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1.

Gjennom EF-samarbeidet kan vi få kontroll over økonomiske
og sosiale krefter som Norge ikke kan få herredømme over
alene. Det europeiske fellesskap rår over midler som kan
bidra til en løsning av økonomiske problemer mellom landene, bekjempe skader på naturmiljøet og kontrollere virksomheten til internasjonale storkonsern. EF-samarbeidet
gjør det mulig for landet vårt å ·planlegge sin egen utvikling
uten frykt for å møte uforutsette mottiltak fra andre land som
vi har stort økonomisk samkvem med.
DERFOR BE TYR MEDLEMSKAP BEDRE STYRING
PÅ SAMFUNNSUTVIKLINGEN!

2.

Det europeiske fellesskap vil få stor betydning for Norge enten vi blir medlemmer eller ikke. Det vil i alle fall bli fattet vedtak innen EF i saker som er viktige for oss. Som
medlem blir Norge med når beslutningene fattes, istedet for
bare å måtte godta avgjørelser vi selv ikke har innflytelse på.
Ved å delta aktivt på alle områder EF-samarbeidet omfatter,
vil våre . synspunkter alltid telle med. I saker som er viktige
for de enkelte medlemsland må alle være enige før vedtak
kan fattes.
DERFOR BETYR MEDLEMSKAP AT NORGE STYRKER
SIN INNFLYTELSE UTENLANDS.

3.

Kommer vi med i fellesskapet ·får vi toll- og kvotefri adgang
til hele det utvidede EF-markedet. Dette området vil være
den største avtaker av norske produkter og tjenester i framtiden.
Vi er nå inne i en periode med omstilling og modernisering
av norsk produksjon. På denne måten skapes nye muligheter
for norske næringer. Det er muligheter vi kan få utnyttet
innen det utvidede europeiske marked .
.

.

For de næringer som i dag har avsetningsvansker betyr EFtilslutning at vi kan delta i den framtidige økonomiske planleggingen som vil ta sikte på å skape et bedre samsvar
mellom tilbud og etterspørsel.
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DERFOR BETYR MEDLEMSKAP
BEDRE ARBEIDSFORHOLD FOR NORSKE NÆRINGER,
OG SIKRERE NORSKE ARBEIDSPLASSER!
4.

DERFOR BETYR MEDLEMSKAP EN SIKRERE FRAMTID FOR NORGE OG EUROPA.
5.

II

I

Landene i EF går i dag i bresjen for å skape grunnlag for et
tillitsfullt forhold mellom landene i Øst- og Vest-Europa bygget på samarbeid~ Gradvis bygges opp et gjensidig avhengighetsforhold av økonomisk, teknologisk, industriell og kulturell
natur. Norges sikkerhet er best tjent med at vi deltar på frontlinjene i et slikt samarbeid, der også de øvrige nordiske land
vil bli trukket aktivt med.

Det utvidede EF blir utviklingslandenes største og viktigste
handelspartner. EF-landene har hittil gått i spissen for å gi
U-landene preferanser og tollfrihet for industrivarer på det
vest-europeiske markedet. Denne tendensen kan og må styrkes
slik at det utvidede fellesskap vil kunne føre en positiv utviklings- og handelspolitikk som i en avgjørende grad kan bidra
til å gi utviklingslandene en tryggere økonomisk basis. Dessuten har EF et godt utbygget nett av institusjoner for å administrere teknisk og økonomisk hjelp.
DERFOR ÅPNER MEDLEMSKAP FOR ØKT BISTAND
TIL U-LANDENE.

6.

Vi vil alle være herrer i vårt eget hus, vi vil alle at landets
selvråderett skal styrkes. Det vi er uenige om er hvorledes
dette best kan skje. Norge er en del av Europa. Det som
skjer der har betydning for vår hverdag. Gjennom EF får vi
medinnflytelse over samfunnsutviklingen i vår egen del av
verden.
·
DERFOR BETYR MEDLEMSKAP STYRKET NORSK
SELVRÅDERETT.
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Ungdomskampanjen for norsk EF-tilslutning er strengt tverrpolitisk, og vil arbeide uavhengig av alle andre organisasjoner.
Den ønsker 'å samle all norsk ungdom som går inn for norsk
· medlemskap, og å gi EF-debatten den balanse og bredde som
holdningene blant ungdom gir grunnlag for.
Alle enkeltpersoner under 35 år kan bli medlemmer. Medlemskontingent er kroner 10, - .
Ungdomskampanjen er finansiert utelukkende gjennom personlig bidrag.
Vil du vite mer eim oss?
Vil du bli medlem?
Send inn denne slippen:

Jeg ønsker nærmere opplysninger om
Ungdomskampanjen for norsk EF-tilslutning

□

Jeg vil bli medlem av Ungdomskampanjen
for norsk EF-tilslutning

□

Etternavn

fornavn

alder

Adresse

Poststed

Postnummer

Yrke
Ungdomskampanjen for norsk
EF-tilslutning.

Bankgironr. 6019.05.21934.

Rosenkrantz gate 22,
Oslo 1. Tlf. 42 12 68.

Postgironr. 21 07 84.
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