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inntrykk fra
et besøk

i ENGLAND

Folket i England fikk aldri si sin
mening om EEC-medlemskap. Den
konservative regjeringa tvangt det
topplanet
på
gjennom
Parlamentet med nødvendig støtte
fra noen medlemmer av Labour
Party (Arbeiderpartiet).
gallupunderviste
Samtidig
søkelser at flertallet av folket var
mot medlemskap. Motstanden var
tverrpolitisk, men den fikk aldri
noe slagkraftig, organisert uttrykk
slik som i Norge. Årsaken til dette

var i første rekke at det på et tidlig
tidspunkt ble klart at det ikke ville
bli noen folkelig avgjørelse motstanden
kunne rettes mot.
Dessuten så det ut til å være
umulig å få fram nok motstandere
i Parlamentet. Ved alle avgjørende
avstemninger fikk Heath den
nødvendige støtten.
Samtidig var det en rekke
organiserte kamper på områder
hvor arbeidsfolk og andre mente
de kunne ha mer innflytelse enn i
EEC-spørsmålet.

— Denne sida hadde vi i framtida
tenkt å stille til lesernes disposisjon.
Ikke til lange artikler og analyser —
det tar vi med glede inn andre
steder i bladet — men som en
»lesernes meninp-side. Korte saker
om EEC-arbeidet rundt i landet,
situasjonen nå, tilhengerne taktikk,
referat fra møter, vedtak og resolusjoner osv. Og ikke minst — kritikk
av bladet.
La oss høre fra dere så raskt som
mulig.
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mot
eec
utgis av Arbeiderkomiteen
mot EEC og dyrtid,
Boks 3829 Ullevål Hageby,
Oslo 8.
Ansvarlig redaktør:
Jon Amundsen.

Siden avgjørelsen ble tatt utelukkende
på topp-planet, mistet folk interesse for
EEC-medlemskap som sådant. (Det ble
demonstrert tydelig på den store EECdagen 1. januar som fikk ørliten oppslutning.) Men motstanden mot EEC
kommer klart til uttrykk gjennom mer
lokalpregede kamper som stadig fortsetter på områder som blir særlig hardt
rammet av medlemskap.
Særlig er kampene harde på arbeidsplassene, hvor en relativt sterk fagbevegelse får sine virkeområder og
rettigheter sterkt innskrenket ved tiltak
som settes i verk i forbindelse med
medlemskapet i EEC. Et slikt tiltak er
den nye Industriloven. Den tar spesielt
sikte på å lamme streikevirksomhet, og
har vakt voldsom motstand.
Heaths hårdhendte tiltak mot inflasjonen rammer nesten utelukkende
arbeidsfolk. Det vil også momsen, som i
samsvar med god EEC-skatteskikk og
-bruk ble innført 1. april, gjøre. Prisstigningen har vært stor og jevn de siste
par årene, men hoppet i april vil nok få
begret til å flyte over for mange.
Etter hvert tror jeg den følelsen av
avmakt overfor EEC som hittil har
hindret en organisert motstand, vil
forsvinne. Jeg tror de kreftene som i dag
bekjemper EEC-tiltak på forskjellige
plan, etter hvert vil samles i en felles
front mot medlemskapet i EEC. Det
engelske folket vil kreve hele EECspørsmålet tatt opp til revurdering, det
vil kreve sin rett til å si sin mening om
saken gjennom en folkeavstemning.
Den dagen vil England måtte melde
seg ut av EEC.

Tilhengerne vil vi skal
glemme
Når dette skrives er handelsavtalen med EEC ennå
ikke bragt i havn. Allikevel vet vi hovedtrekkene i
avtalen. Det som gjenstår er detaljer. Tilhengerpressa
har allerede i en tid kjørt kraftig skyts mot avtalen.
Tar vi ikke mye feil, er bombardementet ennå
kraftigere når dette leses. Aftenposten og direktørene
i de typiske ekportindustriene er alvorlig bekymret
over de elendige vilkårene som handelsavtalen har gitt
dem. Det »avsløres» liksom at »drømmebildet»
»Norge firer i Brussel», »Norske
beskyttelseskrav for industri oppgitt»,
»Hard holdning fra EF», »Dystert tilbud
til distrikts-Norge». Dette er et tilfeldig

utvalg av overskrifter fra JA-pressa. Med
dårlig skjult skadefryd forsøker de å
skape undergangsstemning for norsk
økonomi. Det sies ikke åpent, men her
skal skapes inntrykk av at både den ene
og andre storbedriften vil gå over ende
som følge av de dårlige vilkårene
handelsavtalen gir vår eksport til EEC.
Vi tror dette er grunnen til at noen av
dem som stemte nei er blitt tvilrådige og
skifter standpunkt, slik de siste galuppene tyder på. Desto større grunn til å
slå fast hva som er realitetene.
De store spørsmål under forhandlingene har vært tollprosenter og tollavviklingstid. Disse sakene er nesten uten
betydning for Norges økonomi. Ja-tilEF-økonomene Angell og Løvaas har i
et lyst øyeblikk bekreftet dette :»Dagens
tollsatser er små og ikke vesentlige
hindringer for handelen mellom
landene.» EF — Norges vei). Det er

tollsatser på gjennomsnittlig 6% som nå
skal fjernes mellom Norge og EEC. Uten
noen avtale med EEC har Norge økt sin
eksport dit mer enn til EFTA-landene
de siste årene.
KROKODILLETÅRER

gråter krokodilletårer over
De
eksportindustrien, men nettopp den får
bedre vilkår enn noen sinne! Borregaard, Hydro og Elkem kan se framtida
lyst i møte. Hvis tårer skal felles, må det
være over hjemmemarkedsindustrien.
Norges beskyttelsestoll mot EEC skal
nemlig også fjernes. Det betyr økt
konkurranse for små og mellomstore
bedrifter som gir arbeid til flertallet av

