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. Df.-'rsom Norge slutter seg t i l Fellesmarkedet,

g±r-v-..i:--os-s--ut på en vaudring -

som det ikke finnes noen vei tilbake fra • . Det . tas . et . skr-1. i..-t

so~n

for all

fremtid vil b.l i bestemmende for den retning utvikl·ingen skal få og de
forhold v'i · skal 1 ·e ve ·under her i

I

landet.

en sak med s.å ve.Idige virkninger er det no.dvendig å ta standpunkt på

bredest mulig grunnlag. De enkelte gruppers snevr~ egeninteresser . kan
ikke være avgjørende, på den andre siden er det både riktig og naturlig
-. å ta utgangspunkt ·i

ens egen si-tuasjon og spørre i

hvilken grad ~n even-

tuell tilslutri:ing .t i l EEC -vil virke gunstig eller ugunstig inn ·på ens .

'
egne fornold. Et slikt utgangspunkt for -vurderingen av spørsmålet kan
åpne utsyn for sider av saken som man ikke . tidligere har vært oppmerksom

på.
Hva ville så være et naturlig utgangspw~kt for landets lønnstakere når
de skal ta stilling for eller mot Fellesmar~ede~?
bli forholdene i

Det må naturligvis

næringslivet og på arbeidsmarkedet,

og hvilke mulig- .
~· .
...
heter de gir på kortere og lengre . sikt for å. kunne fremme spe~ielle
-

~

interesser.

FELLESMARKEDET ÅPNER SLUSENE FOR Y~EFTENES FRIE SPILL.
Roma-traktaten tar som grunnlov for det nye supermarked:e t · åpent og utilslørt sikte på å skape en fornyelse for gammeldags næringsliberalis'me,
_det som gjerne kalles kreftenes frie spill,
somhet s.om vi her i

lnnd~t har bek'je~pe:t

en form · for økonomisk virk-

med nebb eig klør gjennom gene-

rasjoner. Ved lover og 'a ndre r~gulerende inngrep fra myndighetenes si:de
er _ kapi talin_teressenes frie ut:foldelse~muligh~ter i · noen grad bl:i tt be, grel"1;set,

og arbeidstakerne selv har gjennom hove·a ·a vtaler,

tariffavtaler

og spesialavtaler skaffet seg et visst her·redømm·e over· sin egen situasjon.
Det er på denne _n{&ten: lykkes å minske de · vilkårlige følger av en fri
markedsøkonomi og _i

noen grad skape menneskelige anstendige . forhold .i

arbeidslivet. Styrkeforholdet me·1iom de ulike interesser i

vårt samfunn

vurderes da også slik at mulighetene skulle ligge t i l rette :for å: gå
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-

lønnstake-rne.s . .inte.r.e.s-se...~_J)e- ·økon-

videre på denne veL~'9m ~gjoi t----er-. .i
,

omiske prinsipper son Rorra-traktaten bygg-er _påf gjør det avgjort . ikke.
De tar tvertimot sikte på å begrense bruken av de virkemi.dler de nasjonale myndigheter hittil har hatt for å skaffe seg en - viss styring av det
økonomiske liv. Santidig som den reduserer mulighetene- _f or statlige inngrep, knesetter den friheter for kapitalinteressene som vi på nasjona1t
grunnlag ikke kunne tenke oss å innrømme dem.
Kapitalen skal kunne bevege seg fritt, heter det. Hva innebærer så det?
Det innebærer at kapita1en skal settes inn der hvor den gi,r størst økonomisk utbytte, uavhengig av nasjonale grenser_ og menneske1ige hensyne
Produksjonen skal foregå der hvor de naturlige forutsetninger er til stede
som det vanligvis uttrykkes. Hva er de egentlig naturlige forutsetninger
for ·å produsere her i

landet? Skal okonomiske prinsipper spm ~oma-traktat-

en legges til grunn blir det sannelig ikke mye. Det er ikke bare landbruket som da dømraes nedenom og hjem, men det vesentlige av vår hjemmeindustri og mye annen virksomhete · Å snakke om -trygge arbeidsplasser på
slike premisser er enten selvbedrag eller bløff. I virkeligheten skal
arbeidstakernes interesser og alle andre interesser underordnes det frie
markeds behov. Det kommer da også klart til uttrykk i Roma-traktate~s
bestemmelser om arbeidskraftens frie bevegelighet.

