EEC KONFERANSE
for funksjonærer og
statstjenestemenn
LØRDAG 18. MARS I SOPHUS LIES AUDITORIUM (MATEMATIKKBYGGET)
PÅ BL1NDERN.x
Konferansen er åpen for alle funksjonærer og statstjenestemenn.
PROGRAM:
10.00 - 10.30

OPPMOTE OG GRUPPEINNDELING.

10.30 - 11.30

INNLEDNINGER: 'VIRKNINGEN AV EEC-MEDLEMSKAP'
OG 'ARBEIDET FRAMOVER I KAMPEN MOT EEC'.

11-45 - 13.00

GRUPPEDISKUSJONER PÅ I. INNLEDNING.

13.00 - 13.45

LUNSJPAUSE M/KULTURINNSLAG.

14.00 - 15.30

GRUPPEDISKUSJONER PÅ 2. INNLEDNING.

15.45 - 16.30

PLENUM MED OPPSUMMERING AV GRUPPEDISKUSJONENE
OG VEDTAK.

16.30

AVSLUTNING.

Arran gør: Komite nedsatt av Norsk Tjenestemannslag, avd. 108-4,
Universitetet i Oslo.
x Sognsvannsbanen til Blindernveien eller trikk til Ullevål Hageby
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DEMOKRATISK BEHANDLING AV EEC-SPØRSMÅLET
Stortin get skal i disse dager fatte av g jørelser om hvordan
spørsmålet om norsk EEC-med:emskap skal behandles videre i
tiden fram til folkeavstemmingen. Tidspunkt og voterin:)stema for folkeavst3mmingen og om motstander- og till.:engerorganisasjoner skal få økonomisk støtte ti! å drive sin
virksomhet vil bli avgjw-t.
Men Regjeringen ønsker noe mere med denne behand ' ingen i
Stortinget. Regjeringen har inngått en rekke avtaler med
EEC på egenhånd, som den nå ønsker å få Stortinget til å
strø sand på. Videre EEC-forberedelser og EEC-ti Itak kan
da fortsette med Stortingets velsignelse.
Det må være opp til EEC-motstanderne i og utenfor Stortinget å hindre at Regjeringen binder Norge til EEC før
det norske folket har fått sagt sin mening.
Alt arbeid med å få Norge inn i EEC nå må stoppes, folkeavstemmingen om EEC må holdes før sommerferien, og det må
bli et demokratisk voteringstema, JA eller NEI til fullt
medlemskap i EEC.

TRYGG ARBEIDSPLASSENE - KAMP MOT EEC
EEC-ti Ihengerne hevder it vi må inn i EEC for å trygge våre
bruker skremsler og usannheter for å
arbeidsplasser, og
feste disse ideene i fo'ket. Vår oppgave, som EEC-motstandere, må være å tilbzKev se dette, o g vise at EEC-meddiemskap
tvertimot vil være el trussel mot alle arbeidsplasser.
EEC reduserer våre m)li g eter til T-Five en selvstendig
politikk på de flest( omr3dar, bl.a. når del- gjelder sysselsettinospeliMkken. EEC-laniene har en skremmenr!e stor
arbeidsl2Nshet, olden er ytadi g voksende. Dette skyldes
sentraliserings og strukt,,rrasjonaliseringspolitikken som
føres i EEC. Høy sysselsetting som målsetting kommer i andre
rekke.
Planene for EEC er . en
pengemessig og økonomisk
union. En felles europahær snakkes det også om. De muligheter folket har til å fremme sine rettigheter og krav vil
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bli sterkt svekket. Vår nasjonale suverenitet bilt truet,
byråkratiet i Brussel og de store kapitalkreftene i
Sentral-Europa som står bak det overtar.

F:AKSjONÆRER OG STATSTJENESTEMENN RAMMES OGSÅ AV EEC
Det er til nå gjort lite for å se på hvordan funksjonærer
cg statstjenesterenn som grupper rammes av EEC-medlemskap.
Vi hå p er at konferansen den 18. mars vil bidra til en
klargjøring av dette spørsmålet, og være et utganospunkt
for videre arbeid. Funksjonærer og statstjenestemenn
rammes selvsagt på linje med alle andre lønnstakere, men
vi tror også at funkjonærer og statstjenestemenn berøres
som egne grupper.
I planene for økonomisk og politisk union inngår bestemmelser om samordning av offentli ge budsjetter. Overnasjonal kontroll med f.eks. lønninger over offentlige budsjetter vil kunne true statstjenestemenn spesielt. Det kan
bety at det blir vesentlig vanskeliaere for disse gruppene
å føre en effektiv lønnskamp.
EEC-medlemskap vil medføre en økt strukturrasjonalisering
og sentralisering. Rasjonalisering med økt arbeidspress
for de ansatte er resultatet. Dette vil også gjelde funksjonærer. At funksjonærene i EEC-hovedkvarteret i Brussel
gjentatte ganger er tvunget ut i streik for bedre lønn og
arbeidsforhold, taler ikke til EEC's fordel.
Sammenslåing av bedrifter skjer i øket takt også hos oss.
Dette går ut over funksjonærene såvel som arbeiderne i
. produksjonen. Nedle gg elser av bedrifter, som det også
har vært mye av i , det siste, rammer selvsagt også funksjonærene, EEC-medlemskap vil bety flere sammenslåinger
og nedleggelser.
Faglige konferanser om EEC-spørsmålet har slått fast at
EEC-medlemskap vil svekke fagbevegelsen L Norge. Vi vil
på konferansen den 18. mars se på hva dette vil bety for
funksjonærer oq statstjenestemenn.
Vi vil også ta opp ting omkrin g lønninger, lavtlønnsproblemet og kvinnelige funksjonærers stilling i EEC.

www.pdf-arkivet.no/eec/

2012

ARBEIDET FRAMOVER I KAMPEN MOT EEC
På konferansen vil vi diskutere arbeidet framover i kampen
mot EEC. Sentralt i denne diskusjonen bør være hvordan vi
blandt funksjonærene kan øke rekrutteringen til og styrke
motstandsor g anisasjonene. De fagorganiserte EEC-motstandernes ansvar til å ta opp kampen mot EEC på sine aroeidsplasser i fagbevegelsen må diskuteres. 1 stadig flere
foreninoer, avdelinger og klubber reises kravet om uravstemning i LO om EEC-spørsmålet. Dette er et krav som
tjene EEC-motstanden. Fagbevegelsen har også andre midler
som den kan bli nødt til å bruke i kampen for sine
interesser.
Vi må på konferansen diskutere hvilke midler vi har og
hvilke som er nødvendige på det nåværende tidspunkt i
EEC-kampen
Vi håper å få avklart en del av disse tingene på . konferansen og dermed legge et grunnlag for videre arbeid.
Konferansen må sees på som en be g ynnelse, og det blir opp
til deltakerne å føre arbeidet videre på sine ar p eidsplasser etter konferansen.
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