WkTERI/kLE TIL M(TET 01 "FORLflvFLSW;rAKTEN".
De utdrag fra norske aviser som følger her, inneholder
de tilgjengelige ornlysninger om "forlovelsespakten.
Som vi ser er de ikke så veldig konkrete n2 detaljerte.
Utenriksdepattementet vil ikke epnlyse noe mer fordi det
dreier seg om et "internt forhandlingsdokument".
Onplysningene som forelinner her, sier ess likevel nok til
å forstå hvorfor rejeringa hemligholder dette for folket
og hvorfor EESsfertier saken.
Iden første meldinga om "forlovelsespakten" kom i
Morgenbladet 18. juni, der lyder overskrifta:
IAMMISJONEN TILBYR "FORLOVELSESPAKT":
BLIR VI "NESTEN
=c¥::42,1z==z;=*=====,====se====m==== =ems===sz===========
MEDLEM" I EEC ALLEREDE FRA I HIST ? i artikkelen heter det:
"Storbritannia, Danmark, Irland og Norge vil bli betraktet
som "nesten medlemmer" i EEC såsnart
, . traktatene om medlemskan
er undertegnet, orolyste en ta.leMann for Kommisjonen torsdag.
fclge koremisjonene forslag vil det brkonnrettet
fasv.e kontaktkomiteer hvor det kontinuerlig vil bli holdt
drftelser mellom de seks nu= ende EEC-land on de fire
eventuelle nye medlemmer, slik at disse får en viss
innflytelse på utviklin2en.
Dersom ministerrådet slutter seg til dette forslaget,
vil det i praksis komme til å bety følgende prosedyre for
Norge: 1. Etter vanlig internasjonal praksis vil lederen
for vår forhandlingsdelegasjon (utenriksministeren) når
de reelle forhandlinger er avsluttet, (kanskje allerede
til }leisten) undertegne den opnnådde traktat - med forbehold
om senere ratifikasjon.
2, Denne traktat blir det derefter som Regjeringen og
Stortinget skal drfte, og . som også vil bli gjort til
gjenstand for en folkeavstemning.
3. Hvie den oppsatte timenlan blir holdt, vil ratifikasjonsdebatten finne sted i Stortinget senest høsten 1'972.
Oppnår den 113 stemmer (3/4), blir den formelle ratifikasjon
foretatt av Kongen.
4. Norge og de andre som samtidig oppnår/godtar medlemskap
i EEC, vil da formelt tiltre i alle EECs institusjoner
og organer fra og med den 1. januar 1973. Spørsmålet om
overgangstid for visse sektorer får overhodet ingen innflytelse
på den formelle fulle tilknytningsform.
-
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5, Allerede til høsten i rtr vil da Norge kunne. innlede
sin "forlovelsestid'.!. i t . Brussel, ved å kili trukket direkte
inn i avgjdrelsesprosessen - men Uten formelt ansvar eller
formelle rettiøbeter. Denne reriode vil cia vare fram til
den 1. januar 1973 Patifikasjonstidsnunktet har ingen
betydning i denne forbindelse)."

