delte ut under det
store folketoget mot EEC samme dagen gir de
bakgrunnen for streiken. I den heter
det
bl. a. at de tar sterk avstand fra LO- le-

delsens bruk av en udemokratisk og lite representativ kongress for å fremme et syn
som er ' på "ljnje med NAF,Industriforbundet,
og HØyre og som står i mostrid til flertallet av de fagorganisertes syn. De gir
sin fulle stØtte til motstamderne på Stortinget og understreker viktigheten av enhet i kampen mot EEC. Samtidig oppfordrer
de alle andre klubber eller foreninger til
å fatte liknende vedtak . og aksjoner. Tilslutt heter det:
"Tilhengerne skyr ingen
midler for å få arbeidsfolk til å slutte
opp om sin politikk. Skal vi seire er det
nØdvendig at vi vurderer hardere midler i
motstandskampen."
Vi slutter fullt opp om den oppfordringen
og oppfordrer andre til å lære av medlemmene i Sporveisbetjeningens forening og
sette liknende tiltak ut i livet!

Kraf tige soldataksj oner mot EEC i Østfold.

9. a pr il alcsj onert~ sold atene i tre milit ærl ei re i Øs tfold mot EEC . På Oscarsborg
v ar det denonstrasj on og appell -derett er
bl e parolen "Sel g ikke landet vi skal fo r svare" hengt opp .i kanonen Moses som senket
Blfiche r i 1940. På Våler batteri demonstrerte halvparten av leirens soldater. Soldatene på Rygge ble forhindret fra å gjennomføre sin aksj on fullt ut, da offiserene
hadde fått snu~en i pl~ene. Een soldatene
vedtok en støtteresolusjon til de demonstrasj onene som fant sted samtidig, og de
sold atdemonstrasj on ene som tidli gere har
gått av stabelen på Gardermoen · og på Setermoen.

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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EKSPORT IIIDU··•
STRIEN OG E EC

,._ PROFITTEN FORAN

Utvil:l incc::.::. i Vest - Europa. vil =:-;t av&jørend e
betydnin e; for Ir orge, uansett om vi velge r
medlemskap eller ihlce. hlen bare ved å stn
utenfor,
b1,11 vi bevare vår nåvci· cnde sjølråderett over den økonor.iiske politikken.
Dette e r viktig.,_ i}dce bare for v år hjemme i n dust ri , r.ien også i høyest e grad for eksportindust i·ien .

••
Situasjonen er katastil'."ofal , stod det Ct l ose Indust ~· j n0. de siste grøm1e lunger.
' i en ·a rtildcel i den store svensl;:e a v iseE
"Dagens Uyheter" 12. mars i u.r . Artild•; :elei~ :::;'erdi gr"r;d til en k ostnad av åt te millioner
siktet til livsmiljøet i
den vest-tysl::e kroner , , s:ml det nye industriområdet dekke
byen Duisburg i Ruhr. Forurensningene er 500 hel~tar jord. Dei; faller se g "slik "
at
her så store at sjukdom og for tidlig død dette omrtLde t utgjør de samme 500 hektar
er blitt en del av dagliglivet. På tross av jord som er avsatt til rekreasjonsområder
dette planlegges industribygging på de sis- for Duisbun~ ' s røykskadde i nnbyggere . Omriite grøntanlegg. Denne nye industrien vil det kalles :J.he i nb og en.
føre med seg nye, enorme, forurensende ut- At behovet for rekreasjonsområder er stort,
slipp i Duisburg.
vise r e n nyli 0 g jennomført .undersøkelse.
Antallet som dør av lung el:reft e r tre gangGammel industri legges ned.
er større i byer i ~uhr-områ det en.."1 i byer
Ruhr er EEC's mndustrisentrum, og :J skal utenfor dette område t (o g fem g ang er større
fortsatt bli det. Det drives i dag en bein - enn på landsbygda ).
hard "omstrukturering" i
dette områ det.
Sola b li r borte .
Grunnen er at lønnsomheten svikter i d e
p;~ly kull- og jern- industrier som i si1:.
I.ian rea1e1· med at luftforurensning ene over
tid s ka pte ~uhr . Riktignok subsidierer staten ,og delstaten kulldriften , med dette .iiuhr abso ::.· berer opptil 30% av aolstrålene .
Pør indust·ien begynte ned si~:.e sål:al te
h indrer ihlce at monopolene søk er nye og mer
milj øverntiltak , var lufta svart av sot oc
profitable industrier. Nylig ble det kjent
støv . Dette er ni\ i stor
Tad blitt borte
a t 35.000 kullgruvearbeidere vil miste jobved hje l :p av fil ter i sko rs teir;.ene . Derf o:.·
bene sine i de nærmeste årene . En reldce
fabrikker li...ar alt stanset.
he ter det Gjerne a t luften er blift reinere.
(Likevel fall er det hvert ål· en million
tonn s~:i tt og støv ned over delstaten :Tord i~1dustri planlegges.
rhein- ':!estfal en hvo r Ruhr li gger .)

