handelsavtalen:

Stott
regjeringa
mot
Bryssels
press
Forhandlingene mellom Norge og EEC om en
handelsavtale er n5 i gang. En regjering utg5tt av v5rt
nei til EEC-medlemskap skal forsvare det norske
folkets interesser overfor revansjelystne E ECtilhengere. Bade fra EEC og deres allierte her hjemme
utsettes regjeringa for et voldsomt press:
— EEC presser p5 for A skaffe seg riderett over
v5re naturrikdommer, i fOrste rekke rikdommene i
havet: oljen og fisken.
— For de norske EEC-tilhengerne er det om a gjOre
f5 en avtale som ligger s5 tett opp til medlemskap
som mulig. De vil inn i EEC og gar systematisk inn for
annullere folkeaystemningsresultatet.
— Det virker som om tilhengerne sitter p5 den
andre siden av forhandlingsbordet, sier handelsminister Eika. Skal regjeringa klare a st5 imot presset
fra b5de EEC og norske EEC-tilhengere, trenger den
na aktiv stotte fra folket. Det flertall av folket som
regjeringa har pa sin side av forhandlingsbordet i
Brussel ma la sin stotte til regjeringa komme til
uttrykk.
TA INITIATIVET TIL UNDERSKRIFTSAKSJONER, VEDTAK OG RESOLUSJONER !
FULL STOTTE TIL FORHANDLERNE PA FOLKEAVSTEMNINGAS GRUNNLAG!
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vare
krav til

avtalen
Det er p5 hoy tid at EEC-motstanderne stiller
sine krav til avtalen med EEC. Det prinsipielle krav
vi m5 stille er at avtalen skal vmre et klart uttrykk for
at det norske folk har sagt nei til medlemskap i EEC,
nei til S aystS var nasjonale sjolraderett. PS dette
grunnlaget er det tre sentrale krav som peker seg ut:
NEI TIL UTVIKLINGSKLAUSUL I AVTALEN
EEC-tilhengerne betrakter en handelsavtale bare
som en midlertidig overgangsordning. De (brisker en
avtale som kan utvikles til a gjelde stadig flere
omr5der, »slik at vi med tiden kan bli de facto (i
praksis) medlem av EF. Sporsmalet om medlemskap
vil i en slik situasjon ywre et langt mindre stridsspOrsm51 enn i dag». (I ndustriforbundet).
En utviklingsklausul i avtalen vil en tilhengerregjering kunne bruke til a knytte oss stadig nrmere
til EEC, uten demokratisk kontroll. Folket har sagt
bare tilhengerne trenger en
nei til medlemskap
utviklingsklausul.
—

FISKERIGRENSA OG OLJEN
ER IKKE FORHANDLINGSTEMA
EEC wirer fortsatt a skaffe seg kontroll over v5re
naturrikdommer. Ved a innta en steil holdning i
spOrsm5I om tollavviklingstid prOver EEC 5
presse regjeringa p5 utenforliggende omr5der som
oljen og fiskerigrensa.
V5r rett til a r8 over egne naturressurser m5 ikke p5
noen mate bindes til avtalen.
INGEN FORBUD
MOT STAT LIGE STOTT ETI LTA K
Artikkel 23 i den svenske avtalen med EEC forbyr
offentlige stOttetiltak.
Det vil bli umulig med effektive statlige tiltak for 5
redde jobbene og gjOre det mulig for folk 5 bli boende
i distriktene dersom vi Mr en tilsvarende bestemmelse
i den norske avtalen. Hva har en slik bestemmelse
gjore i en handelsavtale?

FORSVAR FOLKETS NEI TIL EEC!
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