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Hvorfor sier
Senlerparliel NEI li/
ful/I medlemskap i EF?
Fordi det grunnlag som dette medlemskap må
bygge på, står i strid med de verdier Senterpartiet gir uttrykk for i sitt program.
Vi bygger på nasjonal grunn. Da kan vi ikke gi
avkall på vesentlige verdier som suverenitet
og nasjonal utforming av livsgrunnlaget.
Vi går inn for desentralisering, distriktspolitikk, medbestemmelsesrett, nærdemokrati og
et mer menneskevennlig miljø. Da kan vi ikke
si ja til et medlemskap i EF som forsterker
sentralisering, byråkratiet og minsker menneskenes muligheter til å være medansvarlig
for sin egen livssituasjon.
Vi går inn for internasjonalt samarbeid bygd
på respekt for nasjonal identitet og suverenitet. Da kan vi ikke si ja til et medlemskap i
EF som fører oss inn i en politisk og økonomisk unionsdannelse med redusert selvstyre.

Desentralisering
Bedre miljø
Jamstilling
gir meningsfylt liv for alle
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Ja til desentralisering betyr
Nei til medlemskap
Senterpartiet vil spre og fordele samfunnsfunksjonene i stedet for å konsentrere dem.
Et medlemskap i EF betyr sentralisering. Således sier EF-kommisjonen selv:
«I visse tilfeller har derfor den gradvise fullføring av Fellesmarkedet bidratt til å forverre
de overdrevne og skadelige skjevheter i den
geografiske fordeling av produksjonslivet som
medlemsstatenes distriktspolitikk tar sikte på
å fjerne.»
Dette er EF's egne ord. Den skadelige sentralisering kan vise seg å bli ennå mer alvorlig
for Norge. Et medlemskap i EF vil nemlig bety
en utrygg framtid for primærnæringene, landbruk og fiske, og de mindre bedrifter innenfor hjemmeindustrien - nettopp de næringer
som danner grunnlaget for det lokale og
spredte bosettingsmønster. .
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Ja til-by-Norge betyr
Nei til medlemskap
Senterpartiet mener det er viktig at vi i byNorge legger hovedvekten på en sterkere sosial og trivselsmessig miljøutvikling. Skal vi
makte å styre en slik utvikling må presset på
byområdene dempes.
Et medlemskap i EF vil sannsynligvis forsterke
konsentrasjonen av arbeidsplasser. EF-kommisjonen uttaler selv: "Det er allerede nevnt
at en umiddelbar konsekvens av å åpne grenser er en forsterking av tendensene til geografisk konsentrasjon». Og videre: "Resultatet
er en konsentrasjon i de allerede industrialiserte områder, som tilfredsstiller kravene til
effektiv plassering bedre enn andre».
Et medlemskap i EF kan ~~ jf. 'fi ikke makter å styre samfunnsut4'C,rØ8rVslik at byNorge gis pusterom til ~ fc •Ullllffl'Plbo.rlen sosiale
og trivselsmessige milj
s
de som
bor der.
z 1/ · "I.
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Ja til folkestyret betyr
Nei til medlemskap
Senterpartiet mener det er en viktig oppgave
å gjøre avstanden mellom de som styrer og de
som blir styrt, så liten som mulig.
Et medlemskap i EF betyr at norske folkestyreorganer avgir en del av sin myndighet - og
sitt ansvar - til EF's organer. Ved et medlemskap vil avgjørelser som nå treffes av vårt
eget folkestyre bli fattet i Brussel.
En slik utvikling er det motsatte av nærdemokrati. Vi vet at veien fra menneskenes ønsker
til den besluttende myndighet ofte er lang og
kronglete. For små og svake grupper er det
vanskelig å bli hørt. Denne situasjon vil bli
mye verre ved et norsk medlemskap i EF når
mange avgjørelser overføres fra det norske
Storting til Brussel.
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Europeisk og inlemasjona/t
samarbeid på nasjonal grunn
Senterpartiet mener at fri handel mellom nasjonene vil være til gagn for hvert enkelt land
og et viktig bidrag til avspenning i verden. Et
slikt verdensomspennende handelssamarbeid
må bygge på det grunnprinsipp at nasjonene
møtes som selvstendige og likeberettigede
parter, inngår avtaler og gjennomfører disse
avtalene gjennom myndighetene i sine hjemland.
Det system EF følger, bryter med de demokratiske tradisjoner i de vestlige lands inter:
nasjonale forbindelser etter krigen. EF nøyer
seg ikke bare med å stenge mot utenverden
ved hjelp av tollmurer, men også ellers i økonomiske forbindelser med utenverden.
Våre høye idealer om størst mulig internasjonalt samkvem, vårt engasjement i FN, vår
medvirkning til internasjonai avspenning gjennom NATO, vår hevdelse av frihet på alle hav
- er best tjent ved ikke å binde seg til proteksjonisme og isolasjon i verdenssamfunnet -slik
EF-systemet innebærer.

Hva men
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Ja til en frihandelsavtale
/lei til medlems/tap

-

EN FRIHANDELSAVTALE VIL:

sett under ett og på lengre sikt gl norsk Industri samme markedsmuligheter som fullt
medlemskap.
sikre oss fullt herredømme over den økonomiske politikk som skal føres I landet vårt.
sikre vår form for folkestyre der den enkelte
borger skal' ha muligheter til å være medbestemmende på utviklingen I landet.
sikre at vi kan anvende våre virkemidler til
en likelig fordeling av produksjonen på folkegrupper og distrikter.
sikre at våre naturressurser utnyttes I en form

og et tempo som tjener både dem som lever
I dag og de slekter som I framtiden skal bo I
Norge.

~

videreføre vår sikkerhetspolitiske forankring I
. , NATO-samarbeidet.

er Du?
GJØSTEIN
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Ja til bygde-Norge betyr
/lei til medlemskap
Senterpartiet ser det som viktig at menneskene kan få jamgode vilkår hvor de enn bor i
landet. Men behovene er ulike i byområdene
og bygde-Norge. I bygde-Norge trengs det
først og fremst et mer allsidig næringsliv,
skape nye arbeidsplasser og ta vare på dem
som er der.

Arbeidsplassene i primærnæringene, landbruk
og fiske,_ og de mindre bedrifter innenfor
· hjemmeindustrien er selve grunnlaget for
bygde-Norge. Et medlemskap i EF vil bety at
disse arbeidsplasser settes i fare, og det foreligger ingen garantier for vårt land til å føre
en nasjonal politikk som kan sikre næringsutøverne i disse yrker en trygg framtid.
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Ja!
Sendes til:
Senterpartiet
Arbeidergt. 4
Oslo 1

Jeg vll vite
merom
Senterbevegelsen
og EF!

I
Send meg materiell
Jeg vil bli medlem i:
Senterpartiet
Senterkvinnene
Senterungdommen

Navn

Adresse
Poststed
(Skriv tydelig)

www.pdf-arkivet.no/eec/ (2022)

□
□
□
□

I
I
I
I
I

