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Hvorfor ikke samarbeid?
Forholdet mellom verdens nasjoner har
i hele vår historie vært bestemt ved den
sterkestes rett. De større land har ved
makt tatt seg tilrette på bekostning av de
mindre. Norge er et lite land som har
fått føle dette på kroppen.

burg, Nederland og Tyskland med i Fellesskapet, mens England slutter seg til fra
nyttår. Danskene skal ha folkeavstemning
i likhet med oss, men har klart sagt fra
at de går inn uansett hva resultatet blir
i Norge.

I samkvem med andre land kan Norge
bare beholde sin selvstendighet innenfor
et forpliktende rettssamfunn hvor de
samme regler gjelder for store og små
land. Da først kan alle konflikter og uoverensstemmelser løses rundt konferansebordet istedet for ved makt. Har ikke
dette alltid vært vårt utenrikspolitiske
mål?

Hva er så Fellesskapet? Det er et forpliktende samarbeid mellom selvstendige
nasjoner for å løse de problemene som
de enkelte land ikke kan løse alene.

Mens dette er en drøm i dagens stormaktsverden, har de vest-europeiske de-mckratier blitt enige-um-å--inngå et slikt
samarbeid - Det europeiske fellesskap.
I dag er Belgia, Frankrike, Italia, Luxem-

I Fellesskapet vil ikke Norge avgi sin
selvråderett - like selvfølgelig som at
ingen av medlemslandene har avgitt sin.
Men i tillegg til vår nåværende selvråderett, får vi på likefot med de andre medlemmene også være med på å løse problemer som vi i dag overhode ikke har
- noen konttoll med. Dette er "å styrke vår
selvråderett.

La oss alle møte fram å si JA ved folkeavstemningen i tillit til
oss selv, våre fem siste regjeringer, et overveldende Stortingsflertall
og de demokratiske land i Europa.
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Arve Frenningsmoen

Irene Jansen

Laborant; mangeårig formann f A sk er Faglige
samorganisasjon.

Husmo r; m edlem av Asker kommunestyre og
skolestyrem edlem.

Vi bor i et lite land som ikke har noen
mulighet til å bli hørt i en verden dominert av stormakter, uten å delta i forpliktende internasjonalt samarbeid. Slikt
samarbeid er i dag best organisert i De
Europeiske Fellesskap. DVi må vise våre
nærmeste venner tillit og delta aktivt
dette samarbeidet.

Valget står mellom medlemskap og handelsavtale. Begge løsninger pålegger oss
forpliktelser og griper - direkte eller
indirekte - inn i vår selvråderett. Jeg
velger det alternativ som også gir medbestemmelsesrett. Derfor stemmer jeg JA.
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Thorleif Pettersen

Jan Mathiesen

Avdelingsleder; kommunestyrem edlem og formann i Heggedal Pensjonistforening.

Båtbygger; kjent ungdomsleder.

De europeiske land arbeider med de samme sosialpolitiske mål som vi selv gjør.
Sosialpolitikken vil dessuten være vårt
eget ansvar innenfor EF. For at dagens
påtrengende sosiale problemer skal overvinnes må den fortsatte økonomiske vekst
sikres. Det gjøres best ved å si JA til EF.

De politikere jeg har tillit til, mener JA.
De aktive forsvarsvenner, som under og
etter krigen har vist klokskap, fremsyn
og fedrelandskjærlighet mener JA. De
kloke, dyktige og pålitelige menn og kvinner fra en rekke yrker jeg har lært å
kjenne i mitt arbeid, mener JA. I tillit
til disse dyktige kvinners og menns innsikt og vurderingsevne, tar jeg trygt
standpunktet JA.
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MEDLEMSKAP - HANDELSAVTALE?
JA betyr fortsettelse av norsk utenrikspolitikk.
JA betyr sikkerhet og fred.
NEI svekker Norges plass i det vestlige samarbeidet.
NEI betyr en usikker framtid.
HVA VELGER DU?

m
«JA til EF» i Asker
Lars Backer, formann, Kristin Moe, Barbara
Hørling, Odd Bårnes, Gunnar Baalsrud, Anne
Martinsen, Torleif Pettersen, Nils 0. Wejset,
Astrid Fagernes, Håkon Christiansen, Arne
B. Tyssen, Torbjørn Yggeseth, Kjell Knudsen,
Ingeborg Lyng, Jon Fossum, Egil Bakke, Irene
M. Jansen.

Kontaktadresse:
Lars Backer
Ulfs vei 6,
1370 Asker.
Tlf. 78 18 10.
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