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Lokalsa111fun11ene eravhengige
a~ marke<!,ene,sierfiskeskipper
Hiltnar Flaten
-

Utkantstrøkene i NordNorge best tient •ed
,
k
·
-me·
e•s
ap
EF dI
For Troms som for de fleste utkantstrøk i orge vil
et norsk medlemskap i E F bety de beste muligheter
m økonomisk og i ndustriell utvikling, sier fiskeskip per H ilmar Flåten i Skjervøy. - Vi vet a t de fleste
'a rer og produkter som i dag produseres i våre
distrikter gå r til utlandet - til det som kalles
eksportmarkedene. Det innebærer at de Jokale bedriftene og de lokale samfunn er avhengige a v ·å få
. olgt var~ne sine på disse markedene.
-- Hvis Norge b\ir slående utenfor fellesskapet. in nebærer det
at norske produkter -- og eler-med også det vi produserer• jkke vil lia samme adgang til
di se markedene som andre
Iand5 produktet·. I stedet vil- de
væte hindret av diskriminerende tollsatser, kvoterestriksjoner
og importavgifter.
- Het i Skjervøy vet vi at fiske~
bedriftene både i Arviksand; i
Lauksundet, i Arnøyhamn, på
Skjet·voy og ellers er avhengige
av å få solgt varene sine .i utlandet, sier Flåten. - Hvis vi ikke
får adgang til det store EFmarkedet betyr det at bedriftene vil gå en ytterst usikker
fremtid I mote. Og blil' bedriftene våre rammet, da rammes
også andre deler av vårt samfunn.
Det samme vil gjelde muligheten til å få ny industri. Blir
Norge stående utenfor EF, innebæ rer det at den konkurranseu våre utkant -næringer mø•
ter blir hardere. I distriktene
har vi ikke så stor evne tit å bære slike o kte belastninger, i tillegg t il at vi er tynget ned av

t ransportkost nader og andre
vansker fra for. Mulighetene til
å få t ilgang på ny ind us tri vil
mea a ndre ord bli redusert
·utenfor EF sa mmenlignet med
situasjonen i dag. I realiteten
vH det også være et tilbakeslag
for den distriktspolitikken som
man har forsokt å fote de sisle
årene.

Mindre råstot:f -- mer foredling
• Vi må også være klar over at

tilgangen på råstoffet fra havet
ikke er ubegrenset, sier fiskeskipper Hilmar Flåten.
- Skal vi i framtida ha grunnlag fot levelige vilkår, må vi
derfor nytte ut dette råstoffet
bedre og bedre, Vi må foredle
fisken met og mer, hvis vi skal
kunne klate oss med det vi kan
få opp av havet.
I det hele tatt er videreforedlinge11 av våre råvarer en betingelse fot en stabil o~ god utvikling. Det gjelder rastoff fra havet, fra fjellene og skoge.ne -- og
fra kontinentalsokkelen·. Vi får
mindre betalt for rå toffet enn
vi fåt for de hoyforedlede varene vi kan lage av vårt rå toff.

-- Hvis Norge blir stående utenfor EF vil det bli lagt toll og
restri ksjoner på hoyforedlede
produk ter, sier Flåten,
-- Råvarene vil imidlertid gå
tollfritt, og det er ikke vanskelig å ten ke seg at and re vil kutt-ne nytte ut vårt rås toff til sitt
fotdel. Bli r vi med i EF vil de
vatene vi foredler selv komme
tollfritt inn -- og vi kan sikte vår
egen næring bedre.
Det et ikke bare fiskeprodukter dette gjelder. Det gjelder
bergverk, treforedling m.m.
der det i Tro111s finnes muligheter til videre utvikling. Utenfor
EF ka.n det vise s_e g at det blit
umulig å skape trygg dti.ft og
stor nok avsetning av fotedlede
produkter. Og ikke bate det blif vi stående utenfor kan arbeidsplassene komme til å bli
eksportert, fordi det vil bli reist
foredlingsbedrifter på vått råstoff i europeiske land. Vi vet
at en ledende norsk fiskeeksportor bat sikret seg industritomt i Amsterdam for det tilfelle at yj ikke kommer med i EF.
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Redaktør Erling Ha/1-Hofsøe,
forman,, i <<JAtil EF>> i Harstad:

R Johnsen:
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vekt på landets framtidige øk9nomiske velstand.
Mange innlegg i presse, radio og TV kan virke som
at folk er livende redd for å miste noe av den velstand
v_i lever i i dag.
I fo rbindelse med et eventuelt Jeg har selr vær t aktivt med i 2
nied_lemskap i EF legger jeg kriger, bl. a. den siste verdenspet on lig ikke så stor vekt på ktig. h vot jeg \'ar med j En,:•
de11 okonomiske sid e av saken. Jand og invasjoneo på konhLandbruk, fi ske og indu stri må nentet, Jeg skal ikke her kom-etter min me ning komme i me inn på noen enkeltheter,
at1ne11 re kke. For meg betyr m en ba re nev ne at det jeg opp•
felles kapet i ordets rette be- levde under d isse 2 kriger onstydni ng d et vesentligste. Et fol- ker jeg ikke at jeg selv ellet aalesskap i Eu ropa må bety at dte skal oppleve på ny.
la.o dene fo ler seg nærmere
knyttet til hverandre. og at fel- .
.
lesskap betyr ve nnskap,
GJ1:nnom et fe)lesskap I Europa
.
• .
. . er Jeg overbevist om at !\'ister,
Hadde fo_r 60 ar side n hatt et som z gauger har utlø t en
fe lless~ap _1 fatropa .•som det vetde nskrig. i framtiden vil
so1~1 na er I fer~ med '! ska pes, kunne ordnes ved fredelige forer Jeg ga n~ke sikker pa at de 2 handlinger i EF.
verdenskriger med all d ens
grnsomhet, h add e væ rt unn- .
.
.
•
gått. De av oss som er galllle V1 lever I sl?r ~elsta_nd 1_ ~orze 1
110k kan vel ikke unngå å min- dfig. Jeg er !n11d lert1d vt lhg til å
nes den siste verdenskrig og gt avkall· pa lll)'.e av denne vel-hva den gjorde til de n landsdel stand. de1·so_m Jeg den•ed kan
i Norge som vi bebor i dag. Jeg opp11a at n11!1e ba!·n ?g barne,:kan vanskelig forstå at folk barn kan ~lippe a giennomg~
som opplevde den siste vet- det som v1 eldre opplevde 1
denskttg i Nord-Nor~e · kan si 1940 • 45.
NEI til et fellesskap 1 Europa. Detfor sier jeg da tit EF• ..

n

La oss se litt på fiskeriene. som
har spesiell interesse i våt

Hele 61 prosent ·av denne øk-

ning gikk til del tollfrie EFTA,
landsdel. Fisk og fiskevater ga
mens bate 7 prosent gikk til
ifjor 1,4 prosent av btuttoria·EF-landene. Forklaringen .på
sjonalptodukt og 13 prosent av
dette et ganske enkelt at det er
samlet vareuttorsel. ~:, ptosent toll på fore.d iede varer tiJ Ell.
av fiskeproduktene ble ekspotDet er 15 prosent toll på
tel't j 1971. Det sku tie derfot , frosse11filet og mellom 20 og 2.5
væte klatt at eksporten et avprosent toll på hermetikk.
gjorende for fiskerinæringen og For frossenfisk et tollen tilsvJl•
arbe.iqsplassene innen nærin- 1·ende 1/ 4 -- 1/ 3 av råfiskprisen.42 P.tos~nt _av Norg:s fiskeekI tidsrommet 1959-1970 økte sport gikk 1 1971 til de seks
gen. til utlandet med bate 7
salget
EF-landene pluss Storbr itan~roseut. Eksporten av frossenfisk og hermetikk økte imidFod,s. s. 8
lertid med hele 205 prosent.

FISKERIENE~NORDNORGE OG EKSPORTEN
I Mn pågående diskusjon om EF er det & motstamu;fomes hold hevdet at Norge Yll
klare seg like godt utenfor EF som inne:mfoir fi l fo kapd. Når en ser på norsk eksport
eir di'tte en påstand som ikke er boldlbatr.
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Skånland-utvalgets rapportikke noe
NEI-argument

Målsettingen i Norges øko·
nomiske politikk er den
samme innen EF

-

Redaksjonsutvalg: Bjarte Botnen, Leiv Vidvei,
Grethe Værnø, Ola H. Metliaas, Sverre Jervell
Cort Adlersgt. 16, Oslo 2 - Tlf. 56 Sl 85

Sverige må
sitte pa gangen
•

0

EF-debatten er en diskusjon om vår plass i Europa.
Slaget om å holde Norge helt utenfor EF er tapt.
Ingen norsk politiker vil ta ansvaret for en slik
politikk. Bare 6 · uker før folkeavstemningen går
nei-folkene inn for en handelsavtale med EF etter
svensk monster.
Striden i dag står derfor om to grµnnsyn - medlemskap eller hand~lsavtale.
For tilhengerne var de svenske forhandlingene en
bekreftelse på noe de hadde ventet. Det svenske
onsket om medbestemmelse i EF ble avvist. Svenskene knytter seg derfor til. EF, samtidig som de
.mister retten til medbestemmelse. De må «sitte. på
gangen» mens andre land former en politikk og
treffer beslutninger av største betydning for det
svenske samfunn.
Sveriges noytralitet utelukket medlemskap. Valget
sto mellom en handelsavtale og ingen avtale.
Svenskene var derfor beredt til å ta de ekstrabelastninger som følger av en handelsavtale.
Er Norge nodt til å ta disse ekstrabelastningene?
På grunn av sammensetningen av norsk eksport og
skipsfartens betydning, vil en handelsavtale koste
langt mer for Norge e1!n. for Sverige. Hver ~nkelt
borger skal være med pa a betale dette tapet 1 form
av mindre Iønnsokninger eller høyere. skatter og
avgifter. Dersom norsk økonomi svekke~, vil det
svekke vår evne til å løse samfunnsoppgaver mnenfor
sosial- og helsesektoren, utdanning, miljøvern, distriktsutbygging.

r
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En handelsavtale vil frata norske politikere stemmeretten i europeiske SP.ørsmå!. Norsk konkurransepolitikk, deler av distnkspolitikken og hovedlinjene i
den okonomiske politikk vil bli be~temt av organer
der Norge ikke er med.
Det må gjores klart hvem som skal betale regningen
med en handelsavtale. Vi vil også vite hvem som skal
ta ansvaret for en slik avtale.
Nei-folkene, som tidligere har gitt uttrykk for
mistillit til regjeringens EF- forhandlinger, vil at den
samme regjering skal ta ansvaret for en handelsavtale. Selv er de ikke villige til å bære dette ansvaret.

