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Klimaks i slutten
av november
REGJERINGA PLANLEGGER STORO FFENSIV NÅR FORHANDLINGSRESULTATENE FORELIGGER
Tilhengerne av norsk innlemming i
EEC har en stor fordel framfcbr oss motstandere: de har initiativet når det
gjelder å legge opp tidsplanen. Det er
særlig to tidspunkt som er viktige for
hvordan "slaget" om norsk medlemsskap
vil stå. Det ene er sjølsagt når folkeavstemninga vil finne sted til våren,
her er det tydelig at regjeringa har
til hensikt å trekke dette lengst mulig
ut over våren. Bakgrunnen for dette kan
ikke være annet enn et Ønske om å ha
lengst mulig tid på seg for å snu den
klare tendesen av EEC-motstand som rår
grunnen innen det norske• folket. Vi ser
ingen grunn til at en skal vente opptil
et halvt år fra offentliggjøringa av
forhandlingsseultatet til folket skal
få gi uttrykk for sin mening.

FORHANDLINGENE FORSINKET!
Det andre viktige tidspunktet er det
som sikkert kommer til å bli klimaks
for EEC-kampene i høst; nemlig framlegginga av det endelige resultatet fra
forhandlingene. Tidligere har det ved
flere anledninger blitt sagt at dette
ville komme i månedsskiftet oktober/
november, men for et par dager siden
kunne "EEC-ekspertene" i NRK meddele
at en nå måtte belage seg på å vente
til slutten av november. Blant annet
het det seg i en dagsnyttsending på
mandag at spørsmålet om fiskerigrensa
ikke var "forhandlingsmodent" ennå....
Som kjent er det særlig England som
står steilt imot Norge i denne saken.
LOKKEMATEN UNDER FORBEREDELSE
I alle fall er det klart at det på det
nåværende tidspunkt ser ut til at vi mk
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TRØNDE LAG SKONGRE SS T
ARBE IDE RKOMITE E N
Det er nå bestemt at Arbeiderkomiteen
mot EEC og dyrtid skal holde kongress
for Trøndelag i helga 9.-10. oktober.
Noe av det viktigste som skal skje på
dette møtet blir diskusjon om forholdet
til "Folkebevegelsen" samt valg av ny
ledelse for hele distriktet. Det vil
bli adgang for alle aktive medlemmer
av Arbeiderkomiteen, samt alle faste
selgere av "Felles Sak". Det kommer
mer forberedelsesstoff til konferansen
i neste nummer av avisa.
72% MOT FULLT MEDLEMSKAP!
Mange har spurt hvilken gallup vi refererte til i forrige nr av "Felles Sak"
Vi beklager at vi ikke opplyste det.
Tallene vi benyttet i førstesideoppslaget var hentet fra Folkebevegelsen
mot EEC sin siste gallup, der markarbeidet ble gjort i tiden 5-15 august.
Svarene var 18% for fullt medlemskap,
31% for assosiering, handelsavtale e.l.
41% mot enhver form for tilknytning,
(altså 72% mot fullt medlemsskap) og
10% vet ikke.

D31-et e.
-

"LA OSS LURE DET PÅ DEM LITT ETTER LITT'
Utsiktene i EEC vil ikke akkurat øke
det norske folks begeistring for medlemskap, og det aner oss hva EEc-tilhengerne må tenke:"dette må vi ta litt
etter litt. Hvis folk får alt dette
midt i ansiktet idet vi går inn, så vil
motstanden bli for stor."
Og ganske riktig. Formannen i bankforeningen, Kåre Petersen: skriver i
Sosialøkonomen nr. 9/1970 at han "vil
fraråde at man med ett slag slipper
renten fri" og at "det vil være realistisk om man gradvis nærmet seg det internasjonale nivå, slik at en eventuell
overgang til et europeisk kapitalmarked
blir så smertefri som mulig."
Og storting og regjering har allerede
satt igang tilpasningen. I september
1969 fikk vi den første renteøkningen.
Vi kan sikkert vente oss fler. Momsen
(som er påbudt skattesystem i EEC) ble
innført i 1970, og førte som ventet til
prisøkninger på alle områder.
I en leder i OBOS-bladet nr. 3/1970
står det at de aller fleste borettslag
i Oslo har økt husleien med mellom 10
og 20%. Årsaken var, ifølge samme leder,
akkurat moms, høyere husbankrente og
økt eiendomsskatt. Altså: Uten at vi er
spurt om vi vil inn i EEC, så har det
forestående medlemsskapet begynt å svi
i pengepungen.
"MEN HVA SKAL VI GJØRE?"

