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ENGLAND INN I EEC
MOT FOLKETS VILJE
BØR BLI EN VEKKER FOR NORSKE EECeksporten, og her ligger årsaken til det stigende unMOTSTANDERE
derskudd på vår handelsbalanse.»
Etter Underhusets ja til britisk medlemsskap i EEC
skrev Aftenposten i en leder 29 / l O:

»Hva Norge angår, er en av de forutsetninger som absolutt måtte oppfylles før vår tilslutning til EEC
kunne bli et reelt alternativ, nu tilstede. Norges politikk har konsekvent gått ut på at inntreden uten
britene ikke kunne komme på tale. For medlemskapstilhengere synes det like klart at Norge nu må
følge britene inn i EEC - hvis betingelsene kan godtas av det stortingsflertall Grunnloven krever.»
EEC-tilhengernes taktikk nå er å blåse opp betydningen av britisk EEC-medlemsskap: Nå må Norge
gå inn, vi har ikke råd til å stå utenfor. Konsekvent
snakker de om vår eksportindustri, som »må ha
større markeder». Og like konsekvent unnlater de å
nevne vår hjemmeindustri, som vil få økt konkurranse og store problemer.

Arbeidsplassene i fare.
Et oppslag i Aftenposten 15/10 gir en antydning om
hva som vil skje når hjemmeindustrien mister tollbeskyttelsen:,Norsk industri har tapt te"eng på
hjemmemarkedet efter at Norge kom med i EFTA,
og en stadig stø"e del av forbruket dekkes nu ved
import. Dette fremgår av en undersøkelse som nettopp er foretatt av Norges Industriforbund. Det viser
seg at tekstilindustrien i 19 70 bare dekket 39% av
forbruket av tekstilvarer her i landet, mens prosenttallet i 1959 var 52%. For konfeksjonsindustrien var
tallene henholdsvis 68 og 87 og for møbelindustrien
82 og 98. Det mest betenkelige er imidlertid at nedgangen i selvdekningsgraden for norsk industri hittil
ikke har kunnet oppveies ved en tilsvarende økning i

Det er på denne bakgrunn vi må se de stadige oppsigelsene i f.eks. tekstilindustrien, fra de siste ukene
kan vi nevne 30 oppsagte ved Dale fabrikker, og konkursen ved Haldens Bomuldsspinderi, der 150 mistet
jobben. Denne utviklingen vil bli mye sterkere hvis
vi kommer med i EEC, vi vil da miste enda mer av
tollbeskyttelsen. Det faktum at England går inn,
spiller liten rolle og rokker ikke ved vår konklusjon :
at EEC betyr forverring for det norske folk.

IM mot folkets vilje.
Derimot er det en annen side ved det britiske EECmedlemsskapet som fortjener langt større oppmerksomhet. La oss starte med et sitat fra den tidligere
nevnte Aftenpost-leder:

»Det britene nu har gjort, er å tilbakevise de Gaulles
påstand om at de er et folle hvor øyboermentaliteten
forts. neste side
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Forlovelse er inngått mellom Mr. Heath og
mademoiselle Pompidou.
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Vi har-et parallellt tilfelle fra Norge. Da momsen ble
innført, viste gallup at 60% av folket var mot. Men
vi var ikke forberedt på å gjøre noe.

Et'9\laftei ......

råder. De lwr sagt ja til å samarbeide med nasjoner
de opp gjennom århundrer har ligget i krig med og
lwtt alvorlige motsetninger til.
Hva skal vi gjøre for å unngå »kupp»-innmelding her
DERI ligger det historiske i gårsdagens avgjørelse.» .i Norge. Vi tror det er viktig at EEC-motstanderne
gjør det klinkende klart at vi ikke vil tolerere en slik
Er det britene som har sagt ja? Selv om Aftenposten
ønsker at det skulle være slik, så viser de nakne
galluptall noe annet: Et overveldende flertall av befolkningen går mot medlemsskap. Og det sier EECtilhengerne lite om.
Paralleller til Norge.
Vi EEC-motstandere bør lære litt av det som har
skjedd i England. Parallellene til Norge ligger snublende nær.
Ved siste parlamentsvalg i England tok ikke Heath i
det hele tattt opp EEC-spørsmålet. Ved stortingsvalget i Norge i 1969 ble også EEC-spørsmålet holdt
utenfor.
1 vår lovet statsminister Heath at Storbritannia ikke
skulle gå inn uten at Parlamentet og folket ga sin
helhjertede støtte. Norske politikere har lovet årette
seg etter folkeavstemningen .

