FØRS TCHJCLPSPAKKC
Folkebevegelsen introduserer med dette en ny måte å få
ut materiell på. På kontoret i Olav Trygvasons gt. 3
finner du en pakke med argumentasjonsmateriell og
medlemskort. Denne pakken skal i hovedsak brukes i
propagandaen utenom det organiserte distribusjonsnett.
Systemet med byd e lsutvalg,stands i boligstrøk og midtbyen virker for det meste bra,men mange av oss tenker vel
ikke over at dersom vi er utstyrt riktig er vi vandrende
stands. Ved åta en slik førstehjelpspakke og bruke den
i det miljøet du arbeider eller ferierer,har Folkebevegelsen
mulighet til å komme i kontakt med langt fler enn den gjør
idag.
Derfor
1 • er

pa.

bruk førstehjelpspakken når du:
byen

2. er pa vei til og fra jobben
0

3 • er på helgeturer eller ferie
4. er pa fotballkamp eller andre idrettsarrangementer

.

5. er pa andre steder der du møter mange mennesker
0

Husk: medlemskort selges for kr. 10,li
stensilert materiell
1, La det ikke gå lang tid før du henter en ny slik pakke!

Folkebevegelsen i Sør-Trøndelag

•
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OPPGAVER FOR DEN ENKELTE I ARBEIDET MOT NORSK MEDLEMSKAP I EF:
''Striden om norsk medlemskap i Fellesmarkedet har samlet mennesker med
ulike oppfatninger til kamp for grunnleggende felles mål."
Slik begynner uttalelsen ''Felles Mål",der ti landsomfattende organisasjoner og 37 av motstanderne på Stortinget trekker opp hovedlinjene for
n orsk politikk framover og viser hvorfor vi må si nei til norsk medlemskap
::_ EF.
i Folkebevegelsen finner vi mennesker fra alle partier,alle yrker,alle
l a ndsdeler - motstanden omfatter en stor del av det norske folk. Alle
de politiske partier untatt Høyre og Arbeiderpartiet, har vedtatt uttalelser mot EF-medlemskap. Hundrevis av lokale fagforeninger og
bedriftsklubber har gått mot toppledelsen i LO og sagt NEI til EF.
Arbeiderpartiledelsen har bare et mindretall av sine velgere med seg,det
viser meningsmålingene. De store næringsorganisasjonene i fiske og jordbruk har gått mot medlemskap. Også innen Høyre er det mange som frykter
hva en framtid innen EF vil bringe dem,fordi EF-medlemskap tjener de store
konsernene,varehuskjedene og de sentraliserte pengeinteresser.
I det voldsomme meningspresset du kan bli utsatt for framover,er det
viktig å huske dette hele tiden:
Du står ikke alene.
De som leder tilhengerne har penger,makt og innflytelse i det norske samfunnet,ikke minst bak kulissene. Arbeidsgiverforeningen,Industriforbundet
og Bankforeningen er villige til å sette svære pengesummer inn for å få
Norge inn i EF. De kan trekke i mange tråder,og de representerer store
annonseinntekter for avisene. De har makt til å true mde å legge ned
bedrif~er. De kan innskrenke arbeidsstokken og de kan lage konkurser som
først og fremst går utover arbeidstakerne. De har gjort det mange ganger
før,og denne gangen satser de alt for å kunne sikre seg at deres virksomhet
skal kunne beskyttes av Roma-traktatens krav om fri kapitalbevegelse,fri
etableringsrett og såkalt "fritt arbeidsmarked".
Regjeringen lar embetsmennene i Utenriksdepartamentet bruke arbeidstiden
til å drive EF påvirkning. Alt det regjeringen selv sier og gjør blir
grundig gjengitt i alle aviser,radio og fjernsyn. Regjeringen har foreslått
en fordeling av de offentlige informasjonsmidlene slik at tilhengerne
får et beløp som er over fem ganger større enn det motstanderne får.
Tilsammen kontrollerer tilhengerne det meste av nyhetsformidlingen i aviser
radio og fjernsyn,og vi utsettes for en overveldende flom av "fargete"
nyheter mP,r eller mindre skjult propaganda.
Det sies at vi skal vise tillit, Vi skal være lojale mot ledelsen.
Husk at du først og fremst trenger å bygge opp tillit til deg selv,og
til at du og dine kan løse oppgavene i deres eget miljø. Det vil gi et
riktig grunnlag for å vurdere hvilken tillit du bør vise dem som ber om
din støtte. Husk at du først og fremst skylder lojalitet overfor de verdier
du dypest tror på,som du mener skal legges til grunn for politikken. Det
er denne form for lojalitet hos medlemmene som kan hindre partier og
andre organisasjoner i å stivne og barevære redskaper for ledelsens makt.
Vi kan ikke måle oss med tilhengerne i penger,makt og posisjon i samfunnet.
Men på valgdagen teller hver stemme likt. Og før valgdagen kan vi mer
enn oppveie de andres penger og overtak i aviser,radio og fjernsyn dersom vi er villige til å handle i samarbeid hver for oss.
Ved å drive motstandsarbeid kan du trene opp din egen motstandskraft
overfor meningspress.
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FELLESMARKEDETS