Vi avviser en avtale som fratar Norge stemmerett i
europeiske sporsmål og som påfører landet store
økonomiske belastninger.

Vi avviser en handelsavtale ingen norsk politiker
ønsker å ta ansvaret for.
Vi vil ikke passivt tilpasse oss EF, vi vil være med på
å forme det eµrope1ske samarbeidet.

-----------------------------~-Til «JA TIL EF»-aksJonen, Cort Adelersgt. 16,
Oslo 2. Tlf. 56 51 85
Postboks 2599, Solll, Oslo 2.
Jeg ønsker A tegne meg som støttemedlem og

vll gl et bidrag på kroner ................ ..
som D er sendt over postgiro 210811
D er sendt over bankgiro 8200.01.40208
D følger vedlagt I sjekk
D Jeg ønsker lnformasjonsmaferlell Ulsendt
D Jeg ønsker A delta I det lokåle arbeid.
Navn ..................................... .

Adresse ••••••••••••••••••••••••• •••••··••
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---------~~----~-~~------------Kontroll: Hdal, Waaler & Co., Statsautoriserte revisorer.

Jeg er tilhenger avNorsk
medlemskap i EF, sjer direl<tør
Hermod Skånland
I den pågående EF-debatt blir det flit;tig referert
til det såkalte Skånland-utvalgets rapport.
Utvalget, som hadde direktør Hermod SKÅNLAND i Norges ~ank til formann, _ble oppnevnt
av regjeringen for å undersøke hvilke virkninger
en økonomisk og monetær union innenfor EF vil
ha på norsk økonomi.
Folkebevegelsens organ «EEC- me som innen EF, og denne vil
NYTI» nr. 6 for mars/april i år langt på veg også bestemme
omtaler utvalgets rapport, og i hva slags politikk som kan utinnledningen til denne artikke- formes, enten vi er medlem
len heter det:-«Det dokumentet eller ikke. I 11oen grad vil nok
som gruppen har Jaget brukes i virkemidlene måtte revideres,
dag hovedsaklig av EF-mot- men det er jo ikke alltid sikkert
standere. Det er svært få pro- at de virkemidler vi har funnet
EF-argumenter å finne i denne fram til, f.eks. i foredlingspoli•
tikken, er de beste tenkelige,
bunnsol.ide innstillingen».
sier Skånland.
• Synes De at utvalgets rapport - Men det vil altså bli en beblir misbrukt i debatten, Skån- grensning av selvråderetten?
land?
- Det vil finne sted en begrens.
,, ning såvel i landenes selvråde- Hvis en haf- som utg~ngs- rett som i deres egenmektighet,
punkt ~t avstaelse av nasjonal svarer Skånland.
.
•
d
suveremtet er et onde, kan en
nok i denne rapporten finne V; tar ~PP spørsmalet om e
ammunisjon for EF-motstand. fne kap1t~Ibe~egelser, SOf!l har
Personlig er jeg tilhenger av vært særhg ~1tt1g brukt 1 EFnorsk medlemskap, . kanskje deb_attens _atgumentfl~m. •
mer ut fra politiske enn økono- - y1 skal ikke ov~rdnve_ vtk•
miske overveielser, og for meg nrngene av de ~ne kap~ta befremstår da rapportens kon- vegelser. Hovedt.egele~ vil ~ok
klusjon mer som en påvisning V!f!re at de som rar ove~ kapital,
av hva et_ forpliktende økono- vil fin!1e det mest regnmgssvarmisk samarbeid innebærer der- e_nde a anvend_e den der de har
om dette forer fram i samsvar sitt produksjonsutstyr, kort
~ed de planene som er trukket sagt_ der ?e bor. Mange h~r
opp for en okonomisk og mo- særl_1g vætt opptat~ av. at _fne
ion sier Skånland
kap1talbevege\s:r _v1[ føre _hl_ et
t r
ne æ un •
•
høyere rentemva. Vi bør mud- Det er ingen tvil om at en slik lertid være oppmerksom på at
union vil gripe inn i hvordan de påstanden om det lave renteenkelte medlemstater fastleg- nivået i Norge etter hvert er
ger sin okonomiske politikk, og blitt en sannhet med visse madet sier da også utvalget klart. difikasjoner. På mange områDet ligger imidl~rt_id ikke _nød- der ligge~ vårt rente1:ivå li.k_e
vendigvis i det, ~hk en ruerne høyt S?m i EF. ~1lpasn(ng.en vil
får inntrykk av i debatten, at kanskje derfor ikke bh sa stor
den politikk som faktisk blir som enkelte forestiller seg.
ført, vil bli vesentli& annerle- Hva med renten på boliglån?
des. Målsettingen -vi i Norge -Det er ingen bestemmelser
har hatt for vår økonomiske innenfor EF som hindrer staten
politikk er i hovedsak den sam- i å låne ut til boligformål til

Ved et EF-nei:

lavere rente og dekke finansieringen over statsbudsjettet. Fot
såvidt behøver ikke · EF-medlemskap få noen betydning for
renten på Husbank-lån. Det
må imidlertid også tilføyes at
en slik subsidiermg over statsbudsjettet etterhvert kan komm_e til å bli temmelg dyr,og det
er derfor et åpent spørsmål om
vi vil finne denne formen for
boligstøtte hensiktsmessig. Det
at man kan holde uforandret
rente til boliglån er ikke det
samme som å si at det vil være
klokt å gjøre det. På den annen
side har man jo ikke noen sikkerhet for at vi i all framtid vil
finne det hensiktsmessig å gi
boligstotte gjennom et generelt
lavt rentenivå, selv om vi ikke .

blir medlem av·EF. Konklusjonen blir derfor at vi kan holde
en lavere rente enn markedsrenten for husbanklån også om
vi blir medlem , men hva vi faktisk kommer til å gjore i tiden
framover, kan ingen si i dag, og
det uansett medlemskap ·eller ·
ikke.
-Hva vil en okonomisk og
monetær union i EF få å si for
Norge, hvis vi sier nei til
medlemskap?
-Den politikk som EF-lancfene
fører vil få større betydning for
norsk økonomi enn noe enkelt
land eller noen annen gruppe
av land. Det er med dette som
perspektiv vi må stille oss
spørsmålet om ikke medinnflytelsen er av større betydning
for oss enn den suverenitet som
den forutsefter, sier direktør
Hermod Skånland.

0

UTKANT-NO-RIngen
GEgrunn
MAforBETALE
oss å følge
REGNINGEN Sveriges
eksempel sier
Reidar Carlsen
Det svenske forhandlingsresultatet ble som ventet, sier Reidar Carlsen, formannen i «JA til
EF»-aksjonen og til daglig direktør for Distriktenes Utbyggingsfond. - Sverh.e må ta hensyn
til sin nøytralitetspolitikk og er derfor villig til å ta de ekstraomkostningene som følger av
handelsavtalen. Det er ingen grunn til at vi skal ta disse omkostningene, - særlig fordi det i
siste runde blir distriktene som må betale regningene. Vi vet at en handelsavtale vil ramme
Norge langt sterkere enn Sverige.
nei betyr før folkeavstemn-Med en handelsavtåle vil Noringen. Derfor må nei-folkene si
ge knytte seg økonomisk til EF,
aluminiums- og ferrolegeringsklart fra hvem som skal betale
industrien som rammes, sier
samtidig som vi må fraskrive
regningen, sier Reidar Carlsen.
han. -Dette er industrier som
oss retten til medbestemmelse.
- Skal statens inntektstap følligger i utkant-Norge.Når vi
Vi må «sitte _på gangen» mens
ges opp av høyere skatter og avogså vet at fiskeforedlingsinandre tar beslutninger som
gifter, eller skal vi redusere ytdustrien rammes, vil det være
angår vårt samfunn. Dette er
elsene til sosialpolitikken, disnoe helt nytt når det gjelder vanskelig å bortforklare at det
triktsutbygging og andre samer distriktene som må betale en
våre avtaler med andre land,
funnsoppgaver. Vi vil ha klar
vesentlig del åv regningene ved
sier Reidar Carlsen,
beskjed om hvordan motstanen handelsavtale.
-Bortsett fra skipsfarten er det
- Det norske folk må vite hva_e~• derne skal løse dette.
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Gårdbruker Skjellerudsveen:

Vi tår flertall i El
Vi kan naturligvis aldri være helt sikre på hvor:.
dan framtida vil bli og jeg er for min del fullt
oppmerksom på at det innenfor Vest-Europa
finnes sterke kapitalinteresser som har sine ønsker. Men garantien for at EF vil bli et positivt
skritt for Norge finner jeg først og fremst i dette:
vi som utgjør flertaller i de ti EF-landene - f.eks.
landarbeiderne i Italia, bøndene i Frankrike og
industriarbeiderne i Tyskland - vi ha~ alle de
samme interesser. Og det er dette flertallet som
har makt til å bes.temme kursen.

Disse ordene faller under en
samtale på Mjøsas østside og
det er gardbruker Kristian
Skjellerudsveen som begrunner
sitt positive EF-standpunkt
på denne må ten.
Skjellerudsveen er kommunalpolitisk veteran på Lillehammer med 23 år bak seg i
kommunestyret og partimessig
representerer han Venstre.
Også v~ som lever av jorda bør
ta stilling til EF etter å ha
funnet fram til en helhetsvurdering, sier Skjellerudsveen, - og
selv om dette er en sak som
gjelder framtida, så er vi først
nødt til å kaste et blikk bakover
Jeg kom til verden under første
verdenskrig og opplevde den
andre - og jeg husker perioden
tnellom de to krigene da tyskerne og franskmenn bygde opP.
sine forsvarslinjer slik at det til
sist måtte bli en krig: Etter
1945 har vi derimot fått et
forpliktende samarbeid i VestEuropa og er ikke dette et så
verdifullt gru1111Iag fC?r en bedre

verden at Norge må være med?
Samme som Gerhardsen
idag kritiseres Roma-traktaten for å være ensidig økonomisk orientert, men dette var
den gang nodvendig fordi man
måtte ta til oå det praktiske
plan.EF's målsetting var forøvrig den samme som Einar
Gerhardsens levestandardsbe:
grep.
- Jeg synes ikke det er nodvendig å pakke dette med suvere-·
niteten inn i bomull. Vi må
avgi suverenitet og får medbestemmelsesrett. Slik er det alltid i forholdet mellom mennesker: Vi må ta hensyn og avgi
suverenitet i familien, i kretsen,
i lokalsamfunnet. Årsaken er
kort og godt den at vi står overfor oppgaver som må løses innenfor et fellesskap - om dette
skal være stort eller lite er avhengig. av oppgavens omfang
og karakter.
- Det fins en rekke oppgaver