EEC-motstanderne skapte av handelsavtalen ikke
stemmer. Nå må vel alle innse at medlemskap er den
eneste realistiske utveien, hører vi fra tilhengerhold.
Visst ville medlemskap vært bedre for de kapitalsterke eierne av eksportindustrien. Sa vi ikke det ofte
nok før folkeavstemninga? Men samtidig sa vi at
medlemskap vil være en ulykke for de aller fleste av
de nordmenn som ikke har store aksjeposter i Hydro,
Elkem og Borregaard. Fra Danmark har vi fått de
første bekreftelsene på at dette stemmer.

norske industriarbeidere. Mange av disse
bedriftene vil få problemer med å klare
seg. Det holder Aftenposten klokelig
stilt om. Og enda tystere er de om at
problemene ville bli enda større ved
medlemskap.
MYE MER ENN TOLL

Handelsavtalen med EEC gjelder i
hovedsak tollen mellom EEC og Norge.
Medlemskap gjelder noe langt mer og
skjebnesvangert: vår rett til sjøl å ta
hand om våre levevilkår og samfunnsforhold. Artiklene andre steder i dette
bladet forteller klart nok om hvilke
problemer det danske folk blir påtvunget av EECs regelverk og bestemmelser: Sterk økning i matvareprisene,
problemer med eksporten av bacon
milliardutgifter til utbygging av veinettet for å fylle EECs krav. Dette er

bare begynnelsen. Den fulle virkninga av
Romatraktaten og planer om økonomisk og politisk union vil først vise
seg i åra som kommer. Brussel vil etter
hvert gripe kontrollen over arbeidsmarkedet,
arbeidsretten,
lønnsforhandlingene og sosialpolitikken i
medlemslandene. For oss er det viktig at
vi som medlem ville miste kontrollen
over oljen på Norges territorium i havet.
Den vil bli en »felles europeisk ressurs»
(oljedirektør Spaak i Kommisjonen).
Fiskerigrensa ville vi ikke få utvide, og
jordbruket ville blitt gradvis nedlagt
etter ordre fra EEC. Gigant-konsernene i
EEC ville få fri adgang til å kjøpe opp
norsk industri og gjøre profitt på råvarer
og vannkraft.
UFORENLIG MED MEDLEMSKAP
Alt dette vil tilhengerne vi skal
glemme. Sjølråderetten skal drukne i
orts. side 1l

Til alle AKMED- medlemmer

Ved slutten av 1972 var 20 000
EEC-motstandere organisert i Arbeiderkomiteen. Enkelte lokalkomiteer har i
år greid å komme opp i samme
medlemstall som i fjor, men det er svært
langt igjen før alle medlemmene fra
1972 har fornyet medlemskapet sitt.
Skuffende få medlemslipper har kommet inn til det sentrale medlemsarkivet i
Oslo og følgelig har også lite kontingentpenger kommet inn pa Arbeiderkomiteens postgiro. At kontingentinnbetalingene har sviktet, har gjort vår økonomiske krise enda vanskeligere å greie.
Gjelda vår er fremdeles på 70 000

kroner! Om bare hdvparten av de gamle
medlemmene fornyer medlemskapet og
sender tier'n til Arbeiderkomiteen for
I. mai, vil vi faktisk være kvitt den
tunge gjeldsbyrden fra tida like før
folkeavstemningen.
TIL DERE SOM IKKE HAR BETALT
MEDLEMSKONTINGENT FOR 1973:
— SEND INN SLIPPEN NEDENFOR
OG SETT INN KONTINGENTEN FOR
1973 PÅ POSTGIRO 20 88 77! DERMED ER DU MED OG BIDRAR TIL
AT DEN ORGANISERTE MOTSTANDEN MOT NORSK EEC-MEDLEMSKAP SKAL BESTÅ!
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Studieartikkel:

VEIEN TIL L INION
—
Målet er, sa Mansholt i sin tale på toppmøtet i Paris før jul, —
målet er å utvikle vårt Fellesskap til en politisk union. En union ikke
bare av våre land, men en union hvor alle Europas land etter hvert vil
delta.
Klar tale. Et Europas forente stater skal det bli, og det med
imperialistiske ambisjoner som det ikke legges skjul på.

Nå skal vi ikke gå nærmere inn på
EECs imperialistiske karakter her. Isteden skal vi se litt på planene for
utviklingen av den politiske unionen.
Det er ikke gjort over natta å skape en
ny stat med eget statsapparat, egne
maktorganer osv. Det tar tid å fjerne de
ulikhetene på viktige områder som
finnes mellom de enkelte EEC-landa i
dag. Og det krever grundig planlegging.
På toppmøtet i Paris ble det derfor
vedtatt en etappeplan fram mot den
fullstendige sammenslåingen til en poli-

tisk union i 1980. Den ser i grove trekk
slik ut:

juni

Utenriksministrene legger fram en
plan for »forbedring av det politiske
samarbeidet».
1. juli

I forbindelse med den nye GATTrunden (internasjonale forhandlinger om
toll og handel) skal det vedtas et felles
handlingsprogram for alle handelspolitiske spørsmål.