FRI BEVEGELIGHET AV ARBEIDSKRAFTEN.
Av hensyn til hvem?
Arbeidstakernes frie bevegelighet innebærer,

som det heter i

traktatens

egen ordlyd, opphevelse av all forskjellsbehandling på grunnlag av statsborgerskap når det gjelder sysselsett.i ng, lonn _o g andre ar~eidsvil~1r•
Det er en formulering som ved første øyekast kunne forlede ti1 å tr9 at
beqternmelsene tok . sikte på å fremme arbeidstakernes interesser, gi d em
muligheter for fritt å reise omkring, ta seg arbeid der det måtte være å
. finne og på de samme vilkår.som de innenlandske arbeidstakere. Det som
nå finnes av nasjonale bestemmelser og nasjonal praksis som hindrer den
frie bevegelighet skal jo gradvis avskaffes. Siktemålet er nok et annet.
Roma-traktatens såkalte sosiale bestemr.ielser, so □ vi om litt · skal komme
til.ba,ke , t .il., fortell.er s& k;J-art som noen måtte 0nske det at hovedhensiktm
er å sikr~ produksjonsvirksomheten den nødvendige tilgang av arbeidskraft
.
'

til enhver .tid . og under

skiftende konjunkturer. Prinsippet qm den frie

bevegelighet skal virke som et trekkspill for arbeidskraften innen medlemslandene. Belgen trekkes ut når det er gunstige konjLmkturer et sted
og arbeidskraftreservene strømmer til, mens belgen trekkes sammen igjen
når sys~elsettingsmulighetene er utnyttet eller reduseres og arbeidskraften strøEllller

hje□

igjen.
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Nå er det mer__ e_nn: syaseJ..sett:in-gsoul.ighe.:t-er-7iK>m._ ..kny I; t-e:r---.lønn.atakerne til

hjooistedet, og selvsagt gir

de

seg ikke :på vanc1r•ing uten de ·

er

absolutt

nødt til det. ' Meri prinsippet i ' arbeidstakernes frie bevegelighet ' viser
hvor iskaldt teknologiske og inhumane de prinsipper er som Roma-traktaten
hvil.er på. : Lønnstakerne : betraktes ikke som mennesker, ·men so □ rendyrket
arbeidskraft. Den skal som pi~oduksjonsfaktor kunne . settes inn hvor sora
helst, uten sentimentale . hensyn til hjem, familie, omgangskrets, kulturfellesskap og aile de andre - bånd som knytter mennesket til sitt miljø.
Men, det kan innvendes, en slik ·uøns.k et forflytning blir arbeidssøkende i.
noen utstreknint; også påtvunget nå innenfor nasjonalstatens. grenser • .
Det er riktig, og den forflytningen kan være vond nok, men den skjer dog
på nasjonalt grunnlag hvor hverken forskjell i

språk, levemåte, kultur

eller andre ting ·er så stor som den blir -for gjestearbeidere i

annet land.

Ved · å drive en distriktspolitikk på fritt, nasjonalt grunrtlag skulle · det
være langt større ·muligheter for å ·gi• f'olk sysselsetting der .de 'b or, og
samtidig hindre befolJr..ningskonsentrasjbner av en slik størrelse at livet
blir noe nær uutholdelig.

ROMA-TRAKTATENS SOSIALPOLITIKK- EN KARIKATUR.
At Roma-traktatens bestemmelser om fritt arbeidsmarked helt og fullt er
.

'

'

:formet med næringslivets interesser for øye, fremgår

så

klart. 'at man kan

ønske det . av dens såkalte sosiale bestemmelser.
Medlems statene er enige om, heter det i formålsparagrafen, at det er nødvendi~ å fremme en bedring ~v ar~eidstakernes leve-og arbeidsvilkår. Det
lyder besnærende, men allerede neste passus bringer en b~utalt ned på
,

.

jorden. Den er så intetsigende at den fortjener ordrett gjengivelse:
De.(altså medlemslandene) er av den mening at en slik utvikling vil følge
·•-.,', rle av at . det f'.elles narked virker gunstig f'or tilnc2rmingen mellom de

so.:;3:ale _sys~emer, av de fremgangsmåter som er fastsatt i

denne Traktat,

og av tiln~rmingen mellon lover, forordninger og administrative forskrifter.
Det · er ingen grunn til å tro at man

er

dun om man tross gjentatte . gjennom-

lesninger ikke får tak i hva det h·er egen-t l-ig står. Ingen andre greier
'

.

det heller. Skulle det antydes en f'ortolkning etter det følelsesinntrykk
'3nnomlesningen gir, r.iåtte det være at' den frie markedsøkonomien auto:; isk skal løse alle de proble1:1er den ·selv skaper. Eri slik for-toll-aling
i

et hvert fall i

horaa-traktaten hvile'r

full overensstemaelse med hele det - grunnsyn som
på.~ Den ·såkalte sosialpolitikk på så .vesentlige

områder .for lønnstakerne som sysselsetting, arbeidsvilkår, sos.ial trygghet
yrkesutdannelse o .1. ·or rent skuebrød.
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De som

utfor□ et

Roma-traktaten og de interesser de -opptrådte på vegne

av, var naturligvis klar over at det økonomiske system de

1

esatte,

ville kunne skape tilstander av en slik: art at de må avdemp r s for å avverge sosiale eksplosjonere Midlet er det såkalte Europeiske Sosialfond.
Det er opprettet, heter det, for å bedre arbeidstakernes muligheter for

å få sysselsetting og skifte tl:t:.'beidssted og yrke innen Fellesskapet. Det
er en klar tilkjennegivelse av at det ikke er mennesket som teller i
denne sammenheng. :-Det er _ikke 9-,tl . bekymringen gjelder, men produksjonslivets tilgang av egne.t

arbeidskraft.