Sosialsektoren
og helsestellet
styrkes i EF

som bare kan loses gjennom
internasjonalt samarbeid: forurensning, miljøvern, valutaproblem _og de multinasjonale
selskapenes sterke stilling, for
~nevne noen.
·
Hva med jordbruket?
- Jordbruksprotokollen kritiseres fordi den ikke med 100
prosents sikkerhet slår fast
fwordan utviklingen skal skje.
Men en slik garanti har vi da
heller ikke i dag i og med åt
jordbruksavtalene er to-årige
Det som i framtida blir av8-iørende er om det er mulig å
betale jordbrukerne det de rettmessig har krav på fordi de utfører en viktigjobb for samfunnet.
- Jeg kan ikke riktig forstå at
dette med mjolkesubsidiene er
så viktig. Det er av langt stotre
betydning at Fellesskapet har
erkjent at norsk landbruk har
vansker som er av en varig karakter og målsettingen for Jan-

Det norske samfunn med

hendene i fanget mens 700
bruk årlig legges ned
dets jordbruk blir som den har
vært.
- Enkelte har også kritisert
bruken av støtteordninger som
a_realtrygd. Men jeg kan ikke
fatte denne kritikken: dersom
en gårdbruker skal ha 1000
kroner i inntektsoverføring fra
samfunnet, så må det da være
det samme hvordan han få r de.
Aller minst skjonner jeg formannen i Småbrukarlaget som
går mot medlemskap i og med
at et system som differensierer
mellom store og små bruk og
alt etter hvor i landet de ligger,
absolutt må være til fordel for
små gardsbruk i utkantene. Et
slikt system vil også kunne fungere meget fleksibelt.

utenlandsk kapital, det så vi cja
det for et par uker siden ble
lånt 650 millioner kroner til
bygging av et oljeraffineri.
-EF-motstanderne argumenterer ofte som om alle bestemmelsene i Roma-traktatene og
andre dokumenter utelukkende skulle ta sikte på å komme Norge t il livs. I virkeligheten gjelder de fo r alle - og på
enkelte områder tror jeg de
andre EF-landene har liten interesse for Norge. Det gjelder
blandt annet · jordbruksvarer
der Norge blir et altfor lite
marked. Eneste problemet blir
nok danskene, men det ville vi
jo ha fått innenfor NORDØK
også.

Illusjon
• Det er forovrig en illu sjon å
tro at Norge gjennom jordbrukspolitikken alene kan holde opp de små brukene. Her
må Jordbrukspolitikken samordnes med distrikt- og sosialpolitikk. I EF har man førtidspensjonering og en rekke andre
aktive tiltak mens det norske·
samfunn sitter med hendene i
fanget og ser på at det legges
ned 700 bruk i. året. En skulle
ofre litt mer tanke på nettopp
dette, men det later til at landbruksorganisasjonene aksepterer hva som helst bare Norge
ikke kommer inn i EF.

Tenker mer på sin egen stilling
- Landbruksnæ rin gens organisasjoner burd e i det hele tatt
tenke mer på at Norge ka nskje
blir medlem av EF selv om de
er imot. Det ville væ re mer enn
nok å forberede seg på. Men
det ser ut til at Hans Borgens
mektige stilling spiller inn, og
en kan av og til få mistanke om
at lederne for de store næringsorganisasjonen innen jordbruket tenker mer på sin egen
posisjon enn på landbrukerens.
For det er klart at de kan ikke
fortsette som for.
Skjellerudsveens gard ligger
midt i et godt jordbruksdistnkt
og han ferdes mye blant en
yrkesgrupl?e som ikke er kjent
for sin positive holdning til EF.
Har han merket noen reaksjon
fordi han selv går varmt inn for
norsk medlemskap?
- Nei, her ~år det skikkelig for
seg, folk, pa disse kan ler er sindige og jeg tror mange jordbrukere kommer til å stemme ja
fordi de er klar over at" landbruket si framtid er knytta
noye til det norske samfunnet i
sin helhet og at et medlemskap
totalt sett er den beste løsningen for alle oss som bor i dette
landet.

Ikke så gjestfritt
- Under EF-debatten har vi
sett stygge utslag av nasjonalt
hovmot. Det later til at vi
nordmenn tror at vi er de ypperste på alle områder, men je~
har for min del ingen tro pa
noen invasjon av utlendinger
fra forste Januar 1973. Dette
landet er ikke utpreget gjestfritt, og hvilke faktorer som
skulle gjore utenl:rndske etableringer kombinert med import av arbeidskraft noe Ionnsomt, kan ikke jeg forstå.
Derimot er vi selv avhengig av

Den svenske jordbruksavisen
~Lanq » deler ikke på noen
måte de norske EF-motstandernes begeistring for den handelsavtale vårt naboland har
fått med EF. Tvertimot vil den
skape vanskeligheter for jordbruket som taper viktige rnar!<e<:Ie~-- Avisens tegning fra 28,
JUil sier mer enn mange ord ... ,

I et opprop som har tilslutuiug fra omkriug 8 - 900 mennesker
som arbeider i legetjenesten, i helsetjenesten og i sosialsektoren i
Norge, blir det oppfordret til å stemme JA ved folkeavstemningen
25. september. Det blir i oppropet slått fast at man anser det som
en fordel at Norge slutter seg til Det Europeiske Fellesskapet.
Dette syn 'bunner i en helhetsvurdering av våre muligheter til
å føre en forebyggende sosialpolitikk så vel som en videreutbygging av våre sosiale ordninger, heter det.
Oppropet peker også på nodvendigheten av å skape et
samarbeid som sikrer freden
mellom folkene.Forurensningsog forsøpplingsproblemer, vern
av natur o~ ressurser er også av
de spørsmal som ba re kan loses
gjennom forpliktende internasJonalt samarbeid.
Det blir pekt på at endringene
som skjer i vår tid skaper
utrygghet og uro blandt menneskene.Det er derfor nødvendig
å kunne kontrollere og styre
endringene i samfunnet.Innen
de enkelte nasjoners grenser

I

kan man ikke makte det, et
samarbeid.ut over grensene må
til. Ikke minst for å sikre den
økonomiske bæreevne som trengs for å kunne lose oppgavene
innen helsestell og sosialsektoren.
Et medlemskap i EF vil ha
forholdsvis sma direkte vit:kninger på våre trygdeordninger
og på utbyggingen av helsestellet.Alle EF-land anser dette
for å være nasjonale oppgaver.
Men Norge trenger en trygg
økonomi for å bære de trygdeordninger og den helsetjeneste
vi har og skal bygge videre
ut.Mange sosialpolitiske problemer må dessuten løses på
mellomfolkelige plan. Alt dette
er sterke grunner for at Norge
bør
bli
med
i
EF.

En liten riiddningslina har till slut kastats ut Jrån den stora tunga
J.arkosten till den lilla brackliga jollen ...
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Engang gikk de( for Ålvdals ære som skiløper-bygd og oppnådde mer enn de fleste våget å
regne med. Nå har de igjen stilt til start, ikke i skiløypa, men i· «JA til EF»-aksjonen. I mellomtiden er Hallvard EGGSET blitt en jordbruker hvis dyktighet Alvdal er minst like stolt av
som hans bragder på ski. Per SAMUELSHAUG er sjeffor Nord-Østerdal Kraftlags avdeling
i Alvdal, mens Magne GJERMUNDSHAUG har slått seg på pelsdyroppdrett med
snekkeryrke som attåtnæring. Han følger oppfordringen og viser oss Norges Skiforbunds
kjempestore vandrepokal for kretslag i kombinert, vunnet til o~el og eie av Magne, Olav og
Ottar Gjermundshaug, og stasjonert hos Magne f~rdi han var eldstemann på laget.

- Jeg tilbod Olav og Otiar at v,i
skulle ta en hoyst familiær
konkurranse om hvem av oss
som skulle ha trofeet til oppbevaring, men fikk avslag· på
tilbudet forteller «storebror>.
Det var sympati k gjort av
dem. Jeg m.i tie ha stilt iil den
dys(en som 35-:iring.
·
Og således kan vi altså si He hos
Magne og lese skilopeniavn
gravert i solv, iett i tett over en
halv meler hoy pokal - vinnerlag fra 1920 til 1952.
Øverst på kanten er b.idc Torleif Haugs og Johan Gro(tumsbrå(ens navn å linne.
• Glem nå ikke at Asbjorn Staholen på Tynset et ar måtte
hoppe inn på Nord-OsterdalsJaget fordi en av oss brod rene
bl_e sjuk. Laget rnnt selv om
Stoholen falt i el av hoppene.
Han har ergret seg unod1g oyer
det fallet, Stoholen, ~icr Magne
Gjermundshaug. ·

Tror på samarbeid

Hah or Eggset - like d) k!ig jonlbrukcr som han en gang var i loypa.

l3c,kf,1i· Ma!,(nC Gjcrnrnncl,haug kan lese en masse kjen!c skilopcrnavn pa '>k1fmbundets vandrepokal _i kon~hincrt som kretslaget
som hrndn:nc Magne, Olav og OUar ,1krnt fm Nnnl-Oslcrdal elter
~2 :'tr, kamp i loype o~ hoppbakke. Mang en interessant beretning
a lj!tC Ill !or un_gc Viggo.

an emes
prisagita i n
erurikti

- Hvorfor torn for dA tit EF»?
• Fordi jeg tror på samarbeid.
Jeg håpet på Nordok som så
mange andre. N,lr vi ble skuffet
i de lorven(ningene, har vi ikke
annet alternativ enn EF. Og
n,ir det innbyrdes stridbare
Europa endelig har forstått og

M

Subsidiepengene
kan b1·ukes Hl
støtteordninger,
sier stats1·åd
b1ger Loui e Valle

Motstandernes prisagita~jon er
uriktig!
I Regjeringens marke!hmclding har en beregnet pri~, irkningen p;i knrl \ikt bl.a. av at
visse forbrukcr\ubsidier foller
bort ved EF-medlemskap, til
0,5 % pr. :ir. Dette er en liten
andel av den pri\\ligning vi har
]ialt i de se nere :ir. Myndighetene kan redu\ere denne prisvirkningen ved ;i bruke de ve]
600 millione11e vi vinner inn
ved at forbrukersubsidiene foller bort i :.in n;iv.crende form,
til sosiale slotteonlninger som
f.eks. barnetrygd og bostot!e,
skaltco111lcggi 11ger eller til melkesubsidin.
Den prisagita,jon vi n:i om
dagen ser fra mobtandernes
side er derfor direkte uriktig.