Minsiterråd mwtot 27, juli sluttet seg til kOmmisjonens
forSlg

2. setltembår ble det onnhådd enighet mellom de
nørske forhåfidlotno og T.St-forharidlorne om innge 1- 2
"forloveisestkt", Dette g41"' fram airen NTB'
Brussel .onsdag 22. september som et Iden
m&d. -" ,in er
A.rboiderbla -1-, t
24. sertember.) Meld.3.ng om forlov-":.
en beskjeden riass i en str5rre a7;. -
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Under overskriften: ",Crn..pig konsultasjon og . .
inforvar, sjon 1-Jorge£C7 skrivetonpostens korre-,
Qpcndent Fredrik Polin fra
22. september;
"Norge og DE- e'-?opeiske fellesskap kom i dag til: .
formell enighet. -cm en prosedyre som forpIikLer begge
. parter,
informere og konsultere hverandre cm fOr
slag t,11 12=
andre beslutninger sommåtte b14.
frPmlagt 1"interimsperioden" , før de nye. me:dlemskap
rer i kraft,. ,:Penne,ve.rio
v11 omrs..tte kalencråretQ7
-samt
-sannsynligvis sifstd“‹-:av. desember 1 år„, smbengisav
når de fire kandidaland:undertegner medlemskapraktatene.på-basis-av.forhandingsn. ,:eultate-t,
Den - norskeH.f~d].ingaleder ved dagens_m5-!!PP
Norge : og EEC i BrUssel,_aaadør Søren Chr.
felt - underr«,tetIn...fc;rhandlingsmotpart.e.matNorge
-kan-godta do;te,pppleg til konsu.lAa3jonsprosedyrom:
er foreagtor.kandIdatlandene... Interimsperir4e1,
Bril%§O,ljpcpulart kalforlovelscstidenstapte den
.'..raktatene signeres-pl“øper freritil.c.gm543des.
• 1972-. Dette er b€i 14.1.e43forutsetning :at ,«IIA%sapet utvides med nye mediemland 1.
Ordningen i. denne pen -ide blir således at det forha;ndlingssktart...m m:qc,.ogk.allo Y'De_fivell-nti i
for4anilingsperio 'z har. -hatl.;..:r,,sevil.fortÅAtte
Som et interimssekrelat,ider skal..ZECOrgtmel' ,:og
: hver av de tiltredendtater gjensidig-infOrffiere hver-Andre cm alle de forslag til - lover eller aNire:,bestemmeiser som måtte b? f.ri;•m1ag;t
den., og scm hvitd'e
blir vedtatt. vli bt...røre VVb.g$yj omså,' i andre land l: et utvidet EEC . Slike
'sn.U.Skal £73 kunne bringes * videre til
drøftelse i -en utvidet ste.dfctrederkomite (de ti lands
azilbassadører ved EEC-hovedkvarteret.;) og, cm nød.vendi 3
tas opp på miniserplan„ .
Allerede nu praktiserer Felles_skapet_
ordningsom • 9 pende holderl\forge cg de andre kandidatland underettet
om alle forslag-ellerplaner - spm fremis av KoMmisjohen
overfor Ministerrådti - med sikte på å skulle føre til bindende beslutninger
der,"
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Klassekampen nr ,e I97l skr:I.ver* om ftrlovelsespakten:
....Hensikten er offisielt å t:1: ,ekke søkerlandene med
1 avgjØrelsene tå raskt to= i 'dette
er at en.øhsker å komme raskest mulig i gangmed-overgangsperiOden i slik at flest mulig overgangstiltak er
gjennomført hår søkerlandene kan' bli'medlehMer. i. i973.
....Også fra en annen synsvinkel representerer planen
om en"forIeVeIsestid" med EECen taktisk Vri. Muligheten legge.. .'åpen
fØrst å Utrope med brask og bram
at "nå er vi- Så godt som medte +1" deretter gjennomfører
man EEC-politikken områder - og gjerne "penest" mulig.
Om et år sier . tan"NåHhar vi vært så godt som medlem i
et år. SW: dere:: Ingeh'katastrofe bar. skjedd. EEC-mot
standerne: formed lØgnprOpaganda."
Vi tror Ikke det ere noen fare for åt EEC. skal stå sterkere i opinionen etter'en slik '!ferlovelse"-; med alt den
må føre med seg av folkefiendtlige :Overgangstiltak.
Likevel er det to sider ved denne , planen som gjør den
ytterst skummel: For det første betyr den å gi økt tempo
og fritt spillerom for EEC-overgangstiltaka. For det andre betyr den en begynnende innordning av det norske admtnistrasjonen i Brqssel-apparatet.
V1 har en mistanke om at det er som å gl en viss Mann
lillefingeren."
-