1973
desember
1. april

»Det europeiske monetære samarbeidsfond» opprettes. Et valutafond som
er en av hjørnesteinene i den økonomiske unionen. De forskjellige seddelbankene starter samtidig arbeidet med å
finne fram til en felles valutaenhet.

Opprettelse av et fond for »regional
utvikling». Vi lar kommisjonen fortelle
oss hva som er meningen med fondet:
»Strukturforandringene i økonomi
og samfunn fører til at stadig flere
må skifte yrke. Jordbrukerne blir
stadig færre, mens industri- og
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tjenesteyrkene trenger mer arbeidskraft. De sosiale og menneskelige
problemene som omskoleringen fører
med seg, skal avhjelpes av fondet.>
Samtidig skal medlemslandenes valutareserver slås sammen for å >mildne
virkningene av internasjonale valutakriser i framtida».

1974
1. januar
Det legges fram aksjonsprogram for en
felles sosialpolitikk, teknisk-vitenskapelig samarbeid og en felles industripolitikk.
Samtidig innledes siste fase i etableringen av den økonomiske og monetære
union.
1975
31. desember
Den endelige plan for omdanning av
Fellesskapet til en politisk union legges
fram. I løpet av 1976 skal et nytt
toppmøte fatte vedtak og utarbeide en
detaljert timepla n.
Målsettingen ble formulert slik på
toppmøtet i Paris:
»En økonomisk og monetær union
skal nå etappevis utvikles mellom de ni
medlemslandene av Fellesskapet. Denne
unionen skal senest 1. januar 1980
fullføres som den politiske unionen
Europeiske Union.»
Vi skal ikke her begi oss ut på å spå
om framtida. Mangt kan skje som vil
stikke kjepper i hjula for gjennomføringen av den politiske unionen.
Hovedsaken for oss er at Europas
forente stater er erklært som målsetting.
Politikken i de enkelte medlemslandene
må på alle områder underordnes denne
målsettingen. De enkelte landenes
handlefrihet vil bli gradvis innsnevret.
Til slutt vil storkapitalens EEC-stat
kontrollere alle vesentlige områder i
samfunnet.
Og med unionen vil alle andre
kjennetegn på en statsdannelse. »Parallelt med utviklingen av den økonomiske
og monetære union må vi sette i gang
utviklingen av det som en dag skal bli en
virkelig europeisk regjering,» sa Mansholt i Paris. »Europa-regjeringen må
komme», stemte Walter Scheel i.
Samtidig vil de maktredskaper en slik
EEC-regjering trenger for å fungere,
etter hvert bli utviklet. Byråkratiet
finnes allerede. En EEC-hær, felles
atomvåpen, samordnet opprørspoliti
osv., vil komme i takt med utviklingen
av unionen.

Representant for afrikansk
frigjøringsbevegelse:

eec er vår
fiende
Europabevegelsens Ungdom — Ja til
EFs ungdom i ny skikkelse — ble stiftet
på et hotell i Oslo for ei tid siden. I
formålsparagrafen heter det bl.a. at EEC
bidrar til »at Europa tar sitt ansvar for
en raskere bedring av levevilkårene for
den fattige del av verden».
La oss høre hva en som kommer fra
denne delen av verden mener om EEC
som »velgjører».
Antonio Neto er representant i Skandinavia for frigjøringsfronten MPLA,
som slåss for frigjøring av den portugisiske kolonien Angola. I et intervju
med ukeavisa Klassekampen sier han
bl.a. følgende:
»EEC ønsker å erstatte Portugals
kolonialisme mel sin egen felles ny-

kolonialisme, etter en plan utarbeidet av
professor Gerhard Gross ved det økonomiske fakultet ved Universitetet i
Berlin. Portugal på sin side vil inn i EEC
for å sikre mer kapital til utnytting av
koloniene. Vi tror at EEC prøver å
utbytte arbeiderklassen og folket, ikke
bare i Europa, men også i Afrika.
Gjennom Portugal ønsker EEC øket
innflytelse i Afrika, slik EFTA nå har
det. EEC er vår fiende, slik NATO er
det.»
Det har også blitt utarbeidet en
FN-rapport som tar for seg følgene av
EECs utvidelse til ni medlemsland. »En
forverring av u-landenes handel», lyder
konklusjonen.
4118111n

Likplate

Nar du kjapt
Grevens bilde?

Pris: kr. 36,—.

Bestilt
fra
Arbeiderkomiteen

mot EEC og dyrtid.

Boks 3829 Ullevål Hageby, Oslo 8.
postgiro 20 88 77

farger kr.10:
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De kty og visste at de løy
Skremselspropaganda og bevisst
løgn. Dette var tilhengernes karakteristikk av våre opplysninger om
konsekvensene åv norsk EECmedlem skap. Arbeiderkomiteens
plakater ble til og med gjenstand
for egne »løgn»-serier i Arbeiderbladet og Aftenposten.
Virkeligheten sjøl avslører nå
hvem det er som farer med
usannheter i EEC-saka.
Danskene — som sa ja — har fått
vite at tilhengernes løfter var
tomme, at truslene om krise var —
ja, trusler og ingenting annet.
Her i landet — hvor vi sa nei —
viser det seg at det går utmerket
godt an å stå utafor storkapitalens
paradis. Det viser seg at de som var
»meningsberettiget i kraft av erfaring og innsikt», at det var de
som drev en kynisk skremselspropaganda.
Det var EEC-tilhengerne som
løy, og som visste at de løy, for å
si det med Aftenpostens politiske
redaktør.