- Vil norsk medlemskap i EF
kunne fore til bedre muligheter
for kontroll med prisutviklingen?
EF har hygget opp et omfattende apparat for ;i rn bedre
kontroll med monopoler som
går over landegrcn\ene, og en
urimelig prisfo!>lscttclse som
skyldes privah: konkurransereguleringer.
Sist grep EF inn i forbindelse
med sukkerprisene i Europa.
q_ie1111um et EF-medlemskap
vil Norge kunne være med p,i å
utforme en politikk for bedre
kontroll med mu ltinasjonule
sclskap~r, monopoler og private pn~avtaler. De som bare
har en handelsavt,lle, m:i også
folge Fellesslfapets konkurranseregler, men de vil ikke ti
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Skogdirekfj
Hans Kr.Se~
EF-medlem~
0

Apen
være med p;i ;\ utforme og tolke
reglene. l'ri,eHe har i de \cnereår !>leget \lerkcre enn tidligere i
alle vc,t-curopei,ke land. ' Bedre _pr)'>\lahili!c! _er bli It ~! hnyt
p~1ontert mal 1 Ve"t-1: un>pa.
SHlen landene ek,porfcrcr pri~bolger til h\'erandre. hl.a. gjennom uheldige varia"joncr i den
okon_o111i~k_e al..li\'itct og foramlr111ger I valutakt1r\c11e, 111:i
disse prnhlemer h:1ndtcrcs i
fclle~,kap. For Norge med sin
utaclvend!e oknnomi er elet
sa:rlig \iktig .i va.:rc med pli:'[
licslc1111_11e tien politikk <,0111 her
!>k;tl utlormes. Ved en hanclelsav!ale mi"ter vi en slik muliohet, sier :.tabr.id Inger Louise
Valle.

fordelt
ervikti
Hele 86 prosent av skogei
har · skogen. Skogressw
distriktspolitisk sammenl
fra et helhetssyn i relasj
Det er skogdircktor i Landbr~ksdcparteme1ilet, Hans Kr.
Seip som sier dette. Seip er
bosatt 1 _As Jwoi: han blant
a!'net er Jormann .1 Menighetsr'.1del: H:~n er også sterkt engasJert 1 K_irkens NodJ1jelp.
:

•

Forhandlingsresultatet for
rdbruket er l.ilfrcdsstillende"

Tekst som går over bretten, kan leses lettere på siste side.
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nsek·vensen av, at samar•

løses tilfreds tillende nettopp
ved samarbeid?
,obJemer, ,kan det bate -'Nei, sier Magne GJ crn11111dste. Når dA til EF>
på aktivitet så er det na- ]1aug, ~an man formå å rydde
is fordi man ikke rolig unna noe av skremselsagitasjoe på uholdbar agitasjon nen og medvirke til et positivt
vi bor holde oss utenfor JA ved folkeav~icmningcn i
amatbeidet.
september, så gjor man del. mer
enn gjerne.
fått et forhandlingsresom det er all grunn til å Begeistret av fellesskapsta nken
ilfreds med. Man kan da
len videre se på at dette -1\:napt 11oe l1ar begeistret meg
islolket og mistenkelig- mer enn den europeiske lc llcsdcn honsikt at vi skal skapslanken da v1 lorste ga11g
ss selv utenfor det sam- ble kjent med den for mer enn
et som vi vel kan komme ii år siden, sier Per SamueJs:.
cly så mye for oss. lkke . baug og ler til sporsmålet om
utover i bygdene bor vi man ikke blir overd reven indisctt at vi ikke kan la vidualist av å vinne lem-mila i
og utviklingen lope fra Holm enkollen. K!1apt noe skaen aktivitet i distriktene per mer av samkJensle enn idi håpet p,i, vil ikke tiile ætten.
yente og se periode ,,. Det - Også lier i fandel likk man
rl bli for lynt lokalmiljo inntrykk av al lcllesskapslane videre på. Og _vi kan ken ble mott med bred oppslul·e at vi k?mmer . !or se nt ning i for\tc omgang, men
mestre I.eks. Jorurcns- senere kunnen :111 bare undre
roblemene. I sommer er seg o,er at grupper i befolkså i Afydal m[d~ nedbor ningen endret kt!rs - og _elet
n surhelsgrad sa stor at med de besynderligste motlveke kan Jcye fok.
ringer.
så skal vi kanskje dra - Jeg er mest forundret o,·er at
ua 11ed o,cr orene og sitte ungclomsoroanisasjoncr
går
ende i vår egen krok av imot samafbe1dstanken, sier
i stedet for å være aktivt Samuelshaug. Vurdert med erå samarbeid om avgjora faringer fra krisetid og krigsppgaver som bare kan tid, er denne moblanden ikke
~ eneste tilvei for lose vår

0

•

rn lt. For det forste
fordi den standard vi her er
garantert , for det audre fordi
vekst og ulyikling i næringslivet forovrig ogs.l er vilk,ir for
ekspansjon i jordbruket, og for
det tredje - og del er i hovedsak
det viktigste - at man kan utvikle el Vest-Europa som byg-_
get p,i samarbeid om sine problemer og sine utbyggingsoppgaver,
·

til å begripe. Samkvem, utdan- len vi har

nelsesmuh~heler på videst muJig grunnlag, ekspanderende
næringsliv med rikt tilbud av
arbeidsplass-er må da være e11J1ver generasjons 1Jngdomsdrøm. Og de eldres onske om å
kunne gi ungdommen som tilbud.
-.. .y1 :·et at disse muligl1ete11e
ligger 1 EF-samarbeidet.
- _Egentlig har vi .vel for lenge
talt og oversett Nei-folkenes
uholdbare framstillinger. Nå
l;ir del bli en oppgave å imoteg:l dem.

Jordbruket ulslagsgiremle
- Jo, jeg er medlem av Norges
Bond elag og jeg har o~så forsok tå skjottc mine tillitsverv i
Bondelaget på beste 111;\te, men
jeg kan ikke gi n·oen rimelig
forklaring på hvorfor så stor
d~I a". Bondelagets med!emm~r
gar imot norsk EF-medlemskap, · sier 1-f allvard' Eggsct.
Personlig liker jeg heller ikke
alt i den jordbruksavtalen vi
har fått med EF, elet ville f. eks.
lia vært positivt å få alt av tilskuddsordninger knyttet til
produksjonsfremmende tillak;
men i en h,er avtale ska l det
tas hensyn til lo parter, og etle r
min vurdering kan norsk jordbruk gå fortrøstningsfullt til
EF-samarbeidet etter den avia-

,.

- Men jeg vil ikke legge skjul
at det var
avtalen for Jordbruket som var
utslagsgivende for mitt standpunkt i EF-sporsm,Het selv om

.på, sier Esgset,

jeg fra første tid l1ar hatt de
storsle sympatier for fellesskapstanken. Med forventniliger vil man n.1 folge EF's
opplegg for distriktsutbyggingen.
- Nei, jeg kan ikke forslå den
negative holdnin~ som er kommet 1i1 uti rykk bade i Bondelaget og i Småbrukarlagets
landsmote. Fra en jordbrukets
synspunkt må man kunne være
stort sett fornoyd med den
avtale vi har f.ilt ·02 med de
vilk.'ir norsk jordbruk i folge
avtale,i, stilles overfor. Jeg ser
det da også som en oppgave å
spre forståelse for dette.

Fylkesmann
Petter Karen:

om
kap:

Europas
freder av-

are
r f r skogbruket
g forbygdene

demokrat-Norge haren
isk sam- naturlig
plikt
arbeid
til å være med

erne i Norge driver samtidig jordbruk og bor i den bygda hvor de
sene ligger hovedsakelig · i utkantstrøk, og teller mye i
eng. Disse forhold burde tilsi at maµ u.rderer bygdenæringene ut
n til norsk mecllemskap.

Så lengejeg ·har vært oppfatt av spør målet om Europas fremtid - helt fra miJJ gymnasietid faktisk - har jeg ment at Europas
fred er avhengig av at flest mulig av de demokratiske Jand i
Europa går sa mmen i et forplik{ende sa marl>cid. I dette
samarbeid har Norge en naturlig pli kt m å være med, sier fylkesmann PeHer Koren i Akershus.

l

er Seip. For · skogbruket
bærer EF-medlemska).) s:i
lbare forde ler at man ikke
Ing fant det nodvendig {1
andle om dette. Norsk EFlen1sJa11 vil med fore at vi i
t stone grad vil kunne ektere hoyt fored lede skog'ukter, noe som igjen forer
ner stabile priser o_g et

stabilt marked. Det si te er ikke minst viktig.
- Tommerprisei1c vil i'.l en tendens til ,1 ligge hoyere enn i
dag, noe som naturlig gir bedre
lønnsomhet og storre mulighetter for utnyttelse av skogen i utkantstrokene. Distrik (spoli1 isk
vil dette få en vesenlli~e belydning, naturligvis også for bon-

dene·siden mesteparten av skogen er på deres hender, understreker Seip.
De økonomiske fordeler for
·landbruket teller likevel ikke
mest, mener Hans Kr. Seip. Forme~ står det som vesenllig
·at EF åpner veien til ~torre forståelse og· balanse i Eur pa.

hengig av

Petter Koten har en lang poli- punkt er ikke begrunnet ut fra
tisk erfaring bak seg, blant okonomiske betraktninger. annet 16 år som representant Jeg er ikke interessert i hva
for Kristel ig Folkeparti i Oslo som loirner seg okonon"iisk for
Bystyre. Da han ble fylkes- den enkeHe eller for de enkelte
mann !rakk han seg tilbake næringer. Fot meg er det vesom aktiv pol i liker, meu han entlig :it vi i EF vil sl.i sammen
opprettholder medlemskapet i i et forpliktende samarbeid for
sitt parti.
• fremtidig fred og frihet i Europa, sier iylkcsmann Petter
Fylke mannens
EF-stand- Koten.

