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

VI VIL VINNE VALGET
25. SEPTEMBER
For en Folkebevegelse med en løst sammenføyd
medlemsstokk er sommerferien en organisatorisk
krevende tid . Skal vi beholde flertallet i folkeopinionen, må hver og en som får denne lomme-folderen gjøre det vesle han eller hun kan for å holde
oss på offensiven gjennom sommerferien . Hver
enkelt må sette seg som mål å realisere de oppgaver som er listet opp i denne folderen. Vi vil
virkeliggjøre det gamle ordtaket. om at «mange
bekker små gjør en stor å», og vi har da alle muligheter for å holde skansen og samtidig vinne folkeavstemningen 25. september.

VÅRT SVAR PÅ TILHENGERNES
ØKONOMISKE STYRKE ER
INNSATSVIWE FRA DEN ENKELTE :
I det følgende nevner vi endel arbeidsmåter som
med minimum av innsats, men med litt omtanke
kan utføres av enkeltpersoner både i sommerferien og ellers fram til folkeavstemningen. Vi må
være klar over at folk i ferien vil kunne reagere
negativt, hvis vi er for pågående i vår agitasjon .
Men det kan unngås om alle er oppmerksom på
problemet og tar tilbørlig hensyn til lokale forhold.

BILMERKER MED NASJONALBÅND
OG TEKSTEN: STEM NEI
Flest mulig EEC- motstandere som har bil, må få
klistret dette merket på innsida av bakruta
(merket er selvklebende og er lett å ta av igjen) .
Aller helst bør man ha med seg en bunke bilmerker når man reiser på ferie. Dette vil være velkomment når en møter andre EEC- motstandere
som ikke har fått merket ennå. Merket bør kunne
ha et bredere bruksområde enn bare bilvinduer,
f.eks. på glass ved ringeklokker eller entredør.
Men all bruk må selvsagt være i full forståelse
med rette vedkommende. ·
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JAKKEMERKET
«STEM NEI»
Det har stor psykologisk betydning at flest mulig
bærer merket i tiden fram til folkeavstemningen.
Vi er mange, og vi må vise det. Vi må vise samhold og vilje til å stå fram med vår mening. Alle
EEC-motstandere bør ha en pose merker for
hånden.

ALLTID MEDLEMSKORT
I LOMMEN
Ennå er bare en mindre del av EEC-motstanderne
medlemmer av Folkebevegelsen. Ferietiden og
den folkeforflytting den fører med seg, er en god
anledning til å få tegnet nye medlemmer blant
slekt og kjenninger som en ikke ser til vanlig.
Dette betyr aktivisering av nye krefter i innspurten.

SPRE FERIENUMMERET AV
«EEC-NYTT»
Det siste nummeret av «EEC-nytt» før fellesferien
vil bli trykket i et tilstrekkelig stort opplag til at
folk kan få med seg det antall de ønsker når de
reiser på ferie. Personlig overlevering betyr kontakt og mulighet for en samtale.

SPRE FERIE NUMMERET AV
«TRYGGE ARBEIDSPLASSER»
I forbindelse med fellesferien vi l det også bli
trykket
opp
et ferierwmmer
av «Trygge
Arbeidsplasser», spesialavisen for folk som ar_b eider i industrien eller har tilknytning til større eller
mindre arbeidsplasser. Det vil også være en god
ide å ta med seg en bunke «Trygge Arbeidsplasser» i bilen.
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SETT OPP PLAKATER NÅR DU
KJØRER ELLER GÅR TUR
I aller nærmeste framtid vil det foreligge minst en
ny plakat fra Folkebevegelsen. Det ville være fint
om man satte seg som mål å sette opp et visst
antall plakater i løpet av sommeren, f .eks. 50 stk.
Det bør vises omtanke og varsomhet · med hvor
plakatene settes opp, slik at plakatene ikke virker
mot sin hensikt. En hovedregel er at man må ta
hensyn til de lokale forhold og innrette seg deretter. (Den beste måten å sette opp plakater på er
å bruke enten tegnestifter eller vanlig stiftemaskin.)