EEC-MØTE I FOLKETS HUS
ONSDAG 22/9 KL. 19 00
INNLEDERE: RAGNAR KALHEIM
LARS T. PLATOU

Mot dette har vi bare en ting å stille
opp. Vi må organisere oss. Beboerne i
Korsgata har organisert seg. I høst har
de klart å forhindre at en leieboer ble
kastet ut fra en leilighet som skulle
gjøres om til kontorer for NTH. Folk på
Møllenberg er i ferd med å reise en
bred opinion mot motorveiplanene der.
Når vi protesterer mot nye rente- og
avgiftsøkninger, da forhindrer vi
ikke bare husleieøkning, vi setter samtidig kjepper i hjulene fcbr regjeringens EEC-forberedelser. Og dette er en
viktig oppgave for alle EEC -motstandere. Kamp mot EEC- forberedelser er
en forutsetning for /lykket kamp
mot medlemsskap. Vi skal i senere nr.
av "Felles Sak" ta opp andre sider av
EEC-forberedelsene.
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Dyrere og
DYRERE boliger
HENGER SAMMEN MED FORSØKET PÅ Å FÅ OSS INN I EEC
"SER NESTEN ALDRI MIN MANN"

anbud for rørleggei.arbeider for to nye
boligområder.: Risvollan-Blakli og et
En ung mori et av byens nyere boligbyggetrinn på Huseby-Flatåsen. Trondområder forteller: "Vi bor i en fireroms leilighet.Har tre barn på 3, 5 og
heims to største rørleggerfirmaer: K.
8 år. Da vi flyttet hit måtte vi ta opp Lund og Setsaas skrudde prisene opp og
underbød hverandre gjensidig =10% På
lån for å greie innskuddet. Alt i alt
begge områdene:"Du tar den ene og jeg
betaler vi nesten 700 kr. måneden til
tar den andre..." Anbudene ble funnet
husleie, avdrag og renter....
Selv om jeg har tatt jobb - min mann for høye i begge områdene, og nytt antjener 30.000 - så er det vanskelig for bud ble utlyst hvor også et Oslo-firma
oss å få endene til å møtes. Skulle
ble invitert. Oslo-firmaet bød 2-3000
gjerne hatt råd til å gi barna litt
kr. under første anbudspris pr. leiligfine klær, eller ta dem med ut en gang
het. Ingen vet hvor mye profitt Oslo:
i blant, men det blir det hverken tid
firmaet ville få ved sitt anbud, men
eller råd
hadde monopoliseringen i Trondheim ført
Vi har ikke fått plass til barna i
fram, ville hver innflyttet familie bli
barnehage, så min mann og jeg skifter
nødt til å ta opp 2-3000 kr. ekstra i
om å passse dem. Når han kommer fra jobb , lån. Et EEC-medlemskap vil påskynde
må jeg gå. Det er kanskje det verste.
denne monopoliseringen, og gjøre det
jeg føler at jeg nesten ikke ser min
umulig å opprettholde de små bedriftene.
mann. Det kan ikke fortsette på denne
Renten utgjør ofte halvparten av
måten. Men hva skal vi gjøre?"
husleiene. Skal vi med i EEC, må vi øke
Vi vet at mange familier har liknrenten til deres nivå,flere prosent
ende problemer. De siste årene har bohøyere ennden renten vi har i dag.
ligomkostningene steget enormL. I de
forts. s. 2
nye boligområdene i byen må folk betale
innskudd på 20-30000 kr. og husleier på
400-600kr. pr . mnd. Samtidig har leien
eller innskuddet steget i allerede innflyttede områder. Det er ikke noe rart
at folk enten får økonomiske problemer,
eller blir tvunget til å ta til takke
med alt for små leiligheter. Bolignøden
er også så stor at mange ikke får noe
sted å bo selv om de har råd.
HVA MED NORGE I EEC?
Går vi inn i EEC, vil disse problemene bli enda større. En viktig årsak
til boligmangelen er tilflyttingen fra
distriktene. EEC-medlemskap vil føre
til at det blir vanskeligere å skaffe
arbeidsplasser på landsbygda, og utflyttingen derfra vil øke.
Monopoliseringen av byggeindustrien
fører til høyere byggekostnader. Et
eksempel fra Trondheim: Det ble utlyst

