Vårt JA gir Norge trygghet

KOMMER

FIENDEN?

Folkebevegelsen mot norsk EF-medlemsskap skal tenne
vardene i Norge fØr folkeavstemningen. Dette skal
være avslutningen på en langvarig agitasjon for å ·
hindre at Norge skal gå med i et fredelig . samarbe- .
ide med våre europeiske naboer og venner. Motstanderne . har brukt slagord som "Nei til salg av Norge"
og parolen fra krigstiden "Ingen nordmann til _salgs"
for å stemple tilhengerne av det Europeiske Fellesskap som landsforædere.
HVA SIER SAGAEN?
Fra gamle tider har vardebrenningen varslet at fienden nærrner seg, og alle våpenfØre folk må reise
seg til kamp. Gulatingsloven sier at vardene skal
tennes når 5 eller flere hærskip nærmer seg. De
som ikke vil værne landet blir lyst fredlØse .
- FredlØs blir også den som tenner vardene i utide.
TENK PÅ NORGES CMDØMME!
Våre europeiske naboland har vanskelig for å forstå
a t et tilbud om fredelig samarbeide kan bli mØtt
med uttrykksformer som viser at fienden nærmer seg .
Utenlandsk presse har allerede omtalt vardebrenningen og det den står for. Dersom fiendeskrernslene
fØrer fram, skal Borten, Eika, Garbo m.fl. reise
for å forhandle med den samme "fienden". Vi får
håpe de ikke blir mØtt med tilsvarende mistillit og
fiendsk.ap på det europeiske kontinent •
Hvis våre naboer i vest-Europa er våre ·fiender,
hvem er da våre ven ner ?
)
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VARIGE SKADEVI RKNI NGER?
Slike virkemidler som motstanderne nå er villige t il
å bruke, vil skape mistro til fredelig internasjonal
samarbeid, og kan fremkalle en fiendtlig innstilling
til v åre europeiske nabofolk og - deres folkevalgte
representanter.
Det appelleres til ekstremt nasjonalistiske og isolasjonistiske strØrnninger ·som ·i gjen kan frernkalie
fremmedhat hos folk. Vi har tidligere opplevd ·· lignende
strØmninger i andre ·1and og det -har a .ldri fØr;t til noe godt. Det e:i; å håpe at ·nasjonalismen ikke- smitt,e~
til angre land. ··

STANS VARDEBRENN'.INGEN
Vi vil på det sterkeste oppfordre ansvarlige personer i motstandsleiren til å ta avstand fra at --et
slikt virkemiddel blir brukt. Vardebrenningen vil få
,skadevirkninger for · Norges omdØmme i utlandet. Den
vil helt sikkert skade Norges forhold til EF. Dette
·vil være meget uheldig om man senere må forhandle om
en . handelsavtale. DERFOR MÅ DE 37 STORTINGSMENNENE
som har gått inn for en· frihandelsavtale me~ EF som
et alternativ til fullt medlemsskap, KLART 'IA AVSTAND
FRA DETTE MISBRUK AV ET KRIGSSYMBOL. GjØr de ikke
dette , vi l deres egen og dermed Norges forhandlingsposisjon overfor EF kunne bli vesentlig svekket. Det
er ikke . slik man tjener det norske folks interesser.
Også innad i det norske samfunn kan vardebrenningen
få virkning~r som landet vårt ikke er tjent med.
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