I "Kamp mot EEC , og dyriAd" (tillegg til nr,:3 , 1971)
heter det under overskriften:'
AVVIS FORLOVELSESPAKTEN NORGE-EEC
"Hensikten medforlovelseSpakten et opplagt å sette i
verk overgancstiltak så tidlig som mulig og røt nasjonalforsamlingone i snSkerlandene' skal ta den endelige avgjørelsenfbr eller mot-litedlemskap. Folkene I.sØkerlandene skal tilles overfor bindende vedtek:.når de skal si

sin mening bl.a gjennom folkeavstemninger.:KehtaktutValget åpner uten videre muligheter.. for regjetingeg-mohopolkaritni til å kjøre opp et enda raskere tempo ide EECforberedende tiltakene.
Test :Tyskland har på ramme alvor luftet tanken om et
europeisk samarbeidsorgan for utvinning og foredling av
NordsjØblje. Et ikke kontaktutvalget et utmerket sted å
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kleRke ut slike planer?
Et annet aktuelt felt for norske EEC-aktivisters snik»
innlemmelse i EEC er valutapolitikken. Forsøket fra EEClandene. på en felles OPptreden 1 den pågående valutakrisen
var i virkeligheten et forsøk på å gjennomføre første del
av Wernerplanen. Den går ut på å tvinge de europeiske va•lutaene til a svinge i takt og dermed ta bort et av de
viktigste virkemidlene til å føre en nasjonal økonomisk
politikk. Igjen var Vest.-Tyskland mest iVrig etter å styrke EEC's overnasjonale karakter. UtenrikSMiniSter'Cappelen
dro hals overhode til Brussel for å være med på'drøftinmens Arbeiderbladet her hjemme'gang På gang
ge..Altså,
.
.• ••
nesten benekter at overnaSjonale-tiltak eller . planer om
L

•

,

•

•

•

,

•

slike tiltak ekSipterer for'EEC ; er Cappelen - i'BrUssel
_
.
(;)r, å drøfte gjennomføringen av første del av - Wernerplan .
nen. pnakk . pmskittent dobbeltspill!'
Drøftingene Mislykteå denne gangen; men tedensen innen
EEC er likevel en styrking av dd kreftene som:vil'ivinge
fram bindende fellestiltak På en rekkå områder og en tilsvarende svekkingavnasjonalstatens selvstendighet.
Den norske pressa, rad/6 og TV har stort sett tiet stille om forlovelsesutvalzet. Er dette' fordi'de - aktive EECtilhengerne og særlig AP-regjeringa frykter en reaksjon.
på dette vidtgående EEC-forberedende tiltaket og forsøket
,

på snikinnmelding?

La oss samstemmig g'? .dem vår reaksjon:
NEI TIL FPRLOVELSEP:AKT .-- NEI TIL SNIKINNMELDINC:'
I AUF? 's avis "EEC og'arbeiderbevegelse"' r.2 .kan vi
lese:
"Blir Norge "forlova " " før folket fås ta standpunkt?
Den 22.septemb'er i'år gbdtbk - den'norSke'fdrhandlings delegasjonen i'BrusSeI fblaget ti/ ei såkalla "forlovel-

,
Minitterrådet
hadde
,
og
EEC
soM
sespakt" mellom :5q5kjr11.4htld
lagt fram tidlegare i sOmbar.
ette korslaget er ikkje Offentleggjert,'då det ifølge
UD er eit "internt forhandlingsdOkutent" .: . Gjennom pressa
har ein likevel kunna få eil'oPplYsningar. Aftenposten
••
talar om "en prosedyre'SoM foi.-1)1:te parter til å
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Morgenbladet,
.. informere og konsultere hvrandre",_zedan
•
. :som nok i større grad kallar ein .z - pade. for'eln spade,
..meiner at vi blir "nesten medlem'.
Det vi veit er at det skal opprettast eit interimssekretariat der EEC-organa og søkjarlanda ar , representert. Her
skal EEC og søkjarlanda informera og konsultera einannan
om alle forzlag til lover og andre,bestemmelser som blir
lagt fram hjå dei, og som ,n vedr>ira ., dei andre landa
.