1.SEPTEMBER 1972:

Det er den letteste sak
av verden å lage problemer
for norsk skipsfart,
Det er bare å si nei til EF.
Det er i virkeligheten det enkleste hvis man på en gang skal
lage vanskeligheter for alle deler av norsk arbeidsliv:
For bedrifter som trenger å kjøpe inn maskiner og råstoffer
fra utlandet.
For skipsverftene og alle de andre virksomheter som er avhengige
av en norsk handelsflåte i stadig fremgang.
For jordbruk«, som trass i hardt arbeide i et vanskelig klima trenger
tilskudd fra andre næringer.
Og for alle som er avhengig av sosiale ordninger
som bare en sterk nasjonal økonomi kan gi
grunnlaget for,
Det er bare å si nei.
Men det går også an å tenke en gang til.
Vår handelsflåtes andel av verdensflåten er ti ganger større enn
vår andel av verdens utenrikshandel, 100 ganger større enn vår
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andel av jordens befolkning. Skipsfarten «Norges største eksportnæring.
Og den er en hjørnesten i landets økonomi.
Men bare 7 % av den Jamne klare seg med å frakte norske vara.
En stor handelsflåte under norsk flagg kan bare seile så lenge den får
adgang til å konkurrere om fraktene over hele verden. Og det er
dessverre ingen selvfølge.
Derfor cr norsk skipsfart
avhengig av internasjonalt samarbeid. Hele
næringens eksistens er avhengig
av statenes evne til å løse
viktige oppgaver i fellesskap:
Fri handel mellom landene.
Like og stabile konkurransevilkår.
Fri og åpen konkurranseadgang.
Stabilitet i verdens valutaforhold.
Samarbeidet innenfor et utvidet EF betyr
et langt skritt fremover på alle disse feltene.
Norge er politisk og økonomisk mer avhengig
av gode forbindelser med omverdenen enn
nesten noe annet land. Derfor betyr et utvidet
fellesskap særlig meget for vårt folk.
Skulle Norge stille seg utenfor Fellesskapet ville
det bety at vi måtte stå på gangen når arbeidsvilkårene for vår største eksportnarring skulle bestemmes.
A si nei ville bety å svekke vårt herredømme over vår egen
fremtid. Derfor bør
vi gi et annet svar. JA til Fellesskapet.
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Norge fører an
i kontrahering
Det er nå oppgangstider i
internasjonal skipsfart, og
tallet på. skip i opplag er lavere enn på. lenge. Samtidig
viser statistikk som er offentliggjort i London at norske redere fører an når det gjelder

nykontraheringer. Norge ligger øverst på listen over nykontraheringer med tilsammen 7,5 millioner dødvekttonn
i forskjellige skipsverfta ordrebøker.

SKIFTARBEIDER, LOTTFISKER OG BONDE,
ÅNDSARBEIDER, HUSMOR OG ELEV:
SAMMEN ER VI FORTSATT LIKE STERKE!
SPLITTET ER VI DOMT TIL NEDERLAG!
(bj6rn niisen)
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JANUAR 1972:

Industriministeren:

ibleliPoReft

Stagnasjon hvis vi
står utenfor EEC
Industriminister Finn Lied understreker i et nyttårsintervju at selv om mange
sider av spørsmålet om norsk medlemskap i det europeiske fellesskap kan være uoversiktlige, synes den industrielle side av saken å være temmelig opplagt og klar for alle
mennesker som i kraft av erfaring og innsikt kan sies å være meningsberettigede.
— Skulle vi velge å stå utenfor fellesskapet og dermed gå inn i økonomisk isolasjon,
må vi forberede oss på industriell stagnasjon. Under slike omstendigheter kan vi ikke
vente å få virkeliggjort de store ambisjoner vi har på ulike områder av samfunnslivet, erklærer industriministeren i en samtale med NTB.

JANUAR 1973:

Alltnporten

Investeringene op
I Norge fortsetter den relativt sterke stigning i industri-produksjonen. Utenlandsefterspørselen er fremdeles
den sterkeste drivkraft bak
oppgangen, men det ser ut til
at den internasjonale konjunkturoppgang efterhvert tar
til å slå sterkre ut også i den
innenlandske efterspørsel. De

to siste investeringsundersøkelser peker mot et omslag
opvover i industri- og grubebedriftenes investeringsefterspørsel i 1973, og den siste
undersøkelse (i februar) kan
tyde på at omslaget vil kunne
bli ganske markert. For kon-

sum-etterspørselen — som

HELOMVENDING ?
Bratteli »forlovet» som kjent Norge med EEC i januar i fjor.
Med det bandt han Norge til forpliktende samarbeid på en
rekke viktige områder. Valutapolitikken var et av dem. Det ble
opprettet daglig telefonkontakt mellom Norges Bank og
sentralbankene i EEC, Norge ble medlem av EECs valutafond
og sendte representanter til komiteer og råd tilknyttet Kommisjonen.
— Naturligvis trådte en slik avtale automatisk ut av kraft
etter 25. september, tenker vel de fleste. Det gjorde den ikke.
Korvald-regjeringa måtte høytidelig beslutte at Norge ikke
lenger ville være med på valutasamarbeidet. Det gjorde
regjeringa like før jul.
Nå ser det ut til at Korvald har forandret syn på denne saka.
I forbindelse med den siste valutakrisen i midten av mars,
vedtok regjeringa å la den norske krona flyte sammen med seks
av EEC-landenes valuta. Samtidig ble det sagt fra at Norge er
interessert i å delta i »et praktisk samarbeid» med EEC på
valutapolitikkens område.
Dette forsøkte tilhengerne å forvrenge så godt de kunne.
Med Aftenposten og Seip i spissen framstilte de det som om
regjeringa nå hadde funnet ut at EECs økonomiske union er en
bra ting som Norge etter hvert må komme med i.