Nå har det engelske parlamentet vedtatt sitt »ja til.
EEC», uten at støtten fra folket engang var halvhjertet. Etter vår mening er det fare for at det samme kan
skje i Norge, hvis ikke EEC-motstanderne er oppmerksomme.

udemokratisk fremgangsmåte som det engelske parlament brukte. Hvis stortinget trosser folkeviljen, da
går vi til generalstreik. Og det nytter ikke å vente
med å diskutere dette problemet, da blir vi tatt på
sengekanten. Vi må vise i handling at vi ikke kommer
til å sitte rolig. Og vi må vise det nå! Ved at vi vedtar
uttalelser mot EEC på jobben, ved at vi slutter opp
om de store EEC-konferansene som Arbeiderkomiteen arrangerer her i Trondheim, ved at vi deltar i
folketog mot EEC. Da vil regjering og storting vite
at vi er forberedt, da blir de tvunget til å følge folkeviljen

Nasjonalsang I
Disse fjell og disse vidder,
disse åser, disse vann.
Disse fiskevær og bygder,
værbitt, blankskurt,
fjord og strand.
Grått og grønt og brunt imellom,
myrer, mose, stein og sand.
Ja, vi elsker dette landet
over all forstand.

Nasjonalsang li
Ja, vi elsker dette landet
som vi kaller vart.
Nå ville de gi landet fra oss.
de som tenker kort.
La oss sammen bruke vettet.
ikke tafatt stå og se
på at Bratteli og Willoch
snor oss inn i EEC.

Hvorfor »tør» parlamentet trosse folkeviljen?
Jo, fordi de vet at det vil få små konsekvenser. Britisk EEC-motstand er nok stor, men den er ikke
organisert. Motstanderne har aldri forberedt seg på
hva dJ! skulle gjøre hvis parlamentet trosset folkeviljen. Og dette vet parlamentsmedlemmene.

Det er tid for kamp og innsats!
La oss gi beskjed:
Alle som har kurs for Brussel vi blir ikke med!

- - - - - - - - - - - - B J Ø R N NILSEN
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Landsutvalget i Arbeiderkomiteen :

ALLE EEC-MOTSTANDERE MÅ
FORENE KREFTENE I
KONKRETE AKSJONER.
VI TAR AVSTAND FRA
KRIMINALISERING AV
EEC-MOTSTANDEN.
Landsutvalg~t i Arbeiderkomiteen mot EEC og Dyrtid,
sammensatt av ledende medlemmer fra hele landet,
har vært samlet til møte 23. og 24. september. Landsutvalget slår fast at EEC er et angrep på Norges sjølråderett. Medlemsskap i EEC vil innebære fremmed
herredømme over landets folk, naturressurser og produksjon. Det vil bety arbeidsløshet, svekking av fagbevegelsen, rasering av bygdene og økt dyrtid for hele
det arbeidende folk. Folket vil bli utarmet og den
nasjonale kulturen utslettet.
Landsutvalget hevder at dette angr.:pet bare kan
stoppes av bred folkelig motstand, som kan presse
Stortinget til å fatte vedtak som er i samsvar med folkemeningen. Det er ikke vi, men EEC-forkjemperne
som bestemmer hvilke former motstanden skal få.

for politiske demonstrasjonsstreiker og massedemon0•rasjoner, virkemidler som idag er fullt lovlige, for
å hindre en nærmere tilknytning til EEC. Landsutvalget vil arrangere liknende åpne konferanser i alle
landsdeler
Skal kampen mot E~~ bli effektiv, ~å all~ bb~-motstandere, uansett politisk eller organ_isatonsk tilknytning, forene kreftene i konkrete aks3oner. EEC-m~tstanderes kritikk av hverandre bør være konstruktiv så
den kan styrke motstanden og ikke splitte den.
Landsutvalgsmøtet har gjennom diskusjoner kommet
fram til enighet på alle punkter. I desember vil Arbeiderkomiteen mot EEC og Dyrtid innkalle til et bredt
sammensatt landsmøte.
For landsutvalget i Arbeiderkomiteen
mot EEC og Dyrtid,
Georg Vaagen.

Landsutvalget gir sin fulle tilslutning til den linja som
Arbeiderkomiteen hittil har fulgt, og slår fast at en
videreutvikling av denne er nødvendig dersom kampen
mot EEC skal føres til seier. Den viktigste oppgaven
for alle EEC-motstandere nå er å stoppe den såkalte
forlovelsespaklten, en formell tilknytning til EEC før
~folkeavstemninga er avholdt. Motstanderne må videre
- Skal det være litt objektiv informasjon?
samles om kravene til et demokratisk grunnlag for
folkeavstemninga: ja eller nei til fullt medlemsskap.

NYE PRØVEAVSTEMNINGER

Landsutvalget behandlet også kriminaliseringa av EECmotstandere. Gjennom forbudet mot Arbeiderkomiteen på NEBB i Oslo har selvfølgelige demokratiske
rettigheter fått en alvorlig knekk. Landsutvalget vil
sterkt kritisere denne framgånc;småten og advare mot
slike antidemokratiske angrep på ytringsfriheten.
Arbeiderkomiteen har utvikla seg til en slagkraftig
anti-EEC-front med over 150 aktive lokalkomiteer og
er i stadig utvikling. De nylig avholdte, åpne konferansene i Oslo samlet 2.100 deltakere fra hele landet

Vi får stadig inn resultater av nye prøveavstemninger
for eller mot fult norsk medlemskap i EEC .

