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Det er ikke tilfeldig at de samme krefter som ivrer
for norsk EEC-medlemsskap går inn for lønnsstoppen.
VI OPPFORDRER ALLE SOM KOMMER OVER TILFELLER AV
ULOVLIGE PRISFORHØYELSER OM Å GI OSS BESKJED OM DET.
VÅR KAMP ER EN DEL AV HELE FOLKETS KAMP
Skal kampen mot EEC og storkapitalens dyrtidstiltak lykkes, må den organiseres på grunnplanet;
dvs. at den må springe ut av de lokale forholdene
og samordnes lokalt. Fordi storkapitalen har makten
over staten og tvinger Stortinget til å gå med på
sin Økonomiske politikk, er det viktigere å organisere kampen lokalt på hver eneste arbeidsplass, i
hvert eneste boligdistrikt enn å sette alle krefter
inn på overbevise det tilstrekkelige antallet stortingsmenn. Bare arbeidsfolks kamp på arbeidsplassen
er en virkelig trusel for storkapitalen. Streikekamp er en ting kapitalistene frykter og forstår:
Men det er ikke nok bare å organisere arbeidet
lokalt, slik vi gjør her på Østkanten. Kampen må
organiseres og samordnes over hele landet - først
når det er gjort er vi virkelig sterke.
Et viktig ledd i dette samordnende arbeidet er
studie- og opplysningsarbeidet om EEC og dyrtid.
DERFOR VIL MEDLEMMER AV AKSJONSKOMITEEN KOMME RUNDT
PÅ DØRENE I TIDA 11. - 23. JANUAR MED ET HEFTE OM
"EEC OG DYRTID".
Videre er det allerede dannet flere studiesirkler om EEC og dyrtid, og vi oppfordrer alle interesserte til å bli med i studiearbeidet. Komiteen
stiller også innledere til møter i fagforeninger og
andre organisasjoner.

støtt østkanten akssions.41;.'t:
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BEBOERE PÅ ØSTKANTEN !
Som du sikkert vet, er det valgt en Aksjonskomite mot EEC og dyrtid på Østkanten. Komitecns
oppgave er å organisere folk på Østkanten til
aktiv kamp mot storkapitalens EEC- og dyrtidsframstøt. Vi blir alle rammet av stigende matvarepriser og Økte boutgiftr. Dette er en klar
konsekvens av storkapitalens EEC-bestrebelser.
Derfor er kamp mot EEC og kamp zr,ot dyrtida to
sider av samme sak.
Vi her på Østkanten rammes på forskjellig vis
av storkapitalens EEC-bestrebelser og den generelle dyrtida. Vi gir ut denne brosjyra fordi vi
må finne ut på hvilke områder kapitalistenes angrep er hardest, og ut i fra dette sette i verk
lokale aksjoner og finne fram til det beste vis
å føre kampen på. Vi må altså ha d i n hjelp
til å finne ut hvordan vi kan organisere den
sterkeste og mest enhetlige motstanden. Derfor:

OPPHEV LØNNSSTOPPEN
AVSLØR "PRISSTOPPEN" - KREV EN VIRKELIG PRISSTOPP:
KREV FULL HUSLEIESTOPP
FJERN MOMS PÅ DAGLIGVARER. STRØM OG BRENSEL
BEDRE LEVEVILKÅR FOR PENSJONISTER OG TRYGDEDE
ORGANISER KAMPEN PÅ ARBEIDSPLASSEN OG DER DU BOR
TA AKTIVT DEL I KAMPEN MOT EEC OG DYRTID

- NEI TIL DYRTID ER NEI TIL EEC:
STKANTEN AKSJONSKOMITE MOT EEC OG DYRTID
postboks 6527, Rodeløkka, OSLO 5
www.pdf-arkivet.no/eec/
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TA KONTAKT MED DEN LOKALE AKSJONSKOMITEE'l
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Vi vil i denne brosjyra ta for oss spørsmålet om
dyrtida og hvordan den rammer oss her på
østkanten. Seinere løpesedler vil i større grad enn
denne ta opp spørsmålet om dyrtida o g EEC.