Eksportindustrien:
Kun c a . 25 ;~ av arbeidsplassene i industrien· til:!1.ør er eksportnæringene. Herund er hør er de storste norske bedrifter. 10 av disse stttr f or 34 % av all norsk eksport,
og
kun ca. h alvparten av det disse produserer
blir eksportert .
:r orce har til idag stått utenfor I::SC. Tall
for 1969 - 70 viser at 30 % av n o rn:: e1:sport11tJ:?.:in; ~ia:::- g~ t t til de nåvæ:.·e:1d e =:;::,;c -land ,
VC,i·e
r.iens ba::.·e 14, 5 ;~ gikk til :SFTA- le.n d .
stø::.·ste hm:delsuar t nere i do.!_; e::.· d e sb:mdino.viske lm:.d. -Selv ved et utvidet :;:;:::;c ,
vil - e1m[, :·n"1d t
50 ~~ av v u.::.· e::spo r t c;tJ. til
land sor:: bl i r stående ute·nfor :s::;;c .
Ingen tollml'..' nellom gamle Z?i'.'\. - land :
:C:t vi1:ti 6 argunent, som er :' lit e· ·t~iLdcct
n ed i :=;;::c - debat ten til i daG, er det faktum
at det ~a:e skal opprettes tollmurer mellom
de nåVr:lrende EFTA -lan d . Dette ha r vært en
av fo rutsetninc ene for de no r sl:e forhand ling ene om medlemskap . Sr de tte riktig , be tyr det at l ;:i.L"l de 30 % av v å:::- sar.~lede industriek sport som gifr til EEC -land , fortsatt
vil bli berørt av E~C-toll.

l

lf:y

::::tt av de stedene hvor det planlegges ny
industræ , industri som for industriherrene
skal vr:ire lø:u1Som, er i Duisbure. . Det e r
kjemisk i ndustri som skal g i de nye 1~ikd ammene . En bedrift i stil med " Ba y er" i Leverkusen planlegges. Det nye petrokjemiske
sentrum i Duisburg planlegges likevel t re
ganger større enn " Bayer"i
Det er stor motstand i Duisburg mo t byggingen av de nye fabrikkene. Selv byen ,, orafører, Ernst I~aumanns, l har kjempet hardt
mot nyetableringen. Han hevde1· at de nye
.fabri1~1rnne }:an føre til at fol l: ~:veles til
døden av luftforu:rens r.i:i:i.;er. ~,' oll:ets s~,n
::.a !· imidle:·tid blitt skjøvet b rutalt til
c-ide .

Det er vil:tig &. forstå at denne tol],muren
e gentlig betyr svært li te for vf~r ekspo r tindustri som h elhet. Ved r:1edlemskap i EEC,
nå rentenive.e t i lT o rge juste res opp til EEC
ni"Vå ( 2 - 3 5.; over v årt renteniv[, i da G),
og det lave strømpr isnivå vi nar må OGS:'.'t
oppjusteres til EEC - nivå . Slil:e ti~1 6 rep:c·esenterer l angt større vans1:er fo~· v[,rt nc::?ringsliv eYu"'l. tollbarrierene. OcsC, den ulil:::e
konkurraY1.sen norsk industri vil utsettes
for ved riedlems1;:ap, ove rfor lanr;t ste:r1-:cre
EEC -bedrifter , vil øke usikke~1eten for arbe idsplassene i industrien .
0

Ved l't stå ut en.for EEC kan vi, ved å stl'c -:_i:
egne ben , s e lv mest muli c; sty:ce v l'trt lands
økono::1is~;:e pali tikk. Vi vil da selv krnme
vel g e v t,re likeverdi g e
h a nd .elo partnere.
~' le:-e framt r edende fagøli::onoti.cl' l1evder og s CL
at det betyr lite eller i n tet for Norg es
al::onomi som he l het om v i - h old er oss utcm::o :c·
::::EC . De nest uessimistiske prognos ene e,2'.:!.'
ut på at lT orges n asjonal produ1:t vil øke ned
-} ;t mindre i året utenfor em:. i rmenfo r ESC.