Tekst som går over bretten, kan leses lettere på siste side.
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Jorunn Asbø/1, Orkanger:

11UfaHelig at ko111munepolitikere kan være imot»
Det erjo 11v.e arbeidsplasser v, ·harbehov for·
Det er helt umulig -å fatte hvordan ansvarsbevisste
kommunepolitikere og andre som er bosatt i distriktene, kan
gå imot norsk medlemskap i EF.når vi vet at det som først og
fremst trengs, er å skaffe nye arbeidsplasser. Htr i Orkanger
fikk vi på nært hold se Qva som skjedde da Orkla Gruver måtte.
innskrenke. Folk mistet arbeid og mange måtte bli pendlere·
for å livnære seg. I stedet er det mange som går omkring og
frykter utenlandsk kapital, men det er jo det Norge alltid har.
vært avhengig av for å bygge ut landet. For å si det sterkt: for
meg er det likegyldig hvor pengene kommer fra bare de kan
bidra til å trygge og bedre forhold i bygda. ··
Det er likningssekretær og
kommunepolitiker
Jorunn
Asboll i Orkanger som sier
dette i en samtale med «JA til
EF». For henne ·er det to sider
av EF-medlemskapet som er
like viktige: Norge må få en
trygg økonomisk framtid - og
nasjonene må samarbeide mot
·oe farer som truer hele klodens
eksistens. Skal det lykkes å·
redusere forurensningen, så må
det komme konkurranseregler
og bestemn1elser som gjør det
mulig for industrien i hvert
enkelt land .å gjennomføre denodvendige tiltak.
Jorunn Asbøll er også direkte

sipp at lariqets gevinst og tap
skal fordeles, ingen av delene
skal legges på en enkelt yrkesgruppe.
- Men det er ingen tvil om at
bondene foler seg truet. Gjennom mange år har det vært
landbruksorganisasjonenes linje at en må komme fram til
større enheter innen næringen,
og nå spres det inntrykket at
EF vil forsrerke denne utviklingen. Samtidig skal en være klar
over at dagens jordbruk krever
store investeringer. Dette medfører at mange føler seg truet
og vissheten om at stadig flere
forlater jorda og yrket, gjør

krivttet til jordbruke~ i og med
at hennes mann er forpakter av:
en gard. Hvorfor deler du ikke
den skepsis som synes å være så.sterkt blant denne yrkesgruppen overfor EF?
- Det er vel med de flesfe som
dyrker jorda som med meg
selv: de har tillit til sine politiske ledere. Jeg stoler på Bratteli, de stoler på Per Borten.
Når lederne sier at resultatet av·
jordbruksforhandlingene ikke
er godt, så blir dette akseptert til tross for at avtalen med EF
slår fast at bondenes levestandard skal opprettholdes. D~ssuten h~r vi Jo i Norge det prin-

'ikke bilcfet lysere. Dette· skjer
uten noen som helst- forbindelse med EF, men jeg har inntrykk av at mange kobler tendensen sammen med medlemskapet likevel.
- Spiller det noen rolie hvilken
form
inntektsoverføringene
får?
- Nei, hovedsaken er at vi får
overføringene og at inn_tektsnivået opprettholdes. Men det
må da også nå være noe fundamentalt g-alt når storbønder
kan håve mn titusener kroner i
form av kornsubsidier· Denne
ordningen skal nå opphøre
uansett om vi kommer inn i EF
· eller ikke - og det er godt.
På Arbeiderpartiets landsmøte
i vår, vakte Jorunn Asbøll oppsikt med et engasjert og veltalende innlegg ·for norsk medlemskap. Men dersom det s~IIe bli et nei i seJ?tember, hva
bør da ." Bratteli ruøre?
- Jeg er ikke et øyeblikk i tvil.
om at ·regjeringen Bratteli må
trekke seg tilbake - selv .om jeg
ikke fatter hvilken· annen politiker som i dagens situasjon er i
stand til å lede en handlekraftig norsk regjering. Heller ikke
er jei i tvil om at et nei-flertall.
vil fa alvorlige politiske konsekvenser for hele det norske
samfunn. De ·fleste ansvarlige
politikere har tatt et positivt
standpunkt og dersom ele taper, så må de andre ta over - de
som av en eller annen grunn
har skiftet stand punkt, Eika,
Garbo og Borten.
- Hva slags mot-argumenter er
det som virker sterkest blant
folk flest?

- Det er helt sikkert at tidligere
så var det den rene mistenksomhet som rådde grunnen.
Folk fryktet fremmedarbeidere, oppkjøp av hyttetomter
og menneskene fra EF-landene
i elet hele tatt - først og fremst
tyskerne. Etter hvert er det nå
kommet mer saklighet inn i de. hatten og i kraft av dette tror
jeg det blir et flertall av jastemmer. Motstanderne liar
brukt for mange skremselsar~
gumenter som ikke holder og
samtidig har de gjort mange
engstelige og forvirret. Til sju-•
ende ·og sist blir dette en sak
som må behandles som alle
andre politiske spørsmål: det
kommer an på tillit til lederne.
Og da er ikke jeg i tvil om hvordan det vil gå.
- Det er kommet en spesiell
kvinneaksjon mot EF og meningsmålingene viser at det er
flere kvinner som er imot medlemskap ~nn det er menn?
- Jeg synes i høyeste grad det (;r
betenkelig med en slik spesiell
!crinneaksjo!1, og det ikke bare
1 denne spes_
1elle ~aken. Selv om
det ennå kan være ·et- stykke
igjen til full likestilling meUom
kjønnene, så tror jeg ikke vi
kan oppnå noe som helst ut~
·ennom samarbeid. Alle ;m'
ft1tt kjennskap til organisasjqn .:
arbeid vet at det ~r dette sotii.
må til - og jeg vill Ila'l!i.Mt nøy:
aktig det samme syn om det var
OJJpstått en spesiell kvinneak·sJon for norsk medlemskap.
- Så Jorunn Asbøil :;atser på
samarbeid både hjemme c 6 ute·
- og går ut fra at det gjør også
flertallet av nordmenc

Mannenbak
konsumn.risindeksen

Ungdomskampanjen
forEF
Ef-medlemskaø ril
Aktivt innslag i EF-arbeidet

ikke tå talger tar
·tamilielludsjettet
En eventuell prisstigning som
følge av EF-medlemskap vil bli ·
svært så beskjeden sett i forhold til den prisstigning vi har
hatt her i landet de senere år,
sier byråsjef Otto Carlson,
mannen bak konsumprisindeksen i Statistisk Sentralbyrå.
Som en direkte følge av norsk
EF-medlemskap er det regnet
med en prisstigning på bare et
par prosent fordelt over en
fem-års periode. Til sammenligning steg konsumprisindeksen i siste fem-årsperioden hele
34 ~rosent.
·

Travle og lange arbeidsdager på ungdommskatppamjens ko~tor
Ungdomskampanjen . for EF panjens aktive medlemmer vil
ble dannet i n11dten av mars, og oessµten være med i avviklinhar utviklet seg til å bli en sær- gen av JA til ~F's sluttspurt før .
deles aktiv organisasjon. I til- folkeavstemntngen.
legg til en rekke lokale aksjoner -har Ungdomskampanjen i. Den positive oppslutning Ung_løpet av sommeren dekkE;t hele d_omskampanjen har fått har
landet med sin tog- og skøyte- · vist at store deler av norsk ungaksjon. Frivillige mannskaper dom går inn for medlemskap,
har holdt husmoter, torgmoter, og at de har et selvstendig og
stands, filmframvisning og dis- fra:tp.tidsrettet politisk eng~sjekusjoner i en lang rekke. byer ment som grunnlag for sin
og tettsteder over hele landet. mening. I sine mange brosjyrer
En rekke nye aksjoner er under og publikasjoner - ikke minst i
planlegging, og Ungdomskam-· medlemsavisen «25. septem-

ben - har Ungdon1skampanjen
markert at norsk medvirkning i
det europeiske Fellesskap~t gir
de beste muligheter for å :(øre
den so·sialpolitikk, distriktspolitikk og natur- og miljøpolitikk som framtiden krever. Et
internasjonalt samarbeid mellom frie nasjonet· - slik EF inn- .
byr til - er en avgjorende forutsetning for å kunne videreføre
og utby~ge den politikk Norge
ønsker a føre i framtiden, og
for å kunne få styring på framtidens samfunns~ tvikh ng.

- Fra motstandt,rhold opereres
det losrevet med belop på 700
til 900 mill. kroner. Når imidlertid dette stilles i sammenheng med vårt totalkonsum,
som i 1971 var på hele 50 milliarder kroner, blir dette en minimal prisstigning,- fremh older
· ·
Carlson.
P·risstigningen er utregnet pa
statisk grun,p.lag pasert på forhold for 1 - 2 år siden , og forutsetter at ikke noe bli r gjort
fra mundishetenes side for å
dem{)e pnstigningen. I mellomtiden har vi hatt en prisstigning i EF og Norge som har redusert differansen på enkelte
varer. For sukker for eksempel,
·er en tidligere medregnet vi.rkning på· 0,5 - 0, 7 poengs stignin,g allerede i dag falt bort på
grunn av den sterke prisstlg·n ing på v.erdensmar.k.eoet.

- Hvor ligger prisnivået i Norge
j forhold til EF?
- Beregninger soni ble foreta"tt
utenfor Norge våren 1971 visteat. prisnivået i Oslo · 1å høyere
eller på høyde med nivået i
-hovedstedene i de nåværende
EF-land,• Vil den norske husmoren
.merke EF-medlemskapet på
husholdnings budsjettet?
- Nei. For en del forbruksvarer ·som for .eksempelvis visse
typer kjøkkenutstyr og· bekledninisvarer, samt fjernsyn og
radio vil prisene bli lavere. For·andre varer vil medlemskap
virke prisdempende på grunn
av · større konkurranse. En
eventuell prisstigning vil kon'sentrere. seg om fir varer.

~JA til EF
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Bande og småbruker Tormod MQrseth, Selbu:

Hensynet til iord-og skogbruk
tilsier norsk medlemskap i EF

Evelyn Sullerot tilbakeviser
_påstander fra nei-folket

En ill·usjon å'tro at vi kan.oppnå noe ved
samarbeid uten at vi er villige til
åofre noe
Et av· de mest dramatiske kapitler i vår okkupasjonshistorte er knyttet til gården J{]eset i Selbu,
heimen til familien Morseth.
Herfra var det Peder 'Mo:rseth og de sju sønnene
hans organiserte kampen mot okkupantene.
Faren og ~n av sønnene måtte bøte med livet, en
~aen ble merket f01: livet av et tysk skudd.

den på1<:jenning som denne inn·tektsovefføringen betyr. Vi kan
trygt ·s i .det slik, at -sier jord
bru.kerne nei til EF, da er demed og sager av den greina de
sitter på.
·
Ingen må tro, dersom den .
dagen kommer igjen at vi får
en betydelig arbeidsledighet i
Norge, at jordbruket uten videre kan regne med de inntektsoverføringer· som' skjer i dag.
0