var preget av stagnasjon
gjennom hele 1972 — er det
derimot ennu ingen klare tegn
til forsterkning. Resultatet av
vårens indeksoppgjør vil være
avgjørende for konsumutviklingen fremover, heter det
bl. a. i Statistisk Sentralbyrås
oversikt over konjunkturtendensene i mars 1973.
Sjølsagt har ikke regjeringa
det. Regjeringa har revurdert
sitt syn på hvilken nytte
Norge har av et valutasamarbeid med EEC. Av den
grunn har regjeringa bedt om
et begrenset samarbeid på
dette området. Men det er
også alt den har gjort. Og
nettopp i denne begrensningen av samarbeidet ligger
sakens kjerne. Vi lever fortsatt i et land hvor den
økonomiske politikken fastlegges av våre egne myndigheter. Derfor kan vi sjøl
bestemme om og i hvilken
utstrekning, vi vil delta i
samarbeid med andre land.
Likeledes kan vi si opp slike
avtaler. I motsetning til f.eks.
Danmark, kan vi når som
oss ut av
helst
trekke
valutasamarbeidet med EEC.

to
eksempler
Utenlandsk storkapital eier
i dag ca. 30 % av industribedriftene i Norge. Utenlandsk
storkapital etablerer seg i
Norge først og fremst fordi vi
har viktige råvarer og billig
kraft. Det er lønnsomt for
storkonsernene å slå seg ned
her.
Verdiene som skapes trekkes ut av landet. Ved hjelp av
bokføringseksperter snyter de
stat og kommune for millioner av skattekroner hvert
år. Ofte betaler de ikke skatt i
det hele tatt.
Når lønnsomheten begynner å synke, trekkes også de
pengene som ellers har gått til
vedlikehold av maskiner o.l.
ut av Norge. Etter en stund er
bedriften »så foreldet at den
ikke lenger har livets rett».
Slik gjorde den utenlandske
storkapitalen det i Eydehavn.
Eller det kan gå som i
Knaben. Der var den svenske
storkapitalen frekk nok til å
søke om »produksjonshvile».
Hele gruvesamfunnet Knaben
skulle »gå i dvale» inntil
Johnson-konsernet fant det
lønnsomt å starte igjen.
I begge tilfeller er hele
småsamfunn med hundrevis
av innbyggere rammet av
beslutninger tatt bak lukkede
dører i utlandet.

I dag må utenlandske
selskaper ha tillatelse —
konsesjon — for å slå seg ned
her i landet. Det er norske
myndigheter som avgjør om
kontrollen over norske arbeidsplasser skal legges i
hendene på f.eks. franske,
tyske eller engelske storkapitalister.
Som medlem av EEC ville
muligheten for å hindre
utanlandske konserners kontroll over norsk industri ikke
lenger eksistere. Ikke bare
den europeiske storkapitalen
ville fritt kunne etablere seg
her. Også de amerikanske
finansherrene ville gjennom
datterselskaper i EEC få frie
hender også i Norge.
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tilhengernes
spalte

17. MAI
— »Ærens dag er opprunnet. På den
dag trådte fedrelandet inn i rekken av
frie nasjoner, på den vant det sin frihet.
Og uten frihet finnes ingen ære, uten
frihet er all folkelykke kun et bedrag
• • • •

Og enhver generasjon krever derfor
friheten som en naturlig arv. . . Det var
for etterslekten, for o s s at våre fedre
samlet seg for å knytte de få hender mot
fritt og uavhengig Norge.
Europa.»
Skal så vi som i dag forsvarer norsk
Dette sitatet har vi hentet fra Henrik
Wergelands 17. maitale i 1835. Han var
svært opptatt av å gi 17. maifeiringen et
innhold, Wergeland. 17. mai skulle være
dagen som markerte at det som skjedde
i 1814 representerte en ny epoke i vårt
folks historie. Mot de som dengang
ønsket å binde Norge fullstendig i en
union, var han ikke nådig. Til dem sa
han ganske enkelt: »Fra festen bort, dere

treller! Dere som vil selge deres land for
en galon».
Siden Wergelands dager har det alltid
stått strid om 17. mai. Mer eller mindre
åpent har dagen blitt brukt for å tjene
spesielle interesser i den politiske
kampen. Det blir den også i dag.
Det er nemlig politikk som bedrives
når det gjøres forsøk på å fjerne det
reelle innholdet i denne festen. Det er
politikk å nekte folk å gå i 17. maitog
med paroler som »Forsvar norsk
sjølråderett».
Heller ikke våre dagers unionister
holder seg borte 17. mai. Tilhengere av
norsk medlemskap i EEC — og bare de
— er tjent med å gjøre denne dagen til
en tom festdag. Det er det norske
folkets »europeiske» bevissthet de ønsker å utvikle. Ikke bevisstheten om et
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sjolråderett allikevel holde oss borte
denne dagen? Mange mener ja. De
mener at 17. mai skal være barnas dag,
en dag som vi voksne ikke skal ødelegge
med politikk. De mener altså at så lenge
— Det er ingen tvil om at
det landet rundt finnes overbeviste europeere som gjerne
vil ta et tak for å europeisere
vårt folk. Det er en oppgave
det haster med.