De s toffene som i nd ustrien i ~ul1r nå sen de r
ut i lufta er svevende og usynli ge . Partiklene er svort små . I.ren tilsammen
far g er
disse sto:ffene lufta grå . Meng den av slikt
usynli g stoff har økt kraftiG de siste åra.
Og i det t e stoff et sitter fluo r , svovel,
bly Of; a.m:.et forurenset avfall. Ildce til å
und res ov e i· at dødeligheten som fø l ge av
kror;.isl: b,:on2:i tt og a:'.dre luftveissykd ommer
er sto::.·::.·e l:.er enn noen andre steder i Europa .
Barna vokser saletere •
Det er observert at barna i T/ u11r vokser
sa1~tere mm barn fra øya Sylt ved ~Tordsjøkysten . :.:a:1 tror dette har sammenheng med
at barn a tvinges ti l å leve under en rullegard i n av skitt og støv . Disse barna vil

'.

n ok 1.:a.."'lsl:j e f:'.', j obb på de ny e petrokj emisJ~e
fab r i ldrnne n[~r de blir voksne. Det er ir:iidle:ct id et spørsmål
om de vil kwme
fortsette å bo i Duisburg .
Frofitten fora.."1 livsmiljøet.
Hvordan l:an det gå til at livs::niljøet til
de gradel' ødelegges som i Duisburg? Jo, det
s kyldes , først og fremst at mo:10poleEes
n:rofi ttinteresser settes foran f oll.:ets allmec1n e interesser . r,'i en dette skyldes o z s å at
de som eier disse kjempefabrikkene ikl~e selv
rammes s ærlig h ardt av forurens n ingen e. Ile
~~an bo på landet, langt borte fra den .;i f tige by}:j ernen. 0 g sin ferie kan de til bring e ptt Ceylon om de ønsker. De kan alts å
unngå ulempene samtidig som de skummer flaten . Er det dette fellesskapet man vil
ha
oss i :~:. Hl

Hvem er det som vil ha oss med?

De som sl:ril:er høy est for å f ~ oss e1ed i
EEC , e1· h ovedsakelig lederne innen noro::
næring sliv, og de som tror på deres propaganda . Dette forstår vi godt når vi vet at
den g enerelle profittraten for bedrifts- a vis f i re b:1gdcr eva..lru.eres pt't gr1.11m a v de1:
: 0]:ende fo:·urensningen . Dette er by gd e::- sot1
eiere er høyere i EEC -landene enn i Norge .
■ i dag li ~ger . 15 minutters vei fra Duisbur5
I Det ble nesten opprø r i disse bygdene da
De som derimot ildce vi_l h a fordeler av e t
industriplanec1e ble kj en t .
:Protestc;ruppe,:
EEC-medlenskap , er den vanli g e lønnsmot tavokste
f
:::am
he:c·
so □ overalt ellers i :'. uhr .
1
ker . I :Torge er ca. 80 % av de sysselsatte
arbeidstakere, og iklce arbeidsgivere . Vi I
vet at lønnsnivu.et for arbe i dstakere i EEC · 6S6 L I % 8L +OID ' %,s · oL
land er ca. 15 % lavere enn ner i :;_r orge .
Arbeidsløsheten er o g s å langt lavere i l:or •.raUOJTTJlli OL ·Bo ·6
g e, g ,i em10nsn itt pr . år ca. 0, 8 5~ mot c a ~
3 5 5l i :S,~C -lan dene i dag . Det eneste vi
· tr~ s •g
vil opnnCt v ed med lemskap, er usikre arbeidsplas~er, konkurranse med billig utenlan· ~t 9 ·Bo • L
dsk arbeidskraft , tap av arbeidsplasser so::i
følge av ned lagt hjemmeindustri, og storb e •aua1o+smoa 'ila
driftenes bortrasjonaliseringer av a rbeids
uo~UJT:!.IBo.10,::- ' +apv.r.ra+s1u1w 'uauo~spunro')! •9
plasser . Dette vi], f o rsterke usikke rhe ten
for tusenvis av arbeidsplasser i Ir org e.

l

Disse e'r n oen av å rsakene til at vi avvise:c· St. Hans-aften arrangerer Arbeiderkomiteen
samarbeid med Kulturfronten en familiefes
EEC -tilhengernes propaganda om at vi mtt in.n
:på HovedØya. Det vil bli ~åhl~ og untde~hkoli EEC f or l't sil:re Vttr industris frar.1tid .
•a++Kqa.ruA ++J.IJ
■ dning for unge og gamle . Vi
aper a vi an ~o
as1aJ0 Aaq-s+JB.r~sp1aq.ru J.IJ '++a.r
■ danse til
trekkspillmusikk på sletta, og - s~u1.ra1qc+a J.IJ 'as1a~aAaq1u+Jd&~ J.I ~ •f
: det vil bli ordnet med leker for barna.
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FELLES

KAMP - ukeavis mot eec og dyrtid

EEC OG NORGE -

hefte fra ak med om
ut sti 11 ingen: e e c og
norge .

:vi begynner ca. kl. 18.00.
=(D et går båter hele kvelden)
I

=MOBILISER ALLE GENERASJONER MOT EEC,
■ EN HYGGELIG ST.HANS - FEST.
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