I dag drives gården av Totmod ·torien - måtte · utformes til en
Morseth. Han tok over straks· samarbeidene enhet - en enhet
han var blitt fri av det militære bestående av selvstendige stautpå sommeren 1945, etter års ter, selvfølgelig - men en enhet.
innsats, bl.a. som kurer mel- basert på forpliktende samarIoni Sverige og Norge. Ved beid.
sid,; ay jordbruket og . skogVi må produsere høyforedlede
bt ~k~t par Tormod Morseth En drivkr~ for ,Norge
bt;M,t ¼ie p.v tid og krefter på ·.Det var slike tanker som skapte varer
kl'-n pp qpepcilf fi k;n, som re- både EEC og EI<TA. Forhol- - Det kan være mye å ' si om
presentant for ens tre i Selbu . dene førte til at vårt land kom jordbrukspolitikken som er
kommunestyre. Også på dette med i deri siste handelsorgani- ført her i l~ndet, sier Tormod
område følger han 1 sin fars fot- sasjon, og hva det har betydd Morseth videre. Det kan nok
spor.
· .
foi: Norge kan ingen være i tvil være ·at noen hver stiller· seg
Det er spesielt skogbrukspoli- om. EFTA-samarbeidet har spørsmålet om den egentlig har
tikken som OP.ptar han som vært en drivkraft for den øko- .s tyrket utkantene så sterkt som
kommunepolitiker, og med nimiske veksten i vårt land de den burde. Når en vet at ~årder
merkbar stolthet peker han på siste åra.
i flatbygdene på 300 mal kan
at Selbu var den første kom- Men heller ikke den norske til- oppnå 45 000 kroner året i
munen i landet som ytte kom- -melding til EFTA skjedde uten statstilskott - og at bruk i brattmunalt bidrag til bygging av motstand, like lite som vår til- lende som baserer seg på kjøttsk,ogsbilveger. Skogbruket spil- slutning til det nordiske samar- produksjon, ikke engang får
ler en viktig rolle både for beidet gjennom Nordisk Råd. den prisen som EF kan betale,
Selbu kommune og for Tormod Det er all grunn til å merke seg da må det innrømmes at det er
Morseth personlig. Eiendom- at det var de samme krefter noe galt.
men hans består av bl.a. 8 000 som &'ikk imot den gang som J;)et samme gjelder etter min
mål skog, derav regner han nå star i spissen for motstan- mening for jordbruket som for
industrien, at vi må skaffe fram
innpå 6 000 mål som produk- den mot EF.
~ Det synes å være et hovedar- en høyt foredlet vare. Det er
tiv.
.
Sko$sproduksjonen i Selbu går gument for motstanderne at .der vi har sjansen. Vår styrke
delvis til Nordenfjelske Trefor- EF-medlemskap vil føre til ligger i dette at vi kan produseedling i- Skogn og delvis til oppgivelse av var sjølråderett... re reine varer, både når det
bygdas egne sagbruk, for fram- - Det er en illusjon å tro at vi gjelder kjøtt, meieriprodukter,
stilling av hytter og hus. Det er. kan oppnå noe ved samarbeid grønnsaker og bær på friland.
60 mann som har sitt arbeid av uten at vi ofrer noe - det må Og særlig ligger mulighetene i
denne industrivirksomheten i gjelde alle som deltar i et slikt kjottproduksjonen. Det er unsamarbeid. Men den suvereni- derskudd på kjøtt i EF-områSelbu.
tet vi må avgi er en bagatell det.
Samarbeidet er en nødvendig• mot de fordeler vi oppnår ved
medlemskap i EF. Ingen kan ta Skogbruket i EF
het
oss vårt-norske særpreg, vår - Hvordan ser De på skogTormod Morseth er en ivrig fra
norske
tankegang, den .r:iorske bruksnæringens
muligheter
talsmann for norsk EF-medå leve på.
dersom vi kommer med i EF?
lemskap. Han har vanskelig . måten
for å forstå at folk knyttet til Og vi skal huske, når vi betrak- - La meg først peke på at skogde politiske framtidsper- bruket i dag representerer om
jord- og skogbruk ikke innnser ter
at de land vi kanskje lag tredjeparten ~v landbruksspektiver,
de klare fordeler som medlem- føler oss spesielt
i slekt med - Jiæringen~s tqtale inntekter, og
skapstilknytning vil gi.
tenker på Storbritannia, Ir- at 14 prosent av våre ·eksport- Jeg gjorde meg opp en men- jeg
ing om samarbeidet i Europ·a land,Danmark og Benelux- inntekter kommer fra •skogbruvil få flertall i kommi- ket. Et årsverk i skogbruket er
allerede under krigen, sier han. landene,
sjonen
dersom
vi kommer med. verdt 48 000 kroner. Et årsverk
Under de lange turene gjen-·
- kanskje den mest i jordbruket - der man driver
nom Sverige og Norge - ukevis i Nederland
nasjon vi kjen- bare med kornproduksjon - er
total isolasjon mange &anger - nasjonalbevisste
ner, gikk også helhjertet inn for verdt ca. 12 000 kroner. Det
var det rikelig tid til a tenke. · Fellesskapet.
Ikke minst _på kan være riktig å ha dette som
Dengang herjet krigen hensynløst gjennom en rekke europe- denne bakgrunnen synes Jeg bakgrunn når man skal forsøke
iske land. Millioner mistet liv- ikke det bør være noen tvil om å besvare dette spørsmålet.
.Etter miri menin& bør det satet. Je~ så det slik at skulle v,i hva vi bør gjøre.
ses langt mer pa skogbruket
unnga slike forferdelige trageenn vi gjør i dag. Vi kan øke
dier for framtida, så måtte na- Jordbruket i EF
sjonene samarbeide på en ny, - Det synes å være temmelig inntektene av skogen betrakteforpliktende måte. Det er det bastant motstand mot medlem- lig, jeg vil tippe med 1 milliard
s.k apslinjen i jordbrukets orga- kroner.
som er skjedd.
·
Men dette forutsetter at vi .har
Det kan· for enkelte synes un- nisasjoner. .
derlig at man i denne dystre · - Slik den ytrer seg, ja. Men det et stort marked.
perioden av vårt liv, mens er mange bønder .. som mener Også på dette feltet må vi kon- .
mange måtte oppholde seg ut- noe annet om den saken enn sentrere oss om å produsere
enfor landets grenser - drevet ledelsen i bondeorganisasjon- hoyt foredlede varer. Vi må
ut av norske og tyske nazister - ene. Det merker jeg stadig på lage spesialkvaliteter i papir,
·og andre kjempet på livet i mine reiser rundt om i bygdene og der høver den .norske grana
Norge - var så _sterkt opptatt av - A gå imot medlemskap i EF ypperlig, og eksportere dette til
på grunnlag av utilfredshet de store forbrukerland. Hva
internasjonalistiske tanker.
Motstandskampen - både i med jordbruksprotokollen - dette vil kunne bety for Norge
Norge og i andre okkuperte noe jeg ikke kan skjønne. det er det ikke lett å angi .i tall,
land - var jo tuftet på nasjonale skulle være noen grunn til - er - men at det vil sikre skogbruket
følelser. Men vi forsto klart at etter min mening ren og skjær · større inntekter er jeg overhovi måtte være med og forme et navlebesl5:uerpolitikk. Med de det ikke i tvil om. Men forutinternasjonalt samfunn ·under store inntek;tsoverføringer so_m setningen er at vi har fri
frie forhold. Og vi innså at vi foretas fra andre næringer til adgang til de store markec,lene måtte begynne med oss selv. jordbruket, må en etter min at vi slipper de restriksjonene
Selv om det er et tusen mil til mening forstå nødvendigheten som en handelsavtale innemålet, må det forste skrittet av økonomisk vekst. Dersom vi bærer - og disse stor!! markedisolasjonspolitikken, ene har vi i Det europeiske feitas, er det en vismann som har velger
sagt. Og det er innlysende rik- dersom vi vel~er å mure oss inn lesskap.
med tollbamerer, tror jei be- 'Qgså av den grunn er .valget for
tig.
Europa:~ arnestedeffor odeleg- stemt det vil vise seg at mdu-· meg enkelt:. «JA til EF», sier
,gende lcriger gjennom he !c: his- strien i l~ngdel'). i~ke kan tåle Torll).od Morseth.

~

lntet kan være mer
usant enn dette"
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For norske ~F-motstanderne
blir hvitt til svart og to pluss to
er ikke lenger fire. Et glimrende eksempel er den såkalte
kvinneaksjonen mot EF ,s behandling av Sullerot-rapporten: denne rapporten er utarbeidet for EF av politikeren
Evelyne Sullerot og inneholder
en serie kunkrete forslag med
sikte på åbedre kvinnens stilling i EJI-landene. Fra norsk
·motstandlrhold har det i skrift
og tåle blitt hevdet at rapporten er blitt sabotert av EFkommisjonen.

Intet kap være mer usånt enn Idag er det ikke lenger mulig å
dette, sa fru Sullerot under et finne en kvinne som gjør samkort Norges-opphold etter invi 1'.le jobb som en mann uten å få
tasjon fra JA til EF.-Jeg er hkt betaJt. De_tte. er et resultat
høyst forbauset :over denne på- av forpliktelsen i Roma-trakstanden. I alle land ·har man taten om likelønn.Men dette
oppfattet at · rap_porten er ut- betyr ikke at disk,rimineringen
arbeidet etter imtiativ fra
er opphørt.På samme måte
Kommisjonen for å bedre
som utenfor EF finner vi de
kvinnens situasjon.
fleste kvinner i jobber som bare
.
utføres av kvinner , og her ·er
Under mitt arbeid ble jeg stilt .det de lave lønningene kommer
helt fritt og allerede da første inn i bildet.
utkast forelå, vakte den positiv Men for motstanderne ser ikke
interesse og: bidro til å på- dette ut til å spille noen rolle.
skynde utviklingen i det en- De vil kritisere forholdene i
keite land. Siden er ra1;>porten EF-landene og etterpå vil de
blitt utgitt av Kommisjonen. klage over at det er noen som .

De k•empet for
fr . i Euro a
Det er ingen tilfeldighet at omkring 1.000 av dem som var
aktive i Norges frihetskrig 1940
• 1945 har stilt seg bak et opp•
rop til det norske folk om å
stemme JA til norsk medlemskap i EF. De som står bak
oppropet har ~in erfaring fra
krigens Europa - fra hjemmefront og utefront, fra fengsler
og fangeleire. Gjennom hele
det inferno disse årene var for
dem, så de fram til en dag • den
•dagen krigeri skulle avløses av
et fredens Europa med forpliktende samarbeid mellom nasjonene.

Alle som opplevde frigjørings og fredsdagene i mai 1_945,
husker at det var ett ønske som
sto fremst - at det etter den
uhyggelige opplevelse krigen
var skulle skapes· varig fred i
Norge, i Europa og i verden. Vi
var'klar over at den nasjonalist
iske samfunnsformen som bad
de preget vår del av verden,
måtte b).i avløst av noe nytt - et
samfunn der vi alle måtte yte
noe for å kunne bygge opp et
større fellesskap mellom folk
og nasjoner.
FN utgjorde i mange år grunnlaget for våre håp.
Fortsatt er FN det viktigste
samlingssted for verdens folk,
der den felles framtid kan
utvikles og drøftes.
.Men det er samtidig klart at en
ors.anisasjon av alle jordens
uh~e land og riker: må møt~
Vllnsker nar målene for vår
framtid skal gjøres om til prakt
iske tiltak. Hittil har ikke FN
funnet nøkkelen til gjennomførin&en av en felles politikk i
praktiske spørsmål..