På arkitektavdelingen NTH deltok 66,7% av de ansatte og studenter ved avstemningen. Resultat :
90,9% nei, 6,2% ja og 2,?% vet ikke.
Personalet ved institutt for reguleringsteknikk
SINTEF, avdeling reguleringsteknikk har hatt prøvtavstemning der 69 av 88 deltok, altså 78,4%. Resultat: 63,8% nei , 17% ja og 18,8% vet ikke.

Vi oppfordrer folk til å arrangere nye prøveavstemtil diskusjon om retningslinjene for kampen mot EEC. ninger og glem ikke å sende resultatene inn til
Deltakerne kom fram til full enighet om å arbeide
Felles Sak.
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INDUSTRIDEPARTEMENTSRÅDGIVER:
»OLJESELSKAPET MITT OG JEG VIL GJERNE
TIL EEC»
»En norsk-eiet petrokjemisk industri, basert pd olje
og gass fra Nordsjøen md ikke nødvendigvis ligge
i Norge. Under visse forhold kan det-være lønnsomt
i stedet d sikre seg adgang til d plassere investeringen nær gunstige land/ørirtgsstedet i andre land
rundt Nordsjøe1W, sier dr. Knud-Endre Knudsen,
styreformann i Nordconsult A/S som er blant industridepartementets rådgivere.
(Aftenposten 27/10)

sert i at oljeindustrien blir lagt til Vest-Tyskland
eller Nederland. Det blir ingen arbeidsplasser i Norge
ved å investere i EEC. Det er denne EEC-tilhengeren
tydeligvis ikke interessert i. Hør hva han sier :»Selv
om det nettopp er arbeidsledighet i vdre naboland
bdde i øst og vest, er det ikke lenger et mdl d skape
arbeidsplasser. Arbeidsbesparende metoder, automatisering og økende investering bak hver mann tvinger
seg fram bdde som virkning og som drsak til den
stigende lønninntekt og levestandard.»
(Aftenposten 29/10)

Hva annet er dette enn st_o rkapitalens »råd» til de
folkevalgte? Vi kan forstA° bedre hvorfor regjeringa
ivrer for medlemskap i EEC , når den har slike rådgivere.

Dette framstøtet for EEC-medlemskap skulle være
med å gjøre det klart for oss hva slags folk vi som
motstandere har med å gjøre. Selvsagt vil det være
lønnsomt for norske storkapitalister å investere i
storkonsern i EEC dersom vi blir medlemmer.

Hvem tjener på EEC-medlemskap?
Det er selvsagt ingen norsk arbeider som er interes-

"NORSKE EEC-MOTSTANDERE ER TILBAKESTÅENDE F_JELLBØNDER''
Norsk og dansk EEC-opposisjon bestdr av en gjeng
langhdrete Vietnamdemonstranter, supplert med
noen forvirrede avholds/olk som kjemper mot rødvin, kvinner som frykter ddrligere mulighet for prevensjon, og tilbakestdende ff el/bønder.
Dette er den beskrivelsen bladet Scandinavian Times
i sitt novembernummer tegner av anti-EEC-bevegelsen i Norge og Danmark. Bladet er et viktig informasjonsorgan om Skandinavia for ikke-skandinaver,
bl.a. distribueres det gratis på SAS sine intern_asjonale ruter. Som typisk eksempel på EEC-motstanden
nevner bladet et spørsmål til Danmarks radio fra »en
søt liten ting»: Kan jeg fortsette d bruke mine hot
pants dersom vi gdr inn i EEC? Jeg tenker pd de jomfruelige nonner og Vatikanet og alt.»

verst, når vi vet at gallup i Danmark har vist økning
i motstanden fra 10% til 28% på et år, mens antall
tilhengere har gått ned fra 59% til 36%. Her i Norge
kjenner vi situasjonen.
Dette er altså den »informasjon» utlandet får om
norsk anti-EEC-bevegelse. Vi tror ikke at den offisielle informasjonen vi får om folkets holdning i EEClandene er stort bedre. For eksempel nevner verken
statens informasjonsbrosjyrer eller LO/DNA's håndbok om EEC det stadig økende antall streiker og
demonstrasjoner i EEC-landene.

Rosinen i løgn-pølsen.
Forfatteren forteller så at en tilfoldig besøkende må
få det inntrykk at EEC-motstanden er stor: »Vegger
er overklint med anti-EEC-slagord». Og så kommer
rosinen i løgn-pøfsen:»Inntrykket er særdeles misvisende. I begge land, som i Storbritannia, viseropinionsundersøkelser en stadig utvikling i den offentlige mening i favør av tilslutning til Europa.» Ikke

FELLES SAK
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Utgis av Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid i Trondheim.
Utkommer hver onsdag.
Ansvarlig redaktør: Gunnar Rutle .
Redaksjonens adr.: Arbeiderkomiteen cio Kulturutvalget,
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