Morgenbladet
EEC-tilhengerne ikke prøver å erstatte
hurra-ropene med Ja til EF-slagord,
driver de heller ikke politikk denne
dagen.
Som vi har pekt på ovenfor, så mener
vi de gjør det. Det er politikk å redusery
17. mai til brus og boller. Vi mener det
er dumt å la det skje. Vi mener at
EEC-motstandere bor fortsette den
utviklingen som startet for et par år
siden: Gjenerobringen av 17. mai som en
kampdag for sjølråderetten.
Og det betyr ikke at vi skal fjerne
festen. Tvert imot. Vi skal gjøre det til
en virkelig festdag, en dag som det
virkelig er mening med å feire. Vi skal gi
dagen dens innhold tilbake!
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Når det gjeld EF-striden,
kjenner eg meg uvel overfor
dei tendensane som der gjer
seg gjeldande. Det er blitt ein
demonstrasjon av einsidigheit
og sjåvinisme som eg for min
del ikkje trudde vårt land
hadde grobotn til — eller at
det var forenleg med eit
opplyst demokrati.
Meg minner dette sterkt om
utviklinga i Tyskland i
1930-åra.
Stortingsrepresentant
0. Faremo, DNA
Det Europa vi bygger, vil
ikke erobre. Det vil overtale.
Willy Brandt.
Spørsmålet om norsk medlemskap i EF kan bli aktuelt
igjen før noen har regnet med
det.
Lars Roar Langslet,
Høyre
En utviklingsklausul åpner i
en gitt situasjon muligheten
for fullt medlemskap.
Norsk Skogindustri

parlamentet
eller
pressen
først?
Det er helt sant. I Brussel
diskuteres om Europaparlamentet skal informeres om
Kommisjonens beslutninger
før pressen. Kommisjonen
mener nei! Begrunnelsen er
verdt å merke seg: Både
pressen og Europaparlamentet
bidrar til »den demokratiske
kontroll av europeiske beslutninger», som det heter i en
melding fra »Europe». Vi
visste fra før at Parlamentets
myndighet var heller stusselig.
Men at man gir seg til å
Europaparlasammenligne
mentets rolle med pressens —
nei det synes vi er ille.

sjølråderetten
er kjernen
Sjølråderetten er kjernen i spørsmålet
om norsk medlemskap i EEC. Skal vi
beholde retten til sjøl — uten innblanding fra andre — å fatte egne
beslutninger, gi egne lover osv. Kort sagt
skal vi ha retten til å rå i eget »hus».
Eller skal vi si fra oss denne retten
mot å få »medbestemmelse» i EECunionen. Retten til å rå like mye over
vart lands skjebne som våre fire
millioner innbyggere står i forhold til
EECs 250 millioner, for å omskrive en
svensk uttalelse fra forrige århundre.
Den gang het det at halvannen million
nordmenn ikke måtte få like mye å si i
unionen som fire millioner svensker,
men så mye mindre som halvannen er
mindre enn fire. — Samme imperialistiske tankegang i den unionen vi slåss
mot for hundre år sida som den vi slåss
mot i dag.

For å forstå sjølråderettens betydning,
tror jeg det er viktig å ha forholdet
mellom sjølråderett og suverenitet klart
for seg.
Avtaler som de Norge har med NATO,
GATT, FN og EFTA medfører avståelse
av suverenitet. Sjølråderetten kommer
til syne ved at norske myndigheter
frivillig gir slike konsesjoner. Det gis
avkall på visse virkemidler.
Det viktige er at Norge når landet sjøl
måtte ønske det, kan trekke disse
konsesjonene tilbake.
Det er sagt at økonomisk avhengighet
fører til tap av sjølråderett. La oss ta et
eksempel som Chile.
Landet var helt avhengig av råvareeksport til utlandet. Denne eksporten
ble kontrollert av amerikanske selskaper
som tappet enorme mengder kapital ut
av landet.
Chile fikk så en regjering som ønsket å

BRA MED MOTSTANDERE
PÅ STORTINGET,-MEN
I handlingsprogrammet som ble vedtatt på Arbeiderkomiteens landsmøte i
februar, heter det: »I valgkampen foran
Stortingsvalget skal vi kreve at partier og
kandidater slår fast at de respekterer
folkets nei. Vi går sterkt imot at
tilhengerne gjør valget til et nytt
EEC-valg. Folket har valgt. Folket sa
nei.»
Kan vi hindre at tilhengerne gjør
stortingsvalget til et EEC-valg? Bør en
motstandsorganisasjon, som Arbeiderkomiteen mot EEC engasjere seg for å
sikre minst 52 motstandere på Tinget?
Er det ikke viktig at det er flest mulig
motstandere på Tinget, dersom tilhengerne kommer med utspill overfor
Stortinget — for å knytte Norge
nærmere til EEC hvis spørsmålet om
medlemskap kommer opp på nytt i
kommende 4-årsperiode?
Selvsagt er det bra med mange
EEC-motstandere på Stortinget. Men
spørsmålet om EEC-medlemskap ble
avgjort av folket. Et Stortingsvalg skal
aldri kunne utradere folkeavstemningens
resultat! Tilhengerne ønsker å se de
folkelige organisasjoner mot EEC opp-