Dugnad i Korsgata

FELLES SAK

UTGIS AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID.
I TRONDHEIM. UTKOMMER HVER ONSDAG. ANSV. RED:
GUNNAR RUTLE. REDAKSJONENS ADRESSE:
ARBEIDERKOMITEEN cio KULTURUTVALGET;
STUDENTERSAMFUNDET, 7000 TRONDHEIM
TLF. 35799 MAND. -FRED. KL. 18 - 21.
offset protrykk
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Vellykket motstandsuke mot EEC
"FELLES SAK" SELGES ALLEREDE I 7000 EKSEMPLARER
Arbeiderkomitens landsomfattende motstandsuke mot EEC 13-19/9 er avsluttet.
Det ble holdt ca. 10 lokale møter rundt
i byen. Fredag samlet demonstrasjonen
450 deltakere. Storsalen i Folkets Hus
var fullsatt under det etterfølgende
møtet. Carl-Erik Schulz holdt et foredrag der han pekte på viktigheten av å
"forene alle krefter i kampen mot EEC".
ForØvrig gikk han inn på utviklingen
innen EEC, der Tyskland nå er iferd med
å tilrive seg det fullsyendige hegemoni.
Under stor jubel avsluttet en nystartet
visegruppe møtet med å fremføre en rekke nye anti-EEC-viser laget av EEC-motstandere her i byen og ellers i landet.
"Felles Sak" ble under uka spredd i

6000 eksemplarer. Et stort antall EECmotstandere har tegnet seg som selgere
av avisa, og allerede nå er det klart
at denne avisa vil gå i et opplag på
7000. En god ting var det også at enk
eltmedlemmer av Folkebevegelsen mot
EEC deltar i salget av avisa, og har
tegnet seg som faste selgere. Det lover
godt for enheten i anti-EEC-arbeidet
utover høsten.
NORSK ARBEIDSMANDSBORBUND MOT EEC
Landsmøtet i Norsk ArbeidsmannsfOrbund
vedtok 17/9 medl32 mot 64 stemmer en
uttalelse mot norsk medlemsskap i EEC.
ØKENDE EEC-MOTSTAND I DANMARK

Klimaks i Sk314ert
bygge opp til en kraftig styrkeprøve i
slutten av november-. Det skal ikke
særlig mye fantasi til for å kunne
forestille seg hvordan regjeringa har
tatt mål av seg til å lage en kjempekampanje når de skal "slå forhandlingsresultatet i bordet". Og vi tar vel
neppe feil når vi antyder at drøftingene
nede i Brfissel i disse og de kommende
dagene blant annet dreier seg om hvilke
"sukkerkuler" EEC vil innrømme Norge
for at Kleppe, Cappelen & co ikke skal
komme helt tomhendt hjem. Dessuten er
det også verdt å merke seg at Tyskland
muligens vil si seg villig til å "gi"
noen kortvarige særordninger såfremt de
hare får kloa i den norske oljen.

Siste gallup i danmark viste at 36% var
for,medlemsskap, 28% mot, mens 36% ikke
visste. For et år siden var tallene henholdsvis 59%, 10% og 31%.
Håkon Lie pleier å si at når folk
bare blir skikkelig informert, så vil
de bli for EEC. Kanskje informasjons nivået er synkende i Danmark?

PLANLEGG EN MOTOFFENSIV!
Den engelske regjeringa laget en
propagandakampanje en sjelden har sett
maken til i forbindelse med Englands
"forhandlingsgjennombrudd" i vår. Det
vil sikkert bli prøvd på noe lignende
i Norge også. I Trondheim vil f.eks.
Situasjonen bli den at begge dagsavisene
kommer til å kappes om å skamrose forhandlingsresultatet i samarbeid med
radie og TV. Det må være et minstekrav
til alle organisasjoner der motstandere
av EEC dominerer at en drøfter hvordan
en skal samordne kreftene av alle
EEC-motstandere i Trondheim fram mot
denne store styrkepri2z.
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Streik ved Troms bedrift