IKKE ALLE REISER BORT
Mange reiser ikke bort i ferien, - eller er iallefall
hjemme det meste av sommeren. Dette gjelder
særlig utover landet og på mindre steder. Til gjengjeld kommer det besøk av feriefolk, særlig fra
byområdene . Alt det som står i punktene foran
kan tilpasses denne situasjonen. Forklar feriegjestene ditt standpunkt, og dersom forholdene
tilsier det, hva medlemskap vil bety for det lokalsamfunnet hvor de tilbringer sin ferie.

MANGE BEKKER SMÅ .....
I den organisasjonsmessige stilling motstanderne
er, - er det svært viktig at det enkelte medlem
gjør en innsats hver på sin plass. Det kan f.eks.
gjøres ved at man nevner EEC-spørsmålet, «TONER FLAGG», når man snakker med folk, at
man setter seg ned og tenker over hvilke av sine
slektninger og kjenninger man kan sende et brev
eller kort til, el. lign.

Ofte vil en ha følelsen av at det vesle en kan
utrette er for lite til å ha noen virkning i den store
sammenhengen, men DET ER EN FARLIG MISFORSTÅELSE
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Det er nettopp å benekte vår viktigste styrke. Dersom hver og en av oss gjør litt, - vil summen av
dette bli meget stor. Dersom alle som får denne
folderen sender 2-3 brev, vil dette bli en enorm
mengde brev, og hvis disse brevene er innsiktet
på tvilere og vet ikke-gruppen, vil en slik brevaksjon kunne få stor virkning . Disse arbeidsmåter
krever ikke så mye tid. Det som kreves er litt omtanke, litt planlegging og en beslutning.
DET PÅLIGGER HVER ENKELT AV OSS ET
ALVORLIG ANSVAR I TIDEN SOM GJENSTÅR.
VI BER DEG YTE DITT, OG VI VIL VINNE VALGET DEN 25. SEPT.
Det materiellet som trengs til oppgaver som er
nevnt fo ran, fås enten hos lokallaget eller hos et
av våre distriktskontorer.
(Unngå å sende bestillinger sentralt som kan
ordnes lokalt.)
GOD SOMMER!
Folkebevegelsen mot norsk
medlemskap i Fellesmarkedet
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DISTRIKTSKONTORER
Finnmark:
Velferdsbygget for fiskere, Storgt. 9,
9750 Honningsvåg
Troms:
Folkets Hus, Storgt. 95, 9000 Tromsø
Trøndelag:
Olav Trygvassonsgt. 3, 7000 Trondheim
Tlf. (075) 20 216
Kjøpmannsgt. 10, 7500 Stjørdal
Tlf. (076) 94 887
Nord-Møre :
FB-hytta, Langv. (ved Folkets Hus),
6500 Kristiansund N.
Sunnmøre:
Notenesgt. 1, 6000 Ålesund
Tlf. (071) 25 979
Bergen/ Horda land:
Halvtan Kierulfsgt. 6a, 5000 Bergen
Tlf. (05) 23 12 02
Rogaland:
Rosenkrantzgt. 34, 4000 Stavanger
Tlf. (045) 31 248
Nygaten 4 , 5500 Haugesund
Tlf. (047) 27 420
Agder:
Torggt. 2 , 4800 Arendal
Tlf. (041) 21 352
Arbeiderforeningen,
Dronningensgt. 34, 4600 Kristiansand
Vestfold:
Sandegt. 1, (Meierigården) 3100 Tønsberg
Tlf. (033) 14 764
Østfold:
Dronningensgt. 27 , 1700 Sarpsborg
Tlf. (031) 55 077
Nygårdsgt. 20, 1 600 Fredrikstad
Tlf. (031) 12 506
Oslo :
Stortingsplass 7,
(inng. Arbeidergt.)
Tlf. (02) 33 20 12 - 33 22 06
Faglig utvalg:
Skippergt. 29, 5. etg.
Tlf. 42 46 11
www.pdf-arkivet.no/eec/ (2022)