Jordens folk har i denne situasjonen to valg.
Man kan velge å falle tilbake til
den .nasjonale organiseringen
av all politiske virksomhet.
Eller man kan vel&e å bygge
samarbeidet skrittvis samr}len
med de land man har mest
felles med.
·
Norge har valgt det siste- og
·vårt land er med i en rekke fler
nasjon.ale organisasjoner, der
vi steg for steg søker utvik1e
verden mot det fellesskap av
folk og nasjoner vi så fram til i
1945.
Det europeiske fellesskap er en·
slik oi:ganisering av land som
har mer felles enn det er som
skiller. Fellesska12ets mål er
gjennom samarbeid på økonomiske, sosiale og politiske områder å fjerne årsakene til
motsetninger. Gjennom et nært
og forpliktende samarbeide
skal vi nå fra,m til et fellesskap
der krig ikke har noen plasspå veien m~t en verden i fred.
I sitt opprop sier de aktive fra
vår frihetskrig at «freden må
stad.ig vinnes på ny - samarbeid
og fellesskap kan best hindre
nye konflikter. Et JA betyr at
Norge tar sin plass' i dette
.fellesskapet og bekrefter sin tro
på byggende samarbeid».
Dette er en politisk målsetting·
som samler mennesker på tver~
av nasjonale politiske· holdninger. ·Stoi;heten i målsettingen.
viser at vi er et folk med vidsyn
o_g vilje ~il medf!l_enneske_lighe_t..
Det er omsorg for Norges fram
tid.
Og det er omsorg for verdens
framtid - en framtid i fred.
Derfor ber de 1.000 oss om i
stemme JA!

,
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~~!~.~.!~;t~!~:!!:!~. Nord.-Norge
Region Sør-Troms omfatter fem kommuner. Djsse er: Harstad , Kvæfjord , B_iarkøy, The.stad
og Skånland . Som eneste heltidausatt blir dette ingen ni til fire jobb . M ange tråder skal
trekke i .dersom fotkeavsteummgen skal gi det ønske de resultat.

Hvordan står «JA til EF:o -aksjon~m i Sør-Troms
Vi hat etablert egne utvalg i
samtlige kommuner og mitt
inntrykk et at vi står relath•t
sterkt i vår region. Aksjon uken som vi gjennomforte 9.-16.
jul~ ga oss også inntn•kk ay
positiv holdnmg blant publikum, både ved våre stands og
husbe ok. I denne uka fikk vi
også distribuert vårt materiell
til nesten samtlige husstander i
regionen. Jeg vil imidlettid skyte inn åt selv om vi satset mye
på slike.spesielle aksjoner så et'
vi helt inneforstått med betydningen av det jevne tdagliget
arbeid.
Den stote utadvente aktivitet vi
driver har selvfølgelig ikke vært
mulig uten de mange akth·e
medarbeidere vi har het i distriktet.
Og jeg tror det er meget viktig
og n0dvendig at Ja-folk aktiviseret seg i yalgkamparbeidet.

fo
arbeide t frem til. 25. septe
ber?
·
Aksjonsplanen frem til folkeav
stemningen er så godt s011
klar. Den om fatter blant anne
debatter, moter, husbesøk
stands osv. I del hele tatt satse
vi på en allsidig og frisk valg
kamp. Men i motsetning ti
mange a,· våre motstander
bestreber vi oss hele tiden på
drive saklig informasjon og på
virkning. Men samtidig legge
vi ikke skjul på at vi har son
110vedrnål å fa flest mulig til
stemme J ved folkeavstem
ningen.
Motstand sa rgu men tasjonen
preges jo av mistillit og mistenks~m h~t. De_ positive . perspektiver ligget i samarbeid o
t ill it mellom de enkelte na jo
11er og folk. Delte tror jeg d
også flertallet av nordmenn v·
vite å gi sin til lutning til, av
slutter en optimi tisk Eriksen.

i - - - , - - - - - - - - - - - - - . Hvilke planer foreligger

a

Og det kan være alt fra bære
JA-merke. delta på stands,
skrive avisinnlegg. arrangere
husmoter, distribuere materiell
etc.
Vi hat for Sor-Troms utarbeidet to åkalte kommunebrosjyrer - en fot Harstad og en for de
omlisgende komm4 ner. I disse
brosJyrer er vi EF-saken ut fra
et litt mer lokalt synspunkt.

Både politisk og økonomisk
grunnlag far å bli med i EF,
sier Arnljot Norwich

Fi ke-riene,

av

va

orge ...

(fod s. fra . 1)

JATILEF ER
ÅFØRE
VAR KURS VIDERE

ærdemokrati er j dag et poH vorfor- J A til E F, ordrærer
. Ot t\i clt?
pulært ord - nå påstår nei-folkDet kan væte va nskelig i få ord et at vi ved å ga med i EF går
å svare p å et slikt spørsmål. motsatt vei - er det riktig?
men jeg skal forsøke'. Saken -Denne misforståelse et desshar, i den gtad man kan fote!a vette utbredt blan t m ange ..
en deling, to sider. En politisk
og en oJconomtsk.
Det vit fortsatt bli en n'~sjonal
På et politisk grunnlag sier jeg ·sak å u tform e det d emokra tisja som folge av vår vestlige ke mon ler, det et de ptoblemforankring og ·Jtilhorighet. · er vårt nasj onale d emok tatiske·
N9rge hat d a også i etterkrigs- s tyresett i d ag ikke k an gjo t·e
tiden tatt konsek vensen av det. noe med som i s tore trek k blir
D ermed blir
England, Irland og ganske sik- EF-oppgaver.
kert Dan 111a1·k går nu inn som 9_gså de folk~valg tes n~u_ligh et,å
medlem
EF. E FTA-samat-· påvirke avruorelsene 1 m tern abeidet som vi hittil hat vært sj<!nale. sporsmål s tørre, {?e tte
med på går d etfor i oppløsning. ma vel 1 hoyeste grad væte a u tVi ·står altså overfor en ~lat utvikle nærdemok ratiet!
valgsitua_sjon. Å si .JA ~il EFsamarbeidet e r etter ·im tt syn Hva med· eventuelle oljefunn
en naturlig viderefo!ing a_v. vår her i ord- orge'?
natutlige
u tenr1kspohtl ke
kurs.
Det vi vet er at de kvan ta vi
Også •sikkerhetspolitiske :vurd- l1ittil hat fo nnet ·. et små i
ertnger ma tier tas t betrakt- vetde11s111å lestokk. Skulle det
ning. Et nei -.:it stille oss ute_nfor Yise seg at d isse er så store som
det samarbeid som nu utnkles vi håper må.vi !a sikte på å b l~
i Vest-Europa. Et samarbeid an net enn raolJelevera ndor - v1
som vi nafodig bor være en del må bygge opp en petrokjen~isk
av. Og ser vi litt fremover må vi indu tri. Ti dette ttenger v1 et
erkjenne at en rekke av de stabilt matked uten hoye tollproblemer vi står ovenfor, så murer og dette finner vi innensom miljovem, kamp mot for- for EF. En nord-norsk oppgave
urensningene, avspenning ost- i fremtiden må være at v1 urnen
vest yått forhold ttl den fattige landsdelens grenser vi4ereforverden, okonomisk stabilitet edler vårt råstoff for v_1 sel?er
bare kan lose gj~nnom i~ter; det. , He~ tenker Jeg 1 ~otst~
nasjonalt samarbeid. Og v1 ma re~ke pa fisk, men ogsa
begynne der vi horer h1emme. · mmeraler og eventuelt da olJe.
-Økon misk er det helt på det Muligheten til å klare det er
rene at .Norge som 11asjon vil atskillig stone ved EF-medtjene på medlemskap. Det et lemskap.
uforsvarlig å se bort fra et slikt
faktum. Det som gainer landet Hva med EF og distriktspoli•
totalt sett vil ogsa være til tikk. Det er jo et felt vi er
fordel fot de enkelte næringer. spesielt opptatt av?
Og grunnla~et for nesten all
praktisk pohtikk er konomÅsk Norge vil som EF-medlem stå
vekst,
helt fritt med bensyt til valg av

Ingen vet i dag sikkert om det Under slike forhold vil det vær
finnes olje u tenfor den nord- mege vanskelig å bygge oppe
norske kyst. men indikasjonene !.likindustri i Norge generelt o
tyder på det. Det rår også stor i Nord-Norge spesielt.
tro på at det ti n nes olje under For oss som bor i landsdelene
land. På Andenes og i Vangs- det viklig at forholdene le&ges
vik på Senja er boring i gang. til rette for en videre utbyggrng.
Fin nes det olje eller gass i Det kan bare skje ved etablerNord-Norge er det et nord- ing av nye arbeidsplasser. Diss
norsk krav at råvarene utnyttes ,·il være . et viktig ledd for å
i landsdelen. Det kan bare skje hindre fraflyttingen. Nord -Nor~
ved eta bieti ng av petrokjemisk ge )mr i århu ndrer væ"rt tappet
industri. En industri som er som folge av eksport av råvarkapitalkrevende og som krever er. Fi5kceksporlen er her e
et stort avsetningsmarked.
skremmende eksempel på
Forelopig vet vi lite om meng- hvordan råvarene er sendt vek
den, men får det hele det og senere skapt arbeidsplasse
·omfang vi håper blir både det - og gode livsvilkår and re steder.
i1orske og nordi ke marked !or l dag er dette klart for de fleste.
lite.
Verdien ar et marked for forDe ferdige produkt rav olje og ed lede varer ka n ingen lå vær
gass må eksporteres lil et storre å se bort fra. ·
salgsmarked. Det utvidede EF For olje og gassens vedkomm
er et slikt marked .
ende slår vi mi ovenfor e
Problemet"i Nord- Norge er der- situasjon hvor vi ikke må gjor
for det e nkle a t ska l.l a ndsdelen gain le feil om igjen. Mener v
basere seg J.Jå selv å utnytte det alvorlig med a lle gode or
verdien av olJe- og gass fun nene om nye arbeidsplasser og fort
ute nfo r kyste n eller på Ja nd må satt bosetli"ng i vår landsdel nr·
No rge b li medle m av EF. Bate vi stelle oss sl ik at gru nnlage
ved medlemska p kan det bli for delte er t il stede.
ak tu elt å etable re petrokje misk Norsk med lemskap i Det eur
ind ustri i Nord -Norge. Ved å peiske Fellesskap gir oss s n
s lå ute nfo r vit Norge mole et lJor i, trives og har tro på Nord
EF som beskytte r sin egen Norge storre m ulighet enn
petrokje miske indu stri_ med noengang for til å b_vgge u
toll atser oppti l 17 pro ent. land delen.