OPPBYGGING;

Debatten om EF har etterhvert blitt såpass komplisert med så mange
~

argumenter og påstander at noen hver kan bli forvirret.
La oss derfor skissere opp det som er kjernen i

saken -

det økonomiske

systemet.
FRIHANDEL: Varer og tjenester skal selges fritt over grensene uten toll

O! mengderestriksjoner.

EFTA som vi står i

idag er et frihandelsområde

men EF er noe mye mere.
TOLLUNION: Medlemslandene har samme tollmurer mot land utenfor.

I da!

har Norge og Danmark ulike tollsatser for varer vi importerer fra f.eka
USA.

Går vi inn i

EF, får vi samme tollsatser som de andre EF-landene.

FRIE KAPITALBEVEGELSER: Ikke bare varer og tjenester, men også kapital
skal flyttes fritt over landegrensene: Aksjeposter, obligasjoner, bankkonti skal kunne flyttes uten å møte valutarestriksjoner.

Dette er · , -

ikke fullt gjennomført ennå.
FRI ETABLERINGSRETT: En kapitaleier i

et land kan reise en bedrift i

annet land uten å møte hindringer som er diskriminerende.

et

Utenlandske

bedrifter skal på like vilkår med innenlandske kunne etablere seg.
FRITT ARBEIDSMARKED: En bedriftseier kan hente arbeidskraft hvor han vil
i

området og flytte den over landegrensene uten å møte restriksjoner som

arbeirlstillatelse eller lignen~e.
LIK NÆRINGSLOVGIVNING: Etter hvert skal reglene som gjelder økonomi og
næringsdrift bli de samme i

hele området.

FELLES JORDBRUKSMARKED: Jordbruksvarer skal kunne omsettes på tvers av
landegrensene over hele området -

etter hvert til de samme priser og

under samme vilkår.
Tilsammen utgjør disse 7 prinsippene et økonomisk system.
som er kjernen i

EF -

et økonomisk system.

Dette er det

Det er resultatet av summen

av de 7 prinsippene.
Og hva er summen?

Kjernen i

det økonomiske system?

Det er sentralisering:
1. Konsentrasjon av kapital på færre hender.
2. Konsentrasjon av arbeidsplasser i færre områder.
3. Sentralisering av bosetting i pressområder, avfolking av utkanter.

Dette fører til:

1.
2.
3.
4.

Tap av velferd.
Press i sentrale strøk.
Problemer i fraflyttingsstrøk.
Press i industri, næringsliv og bosetting.

Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i

Fellesmarkedet.

Etter Berge Furre, Hva er EF.
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