Arbeidskraften skal ·kunne skifte 1a:rbeidssted og skifte yrke,,

står det.

Det vil si tilpasse seg strukturendringene og konjunkturenes skiftende
arbeidskraftbehov. Sosial:fondet dekker etter nærmere regler
utgifter soa

medle □ sstatene

50% av de

anvendo.r til å sikre arbeidstakerne ny pro-

duktiv sysselsetting ved yrkesomskolering og ved flyttebidrago Atter
engang det sanu:1e, det er det frie markeds behov som skal dekkes, ikke
arbeidstakernes. De avspises med bidrag til å u~danne seg for et annet
yrke eller økonomisk støtte til å forflytte seg til et annft sted.
Den såkalte sosialpolitikken er så gjennomsyret av denne t~:nkagangen,
at rn:2r sagt ethvert si tat vil bli en gjentakelse. Likevel et eksempel
til.: Fondet skal yte støtte til arbeidstakere som på gruruT av foretakets o □ stilling til annen produksjon er blitt helt eller jctelvis arbeidslose, står det et sted. Igjen denne omsorgsfulle tilrettelegging av
forholdene for strukturrasjonalisering på kapitalens premisser, igjen
den grunnleggende holdning til lonnstakerne som en umennes~eliggjort

I

produksjonsfaktor.

--~-~----"'•·- -

--

SYSSELS:S:r'l'INGSPOI,ITT.KJ( UTEN REFLT INNHOLD.

~-------·-""-·· ' -

Mens Roma-traktaten altså . omhyggelig rydder grunnen for alt som kan
hindre arbeidsl~raftens frie sverming in..."'1.eL.f'or Fellesmarkedets grenser,
unnlater den sor:.i

□an

kunne vente å forplikte seg til reell$ til tak som

kunne mestr,e de sosiåle proble□ er som nødvendigvis må oppst. å i _k.:P-I-vannet
av en slik frihet. Rena-traktaten har f.eks.

ikke et ord

of

boligpoli-

tikk. Underbringelsen av den migrerende arbeidskraften er apenbart ikke
dens sak.Re sul ta tet er da også blitt hva man kunr.•e vente: gjestearbeidere som er havnet i

de ~inst tiltrekkende yrker og i

talte fag o g som lever en brakketilværelse i

de då+ligst be-

språklige og kulturelle
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Istedet for ·

~ft'i-V-irk~.lig sysselsettingspolitikk,

blir arl>-eidstakerne budt

skueb~ød ~orn? ffk~sdf5plæriri.g , omskolering, videreopplæring, flytteh.jelp.
.
. .
.
-·:- -; . : .~-~· .- · , ... .,. - . . . . . ' ~ . .
Hvis det oppst år ·· a1v6rliige· forstyrrelser på arbeidsmarkedet; skal arbeids-

- .

,

kraftmyndighetene underrettes om dette, heter det i retningslinjene. ·
Arbeidstakerne skal i

så fall frarådes å søke slike distrikter og yrker!

Det er Rocta-traktat·ens . sysselsettingspolitikk i

et nøtteskall.T Den ;,på-

legger ikke de respektive ; myndigheter i medlemslandene å skape· sysselsettingsmuligheter der befolkningen er. Intet medlemsland er pålagt : å
sørge for full sysselsetting. En slik bestemmelse ville ha bygd på forpliktende medmenneskelig ansvar, og det er ikke Roma-traktatens sak.

FORPLIKTENDE BESTEM1'-1ELSER BLIR TILSIDESATT.
Hvor lite forpliktende den såkalte sosialpolitikken i Roma-traktaten er,
fremgår av den __skjebne som bester:æ1elsen om lik lønn for kvinner og menn
for sa□me arbeid har fått . Dette er en av de få bestemmelser som virkelig
er konkret utfomet, idet den sier at
hver medlemsstat skal i løpet av første etappe gjennonføre
og deretter sørge for den fortsatte anvendelse av prinsippet
om lik lønn til mannlige og kvinnlige arbeidstakere for samme
arbeid.
Den første etappe det her henvises til, løp ut 31/12.1964.
Til dato er det ikke skjedd det ringeste på dette området.