hvordan planer om sanering virker inn på vedlikehold av boligene, og dessuten hvor gammelt huset er
og om det f.eks. er et småhus eller en blokk.
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2.MATUTGIFTENE: Vi har alle merket den voJdsomme
prisstigningen på matvarer den siste tida. Ved årsskiftet 69/70 kostet f.eks. 1 liter H-melk ki.1,19.
Idag koster den kr.1,49! Siden 1968 har prisen

på husholdningsbrød gått opp 47%, kaffe 42%; marg-

DYRTIDA ET RESULTAT AV STORKAPITALENS EEC-BESTREBELSER

1.BOUTGIFTENE: Interimstyret i Aksjonskomiteen mot
EEC og dyrtid på Manglerud har foretatt en undersøkelse av husleieøkningen i blokkene på Manglerud.
I 1970 var den på 18 prosent! Dette skyldes først
eg fremst økningen av eiendomsskatten og husbankens
rentesatser og økningen av nedskrivningsbidraget.
Dersom Norge kommer med i EEC, vil boutgiftene
stige ytterligere. Fordi diskontoen er mye høyere i
EEC-landene enn i Norge (6-8 prosent, mot 4,5), vil
myndighetene bli nødt til å heve den - og dermed
også Husbankens rentesatser - for å hindre at
utlendinger låner opp all kapital i Norge (dvs. at
det blir kapitalflukt).
Mange av de eldre beboerne her på Østkanten har
erfaring fra husleiekampene i tretti-åra. De kan
fortelle om en gårdeier som ble kalt Vaterlandkongen. Alle leieboerne i en av gårdene hans samlet
seg til husleiestreik mot ågerleiene. Tross trusler
om utkasting, sammenstøt med politiet, og andre
provokasjoner, ble Vaterlandkongen tvunget til å
redusere de skyhøye leiene med opp til 50 prosent,
og brannfarlige feil i leilighetene ble rettet.
Liknende aksjoner kan bli nødvendige i dag. Men
skal vi klare å organisere en enhetlig og seierrik
kamp mot bolig-dyrtida, er det av vesentlig betydning at vi vet konkret hvor hardt flertallet av beboerne i distriktet blir rammet,
SEND DERFOR OPPLYSNINGER OM HVORDAN DET SISTE
ÅRETS VOLDSOMME ØKNING I BOUTGIFTENE HAR RAMMET
D E G TIL AKSJONSKOMITEEN. Det er viktig å ta med

www.pdf-arkivet.no/eec/

arin 41% og torsk 35%!! Bare 2 av 200 varer har i
dette tidsrommet gått ned ipris:
Prisstigningen skyldes også her først og fremst
momsen, som innebar at skattebyrdene ble kastet
over på dem som er nødt til å f orbruke hele sin
inntekt, dvs. vanlige lønnsmottakere, mens derimot
kapitalistene fikk en umiddelbar skattelette på
250 millioner kr. Innføringen av momen var et
tiltak for å forberede Norge på EEC-medlemskapet.
I EEC er nemlig moms obligatorisk. Dersom Norge
kommer med i EEC, vil også matutgiftene fortsette
å stige enormt. Dette slås bl.a. fast i Stortingsmelding nr.86 for 1966-67:
"Forbrukernes utgiftsbudsjett vil øke med ca.
700 millioner kr. I virkeligheten bli-r utslaget
for forbrukerne større, da endringer i- omsetningsleddenes avanse og omsetningsskatten korner i tillegg."
TIL KAMP MOT LØNNSSTOPPEN

Like før jul innførte regjeringa en såkalt
"prisstopp". Alle viktige matvarer (p gteter, fisk,
kjøtt, egg, grønnsaker, frukt etc.) og brensel
(kull, koks og tunge fyringsoljer) blQ gitt dis p ensasjon, og alle erfarer daglig at stam gjør svart
lite for å kontrollere prisene. Under spriestonnen"
i 1969 steg konsumprisindeksen m e r enn gjennomsnittet for resten av året!
Samtidig innførte regjerin ga lønns topp; ja, det
ble til og med forbudt ved lov bare det å kreve
lønnsøkning:!
På denne måten kriminaliseres arbeidsfolks sjølsagte rett til kompensasjon for den siste tidas
prisstigning, samtidig som prisstoppen bere er en
bløff. Dette er bare storkapitalen tjent med.
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