Er det her det skal avgjøres?

løst. De ønsker å trekke diskusjonen om
EEC-unionen vekk fra gata og arbeidsplassene — og tilbake til stortingssal og
regjeringsbygg.
Men — det eneste som kan hindre
EEC-medlemskap på lengre sikt, er en

bruke den sjølråderetten landet har.
Koppergruvene ble nasjonalisert og
kontrollen over landets egne ressurser
dermed sikret for å komme det
chilenske folket til gode.
Chile var økonomisk avhengig. Som
sjølstendig nasjon har Chile retten til å
fri seg fra slike bånd. Denne retten har
det chilenske folket nå begynt å bruke.
Et eksempel på det motsatte er
Nord-Irland. Landet er høyt industrialisert, men uten sjølråderett.
Derfor er det i dag kasteball for den
engelske imperialismen, med alle de
ulykker og all den undertrykking det
fører til for det irske folket.
Her i Norge har vi fortsatt retten til å
rå over vårt eget lands skjebne i behold.
Vi har retten fordi vi nektet å
underlegge oss en sammenslutning av
land som har satt seg som mål å skape et
Europas forente stater med en felles
regjering.
I hvilken grad de rettigheter vi har
som sjølstendig nasjon vil bli brukt i
framtida er en annen sak. Det avhenger
av styrkeforholdet mellom de som
ønsker et fritt og sjølstendig Norge, og
de som ønsker å selge sjølråderetten vår.
Knut

aktiv motstand i folket som gjør det
politisk umulig å melde Norge inn i
EEC! Og dersom motstanden i folket
ikke er synlig, vil motstanderne på
Tinget bli satt under hardt press —
uansett hvor mange de måtte være.
Derfor må EEC-motstanderne styrke
enheten mellom de folkelige motstandsorganisasjoner mot EEC, og skape en
brei front til forsvar av folkets nei. Det
er bra at denne fronten er representert
på Stortinget — men det er fortsatt
motstandens styrke i grasrota, utenfor
Stortinget, som vil være det avgjørende!
Det er ikke frontens oppgave å ta
stilling til de forskjellige partier og deres
program og kandidater, bortsett fra på
ett punkt: Vi krever av dem at de
respekterer folkets avgjørelse, og binder
seg til dette!
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10 000 københavnere i demonstrasjon mot prisstigninga 11. februar i år.

Det skulle ikke ta lang tid før danskene begynte å
angre på hva de gjorde 2. oktober i fjor. Allerede den
første gallupen etter at medlemskapet trådte i kraft
1. januar, viste en klar forandring i opinionen. Siden
har det bare blitt flere og flere motstandere av
EEC-medlemskap i Danmark. Snart er de like mange
som tilhengerne.
Det er sjølsagt mange årsaker til at det snart er et
flertall i det danske folket
mot medlemskap. To av de
viktigste årsakene er det
allikevel ikke så vanskelig å
peke ut. Det kan ikke være
tvil om at den stadig økende
dyrtida sammen med måten
stormaktene fullstendig
dominerer EEC på, har vært
avgjørende for at danskenes
innstilling har blitt så forandret.
STADIG DYRERE

— Nei, det blir slett ikke
dyrere i EF, kunne professor
Ole Myrvoll berolige fru Jansen i en Ja til EF-avis før
folkeavstemninga. Danskene
kan fortelle fru Jansen at
professoren og hans like ikke
forteller sannheten.
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En protestbevegelse som
Danmark ikke har sett maken
til siden krigens dager, reiser
seg nå mot den dyrtida som
rammer det danske folk.
10 000 deltok i en demonstrasjon i København, snart
400 000 underskrifter som
protesterer mot prisstigninga
er samlet inn.
Prisstigninga er en direkte
følge av EEC-medlemskapet.
Som en følge av at prissubsidier må fjernes og prisnivået
tilpasses EEC, går prisene rett
i været. I første rekke er det
dagligvarer
livsnødvendige
som rammes: Melken har gått
opp 20%, smør 15%, ost 25%,
sukkerprodukter 30%.
En undersøkelse som er
foretatt av »Foreningen av
Dagligvaregrossister», peker

på at det må ventes ytterligere prisstigning på disse
varegruppene i lopet av den
5-årige overgangsperioden ror
landbruksvarer.
Videre viser undersøkelsen
at den tilpassingen til EECs
ytre tollmur som tollunionen
medfører, vil bety en kraftig
prisstigning på varer som
tobakk og kaffe.