:DÅRLIGERE MULIGHETER FOR LØNNSTAKERNE INNENFOR SUPERMARKEDET.
· Mulighetene for lønnstakerne og deres organisasjoner ~å -nødvendigvia bli
- dårligere .ihnenfor en markedsdannelse som . bygger på de ~insipper Felles'!"'
' markedet gjør. Likegyldig hvilke fiffige . bortforklariri~r soa nyttes, be~mstiger Roma-traktaten kapitalinteressene på arbeidstakerinteressenes
bekostning. De nasjonale myndigheters beskyttelse kan heller ikke påregnes
i

samme utstrekning som før. Deres muligheter for å grip~ regulerende inn

i

det økonooiske liv er blitt redusert. Balansen har tippet over fra

mynd±ghe~ene · til industrien ved ~t kapitalen har fått enda bedre konsentm,sj.onsr11ul'.:i:gheter ·og enda friere armslag · enn før .
•Å ; pågtå, slik det har vært gjort, at fagbevegelsen for eksempel skulle
kunne · han.skes med de store internasjonale konserner eller multinasjonale
selskaper ved at Norge· går inn i Fel1es•niarkedet , · er

l!led ·

respekt å melde

dot rene tøv. De multinasjonale
selskapene .' hegrenser seg for det først··e
...
ikke til den lille del av Europa soo Fellesr.iarkedet utgjør, de er verdens-

omspennende i

sin karakter. Sentrale tariffoppgjør raed disse gigantene
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måtte om det i

- 6 det hele tatt er r.mlig, skje ·--på .e t - ~__bretlere grFP-J.a.g

enn Fellesmarkedslandene. For det annet vil disse·· S-elskaper ... med virksomheten . sprø.d:t ,_-pv~;t:>, ,lJ,eJ,.~ ve;rden f'å end~ bedre op~rasjonsmul ~ gheter inne'?lfor Fellesma;r-kedet ·,ve.c:L den fr;i.het Ro □a-traktåten knesetter. f elles□arkedet

er som ·skreddersydd : ·:for kapitalkonsentrasjon .o g sto': rdri:ft p å storkapital em
premisser.
Langt sann·synligere er det at de nasjonale fagorganisasjoner _yil få
sterk~re krefter å binde an med, og vanskeligere forhold å arbeide under.
Riktignok er det vanlig under alle forhold at arbeidsgivere i forhandlinger henviser til konkurrenter andre steder, som begrunnelse for å
kunne avslå de krav som fremmes, men det er hinnnelvid forskjell på henvisninger til nasjonale forho l d og bedrifter innenfor en

□arkedsdannelse

som bygger på trossetningen or.1 fri _k onkurranse. På det nasjonale plan :forhandler .man for hele industrier und er ett. Henvises det til konkurrenter
blir det iallfall konkurrenter bako~ grenseskiller

□ ed

tolltariffer, frakt;,.

forskjeller, ulike sosiale oUL~ostninger og en mengde andre ulikearte d e
forhold. Det kan umulig lette norsk fagbevegelses forhandlinger i

til-

felle ned.lemskap i Fellesmarkedet å bli møtt med henvisning til bedrifter::
i Belgia eller Luxemburg.
_ SOLIDARITET :MED HVEM OG MED HVA?

Lønnstakernes gamle prinsipp om solidaritet over landegrens t ne er ogs å
trukket inn i medlemsskapsdebatten, karakteristisk nok ikke minst fra
hold

so□

tidligere har f å tt dette begrepet i vrangstrupen.

Jå spør

de

freidig hvor solidariteten er blitt av når den tallnessig st_e rke norske
fagbevegelse ikke koITu~er sine mindre begunstigede partnere

få

kontinentet

til hjelp, med tyngden ~v sin innflytelse og sterke. demokra t iske tradisjoner. Det er bare t l i •dekkende svar på spør~målet: dette e r demagogi av
reneste vann.
De norske fagorganiserte er ikke bare villige til å fortse{te sitt samarbeid på faglig grunnlag med våpenbrødre på kontinentet, m~n . til å forsterke det. Et slikt samarbeid er ikke avhengig av noe raedl.e-ms~ap i Felf.. ~ :~~ ..
l e smarkedet. Unde r enhver omstendighet skal vi . fortsatt samff'b~~ie:a ~pefi
lønnstakerne og deres organisasjoner verden over, ikke bare ·:i ~ d ~ t :{ lil).. e
V

-

••

~

•

Europa". Norske lønnstakere sier nei til .. ~ u~dero:rdne seg e f økonoraisk:
system som Fellesmarkedets, . ikke av egoi~tis:\-ce . grunner, men fordi det er
i

strid med deres syn på samfunnsutviklingen og fordi det forringer deres

muligheter for landev:lnuinger som direkt:e og indirekte virkelig kan koJDCle
andre tilgode.