-distriktspolitiske virkemid ler.
M e n i tillegg vil vi kunne få en
b etydelig støtte fra EF.
Eksempler fra Italia viset nettopp dette. H er slår man fa t at
uten EF ville de ha hatt e n
atskillig då l"liget·e evne til å
iverksette dis tri ktspoliti ke tilt ak .
Men jeg vil også snu litt på
-eroblematikke11 og spørre:
Derso m Norge vil komme dårligere u t av det okonomisk ved
å s tå u ten for EF - hvilken
muli~het hat vi da til å stytke
dislt1klcne?. Kon klusjon: EF•
medlemskap vil selte oss i
sta nd til å fore en bedre distrikt politikk.

Så der er ingen t vil om lna
ordforer onrich vil anbefale
sine velgere å temme den 25.

september?
O verhodet ikke. Avstandene
b li r stadig mindre. og våre
p roblemet skiller seg ofte ikke
u l fra and re folks,
En naturlig konsehens et vilje•
t il samarbeid. Og med nasjoner.
som på en rekke grunnleggende felter står oss nær.
En må heller ikke se bort fra
de positive fredsper pektiver
delte er en begynnelse til.
Til slutt: La oss ikke rote oss
bort i detaljer, men se på
hovedtrekkene. Sporsmålet er
om Norge fort~att _skal v3:re
med i det vestlige samarbeid,
eller skal vi som enkelte gtupper av nei-folket vil, orientere
oss ostover.
Jeg mener Norge skal være med
på å utforme fremtidens Europa som den aktiye deltager.
Derfor sier jeg JA til EF.

nia . Irland og Danmark. S torbritannia og Irla nd har a llerede ved talt å bli med lem av EF.
og det er a ll sa nnsyn lighet for
at Dan ma rk vedtar det samme.
H vis Norge b li slående utenfo r
Yi l vi mote e t tollbelte for vår
fi kee ksport som blir svært folelig fo t· næ ringen . Vå r fisk eeksport få r s tore hindringe r h vis
Norge avviser EF-medlemsk ap .
Fisk er av de vare r som ikke er
inkludert i frihandelsfo rslaget
t il andt·e land og det må på re~nes toll om Norge soker e n slik
·ordn ing.• Skal b osettinse n
la ngs d en ·n orske kyst siktes,
må d et siktes avsetning fot de
pt·od uk te r som fiskes opp. D et
et· omlag 40 000 fiske te i Norge,
hvorar om lag 21 000 med

fiske( s0111 e neyrke. l fryse indus trien er d et ca. 6000 a nsa tte.
Skal d isse a rbeid splasser sikres
er det nodvend ig med ekspot"t.
Ved m edle mskap i EF vil Norge sikres el stort marked med
økte m uligheter for avsc.lni.ug
fo r vå re fo redlede fi ske prod ulctet. Ute nfor E F vil vi få vat\skel ighe ler m ed å selge våre
varer
D e tte gjelder i hoy g1·ad for
fis kerienes vedko mm e nde. De
illustrere nd e tall for eksp orten
·og over ·ik te n ove r hvilke land
Norge eksp ortere r fiskeprodukter lil, vise r d ette klatt.
Påstande n om at Norge kan
oppre ttholde og utvikle sine
fiskerier og sik re bosettingen
la ngs ky te n ute nfor fell essk apet i EF, sam er ethvert grunnlag i den prakt i ·ke virkelighet.
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• Jeg tilbod Olav og Ottar at v,i ·tau konsekvensen av, at samar- løses tilfreds tillende neiloiJP
skulle la en 110yst familiær beid er eneste tilvei for lose vår ved samarbeid?
konkurranse om h\'em av oss tids problemer, Jean det bate -'Nei, sier Magne Gjermundssom skulle 11a trofeet til oppbe- begeistre. Når «JA i.il EF» J1aug, ~an man formå å rydde
varing, men fikk avslag· på kallet på ak!ivi!et så er det na- unna noe av skremseisagitasjotilbudet forteller «s torebror», 1.urligv1s fordi man ikke rolig nen og medvirke lil et positivt
Det var sympatisk gjort av kan se på uholdbar agitasjon JA ved folkeavstemningen i
dem. Jeg m.Hle ha stilt til den for at vi bor holde oss utenfor september, så gjor man del mer
dette samarbeidet.
dysten som 35-åring.
enn gjerne.
Og således kan vi altså sitte _hos Vi har fått et forha11dlingsrest1H;it som det er all grunn til å
Magne og lese ski lopernavn være
tilfreds med. Man kan da Begeistret av feUcsskapsiankcn
gravert i so lv, telt i lett oyer en
halv meler hoy pokal - vinner• ikke uten \'idere se på at cle!te -1\n apt noe har begeistret meg
blir mistolket og mistenkelig- mer enn den europeiske leilesJag fra 1920 li! 1952.
gjort i den honsikt at vi skal skaps!anken da v1 forste ga11g
Øverst på kanten er b;ide Tor- set!e oss selv u{enfor det sam- b le kjent med den for mer enn
leif Haugs og Johan Groltums- arbeidet som vi vet kan komme ti år siden, sier Per Samucls~
bråtens navn ft finne.
til å be!y så mye for oss. Ikke . baug og ler til sporsmålet orn
- Glem 11:l ikke al Asbjorn Sia• minst utover i bygdene bor vi man ikke blir overdreve n indiholen J?,i Tynset et ;ir målte nå ha sett at vi ikke kan la vidualist av ;°L vinne fem-mila i
hoppe 11111 på ord-O~terdals- tide11 og utviklingen lope fra Holmenkollen. Knapt noe skaJaget fordi en av oss brodrene o s. Den aktivi let i el istriktene per mer av samkjens le enn idble sjuk. Laget vant selv om som vi Ji.'\per på, vil ikke Uile r.ctten.
Sioholen falt i et av hoppene. noen «vent~ ~g se periode ~. J?~t - Og å her i fandet fikk man
Han har ergret seg unod1g o,·er kan fort bli Jor tynt lokalmi!Jo inntrykk av at Jellesskapstandel. fallet, Stoholen, sier Magne å bygge videre p,i. Og vi kan ken ble mø tt med bred oppsluloppl~ve al vi k~)mmer _for . ent ning i for\te omgang, men
Gjermund~haug. ·
for a mesl.re Leks. forurens- senere kunne man bare undre
ningspr?~lemene. I ~ommer er seg over at grupper i befolkTror på samarbeid
det ogsa 1 Al\'dal malt m:dbor ningen endre!. kurs - ng det
- Hvorfor (orn for dA til EF»? med en surhe lsgrad s;i stor at med tie bes)mlcrligste motiveringer.
- Fordi jeg tror på samarbeid. der ikke kan leve !hk.
Jeg håpet ptt orclok som så • Og så skal vi kanskje dra • Jeg er mest forundret over at
manse andre. ,ir vi ble skuffet skinnlua ned over orene og sitte ungdomsorganisasjoner
g.ir
i de Jorventninsene, har vi ikke avventende i v.ir egen krok av unot samarbeidstanken, sier
annet alternallv enn EF. Og verden i stedet for å være aktivt Samuelshaug. Vurdert med ern,ir det innbyrdes stridbare med på samarbeid om avgjøre faringer fra krisciid og krigsEuropa endelig har forsl.ått og ende oppgaver som bare kan tid , er denne motstanden ikke

Skogdirektør
Hans Kr. Seip om
EF-medlemskap:
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til å begripe. Samkvem, utdan- len vi hac
nelscsmuhghetet på videst mulig grutmlag, ekspanderende
næringsliv med rikt tilbud av
arbeidsplasser ma da være enJwer generasjons 1Jngdo111sdrom. Og de eldres onske om å
kunne gi ungdommen som tilbud .
•.•.V1 :•et at disse muJigl1ete11e
Jigger 1 EF-samarbeidet.
- _Egen!lig har vi .vel for lenge
talt og orersett Nei-folkenes
uholdbare framstillinger. Nå
f.ir det bli en oppgave å imotegå. dem.
Jordbruket ulslagsgivenJe
• Jo, Jeg er medlem av Norges
Bondelag og jeg har o~så forsøkt å skjotlc mine tilhtsverv i
Bondelaget på beste måte, men
jeg kan ikke gi 11·oen rimelig
forklaring på hvorfor så. stor
del av Bondelagets medlemmer
går i1J1ot 11orsk EF-1i1edleniskap, sier f-falh·atd' Eggsct.
Personlig liker jeg heller ikke
alt i den jordbruksavtalen vi
har fritt med EF, elet vi lle f.eks.
ha vært positivt å få alt av tilskuddsordninger knyllet tH
produksjo11\fre111111ende tiltak,'
men i en h\'er avtale skal det
tas hensyn til lo parter, og etter
min vurdering kan norsk jordbruk gå fortrøstningsfullt til
EF-samarbeidet etter den a\ta-

Dette er
teskt fra
midtsidene

.

Apenbare
fordeler for skogbruket
er viktig for bygdene
Hele 86 prosent a skogeierne i Norge driver samtidig jordb1·uk og bor i den bygda hvor de
har skogen. Skogressursene Jigger hovedsakelig · i utkantstrøk, og teller mye i
distriktspolitisk sammenheng. Disse forhold burde tilsi at maµ urderer bygdenæringene ut
fra et helhetssyn i relasjon til norsk 1nedlemskap.
Det e~ skogdircktor i L:indbr~ksdepart~menlet, Hans Kr.
Seip som sier dette. Seip er
bosatt I As Jwor han blant
annet er formann .i Menighetsr~det: H~n er også ste_rkt engaSJert 1 Kirkens NodhJelp.
.
.
- Forh:indhng~resultat_et for
dbrukd er ulfrcdsstJIIe11de"

mener Seip. Fo1" skogbruket
i_nnebærer EF-medlemskap så
apenbare fo rdeler at man ikk e
enga ng fant det nodvendig a
forha ndle om dette. Norsk EF111edlen1s_ka11 vil mediere :it vi i
langtstorregi-ad vi l kunne eksportere hoyt foted lecfe skogproduk (et, noe som igjen forer
til mer stabile priser 0~ et

stabilt marked. Det siste er ikke minst viktig.
- Tommerptisei1e vil l';"t en tendens til :i ligge hoyere e nn i
dag, noe som naturlig gir bedre
lonnsomhet og større mulighetter for utnyltelse av skogen i utkantstrokene. Distriktspolitisk
vil delte få en vesentlige betydning, naturligvis oi~å for bon-

dene·siden mesteparten av skogen er p,l deres hender, understreker Seip.
.De økonomiske fordeler for
landbruket teller likevel ikke
mest, mener Hans Kr. Seip. For meg st:ir det som vesentlig
at EF åpner veien til s!orre forståelse og balanse i Europa.

fordi den
garantert
vekst og u
vet forovri
ekspansjo1
det tredje •
det vikligi
vikle et V1
ger på san
blemcr og
gaver.
• Men jeg
.på, sier
avtalen fo
ulslagsgi,
punkt i E
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