ARBEIDET ER NEDLAGT - VI BER OM STØTTE
Arbeiderne ved I.Austad, Tomasjord,
har gått til arbeidsnedleggelse for
krav om en økning av lønnen fra kr.11,50
til 13,50 pr.time, og for krav om
skikkelige sanitære og hygeniske forhold.
Vi har siden i mai d.å. ført forhandlinger med bedriften for å få ei løsning på disse sakene. I 11 år har bedriften vært etablert på Tomasjord, men

til i dag har de ikke sørget for å oppfylle de mest elementære krav til arbeidsforholdene. Slike saker som å få '
toaletter, garderobe, vasker og tørkerom, har arbeiderene gjentatte ganger
tatt opp med både organisasjon, arbeidstilsyn og helseråd, uten at vi har oppnådd noe.
23. juni krevde arbeiderne ved trelastlagret på Tomasjord forhandlinger om øk
te lønninger. Siden da har det vært av-
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holdt flere møter med bedriften, men den
har ikke villet innfri kravene; isteden
har ledelsen stadig utsatt å ta en avgjørelse. For å få det sist avholdte
forhandlingsmøte, torsdagl6/9, måtte
arbeiderne true med arbeidsnedleggelse.
Dette møtet ledet høyesterettsadvokat
I.Austad, formann i NAF.avd. Tromsø.

siste møte, var det ingen annen utvei
enn å.gå til arbeidsnedleggelse.

Vi oppfrodrer kunder og forbindelser til
å vise forståelse for at arbeiderne har
vært nødt til å gå til det skritt å
legge ned arbeidet. Vi mener at skikket
lige lønns- og arbeidsforhold for oss
sjølvsagt også vil komme kundene til
Det ble vist en steil og avvisende hold- gode.
ni,ng til arbeidernes rettferdige krav.
Varsel om arbeidsnedleggelse ble da frem Arbeiderne ved trelastlagret på Tomassatt.Det råd formann i Tromsø NAF,Ivar
jord står enhetlig bak kravene- vi vil
Austad, kunne gi oss arbeidere var at vi derfor møte hardt med hardt, og det vil
skulle skaffe oss en utdannelse og skaffe være streikevakter på plass hele tiden.
oss bedre jobber. Dette er ikke bare en Vi vil derfor på det skarpeste advare
hån mot oss arbeidere her, men en hån
de som kan tenke på og la seg bruke som
mot hele det arbeidene folkets kår.
streikebrytere.STREIKEBRYTERI ER NOE
ARBE•ERENE IKKE VIL TOLERERE!
Arbeiderne har i det lengst forsøkt å
Streikekomiteen.
unngå konflikt, men etter den steile og
avvisende holdningen bedriften viste på
SEIER ELLER NEDERLAG?

FLERE DYRTIDSFRAMSØT I VENTE.

Streiken kan ikke vinnes på denne arbeidsplassen aleine, den kan bare tapes
der. Seier eller nederlag for de 18
arbeidernes rettferdige kamp avhenger
av hvor raskt vi reiser en kraftig og
omfattende solidaritetsbevegelse, som
tvinger bedriften til å gå med på arbeidernes krav.

Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid i
Trondheim sei denne streiken som et eksempel på det arbeidende folkets kamp mot
dyrtida og den arbeiderfiendlige lønnsstopploven.
Flere framsøt mot oss venter lengre fram.
De kan stoppes, men ikke med bønn.

Opphevinga av "prisstoppen", loven med
Dette vet også NAF formannen i Tromsø.
flere unntak enn regler, vil storkapitalen
Sammen med resten av kapitalmakta vil
bruke som springbrett til å velte nye
bedriften forsøke å knuse streiken før
byrder over på folket gjennom kraftige
støtteerklæringene når fram. Streikeprishøynønger.
bryteri og oppsigelse-av alle sammen
er midler vi bør være forberedt på
Regjeringa har videre lovet et nytt budkapitalmakta er villige til å bruke for sjett med avgiftsøkninger.72 budsjettet
å statuere eksempel.
vil som årets ta sikte på å tilpasse
norsk økonomi til krava i EEC, dvs:økte
Vårt svar må være et aktivt og kraftbyrder for folket og lettelser for
fullt støttearbeid på arbeidsplasser
monopolkapitalen.
og læresteder, for å sikre arbeiderne
seier i kampen og gjøre kapitalens
skremsler til papirvedtak.
Vær forberedt på stadig nye dyrtidsframstøt mot folket
Arbeidsfolk og ungdom under utdanning,
Ta krav om kompensasjon mot dyrtidsforspesielt arbeidsfolk i Norsk Bygnings
verringa opp i din organisasjon.
industriarbeiderforbund; Vi må straks:
ARBEIDERNES STgIKEKOMITEE,ADRESSE:
VEDTA STØTTEERKLÆRINGER i fagforening,
INGE
NGE JOHANSEN
SEND ØKONOMISK STØTTE, send rundt lister. VINGLI
9020 TROMSDAL
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