:

viss del blir vedtatt.
Ein utvida "stedfortrederkomite" skal så ta seg av desse
spørsmåla, om - naudsynleg skal del tas opp på ministerpl&n.
Ordninga skal tre i kraft fr det tidspunktet forhandlin
gane er fullført; og traktaten underskriven, truleg frå desember i år, og ,kai vnra fram til søkjarlanda eventuedc,
blir fullverdige medlemmer 1. jan -13.
Sjølvsagt ville ikkje - el:slit :Srdnly-ig .:bli sett i verk
viss det ikkje var for å hindre at lovar og bestemelsar
sem erri strid med fellesskapets interesser blir vedtatt
I. delenkelte landa. Lovgivinga og politikken i ehkeltianda
i
an tilpasswzt EEp'q interessar alt fråmber
dese
&kal alt,
Ar. At det ikkje berre er småsaker viser det,foroldet at
minlstr'ar skal kunna dradast inn,
I praksis vil dette bety et i "forlovelsestida"vil EEC
få avgj,erande innverknad på den norske Jovgivningspolltikken. Formelt vtl vi ha den same handlefridomen, men reelt
vil nok del norske• styre-,maktene t'akl'a. seg vel for å ft,re,

ta seg noko som kan vekka. Misilag i Brussel.
Kor ster vekt politikarane legg på denne pakta i3e1' utsom
talelssr frå ein talsmann frå kommisjonon i
seier at del fire nye landa vil bli reknasom "forlova"
med taAke på seihare ekteskap, rg det er ditor, best å ta
(1,71. med, i familien med det same. ,
.
Lenge før det norske folket har fått ta standpunkt tll
EECmedlemskap har altså den norske forhandlingsdelegasjonen underakrive vedtake i Brussel som er med på å tilpassa
norsk politikk til Fellesmarkadet„• og dermed binda Norge
nrare EEC! Dette må vel vera 4 undergrava fo3keavstemninc.a der folket fritt skal ta standpunkt for eller mot medlemskap.
',;

.

www.pdf-arkivet.no/eec/

2012

Og kva har så den norske opinionen fått vita om denne
viktige avgjerda? Ein må leita med lys og lykte i proEEC-avisene for å finna noko nerrint i det heile tatt.
Betre prov på korleis norsk presse freistar å føre folket
bak lyset i EEC-saka ftnn
"Hva en forlovelsespakt er, vet vi alle, Man legaliserer
det en har lyst
å gjøre, men som en egentlig-ikke har
lov.til,å.gjøre

før en er gift?
(samme sted)

Grundigere kjennskap til konsekvensene av ferlovelsespakten kan 'en få ved å lese:
Davignonrapporten, Wernerplanen og
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SPØRSMØL TI STUDIEMØTE OM r0" 7 0TYKr"TI-

s

I. Hva betyr forlovelsespakten for Overgang til EECmedleMSkap? Diskuter'samobdningsbestrebeisene, f.eks
innen lovgivning s _administrasion ete. og følgene av
dette for norsk økonomi politiL'k og sjølråderett.
2. Hva Innebærer forlovelsespakten for de borgerligdemokratiske rettighetene hvordan undergraves folkeavstemningen?
3. Hvorfor kommer dette framstøtet - hvorfor er det . .
viktig å slå det tilbake?
Diskuter: I hvilken .grad vil :7.r.ngåelze av en forlovel
SesPakt styrke tilhengerne,:- ,hviiken grad.. styrkes
motstanderne hvis pakten blir trAtt tibake.
14 Mener gruppedeltakerne at forlovelsespakten kan
stanses. Hva betyr det i så fall for prioriteringen
av hvor våre krefter bør settes inn?
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