For dendagige
hushoklnings

»For den daglige husholdnings
skyld, si Ja til EF». Tidligere
statsminister Baunsgård og
kona bidro med sitt før folkeavstemninga: de lovte katastrofe
for
husholdningbudsjettet hvis det ble nei.
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POLITISK SVARTEPER

De illusjonene om »medbestemmelse» i EEC som
danskene måtte ha, forsvinner
nå som dogg for sola. Stormaktene
dominerer
fullstendig i alle viktige sporsmål.
— Vi er svarteper i EECspillet, sier danskene.
Det første sjokket kom
under
jordbruksforhandlingene i februar. Danskenes
landbruksminister Ib Frederiksen kom duknakket hjem
fra Brussel. Han måtte fortelle de danske bøndene at
det hadde blitt mindre for
baconeksporten enn antatt.
500 millioner mindre enn
bøndene var blitt lovet dersom de stemte ja ved folkeavstemninga.
Samtidig ble bøndene fortalt at de nok måtte begynne
å betale fylkesskatt som de
tidligere har vært fritatt for.
Det har kommisjonen bestemt. — 250 mill. i året vil
det koste dem.
Det andre store sjokket

kom i forbindelse med valutakrisa i mars. EECs »felles» svar
på krisa ble bestemt på et
møte i Paris — mellom de tre
»store». Tyskland, Frankrike
og England avgjorde hva som
skulle gjøres. Danmark måtte
bare henge seg på.
For første gang i EECs
historie ble det sendt en felles
protest fra alle de små landa
til stormaktene i EEC. Den ga
uttrykk for sterk misnøye
med det danskenes statsminister sammenfattet slik:
»De små land blir ignorert i
EEC, det er de store som
bestemmer.»
At EEC er en allianse av
Vest-Europas imperialistiske
stormakter som ønsker å
kontrollere andre land. At
stormaktenes politikk går ut
på å ivareta sine storkonserners interesser. At dette er
interesser som går stikk motsatt folkets interesser, og at
EEC-motstand derfor ville
fore til dårligere levevilkår for
folket. — Alt dette var sentrale motstanderargumenter
før folkeavstemninga.
Det som nå skjer i Danmark
skulle klarere enn noe annet
vise at en nasjons sjølråderett
ikke er et abstrakt og hellig
Vi forstår at
prinsipp.
sjolråderetten spiller en avgjørende rolle for folkets levevilkår.
Danskene har sagt fra seg
retten til å rå over sitt eget
lands skjebne. De har isteden
fått »medbestemmelse» i EEC.
Hvor mye denne »medbestemmelsen» betyr for et

storstreiken
Den danske storstreiken i slutten av
mars hadde en klar sammenheng med
EEC-medlemskapet. Det er bl.a. de
svenske sosialdemokratene enige med
oss i:

»Det går inte att se den danske krisen
fristående från medlemskapet i EG.
Detta har punkt etter punkt visat sig
vara misslyckat», skriver »sossernas»
hovedorgan Aftonbladet.
Både økonomisk og politisk har de
danske arbeiderne blitt utsatt for kraftige angrep siden medlemskapet trådte i
kraft. De økonomiske angrepene har vi
skrevet om andre steder i bladet.
Politiske angrep har kommet på flere
fronter, og storstreiken hadde i første
rekke politiske årsaker. Med ukeavisa
Klassekampen som kilde skal vi her
nevne de viktigste:
Arbeidsgiverne krever garantier fra
LO og regjeringa om at det i løpet av
kommende tariffperiode (to år) ikke
vedtas noen reformer som belaster
næringslivet.
— Den nye hovedavtalen mellom LO
foreslår
Arbeidsgiverforeningen
og
strengere tiltak mot lokale streikeaksjoner.
Samtidig foreslås adgang for
bedriftsledere til å avskjedige brysomme
fagforeningsledere på politisk grunnlag.
Vi vil ikke påstå at det er direktiver
fra kommisjonen som ligger bak disse
angrepene. Så enkelt tror vi ikke det er.
lite land i union med stormakter, får danskene erfare
daglig.
Den betyr plikt til å gjennomføre stormaktenes vedtak
uansett følgene for dansk
økonomi og det danske folkets leveforhold.
SNØBALLEN RULLER

Kir el v.11,t•.

erldnu

ALDRIG MERE
en :.temme til politikere

der forte
EF

i

»Det er grund til å tro, at
EF-motstanderne kan mobilisere en snebold, der kan
rulle — måske endog ut av
EF», sier direktøren for Danmarks Nationalbank i et intervju
med
motstandsavisa
NOTAT.
Snøballen har blitt ganske
svær allerede.

Men vi vil påstå at det er medlemskapet
i EEC som i første rekke er årsaken. Av
følgende grunn:
Den danske storkapitalen har styrket
sin økonomiske stilling gjennom
medlemskapet. Det kommer bl.a. til
uttrykk ved at aksjekursene for de
største konsernene har steget opptil det
tredobbelte i løpet av de siste månedene.
Som medlem av et velorganisert
»fellesskap» som utelukkende tjener
storkonsernenes interesser, har de danske finansherrene også styrket sin politiske stilling. Men de ligger fremdeles
langt tilbake for sine venner på kontinentet. Derfor forsøker de nå å styrke
sitt politiske grep om det danske samfunn. De godtar ikke at det danske
folket har rettigheter som ikke finnes i
andre EEC-land.
Det er det samme som skjer i England.
Den nye industriloven — Industrial Relations Bill — er skåret over nøyaktig
samme lest som forslaget til den nye
danske hovedavtalen. Hovedinnholdet er
også i den knebling av de fagorganisertes
rettigheter. »Arbeidsfreden» skal sikres
ved tvang.

Kjøp materiell
BESTILLINGSSEDDEL
for anti-EEC-materiell fra Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid, Boks
3829, Ullevål Hageby, Oslo 8. Postgiro 20 88 77.
Jeg bestiller herved:
kr. 1,—
stk. merke »FORSVAR FOLKETS NEI TIL EEC»
stk. Rolf Grovens maleri »Norsk nyromantikk» (»Willoch og
kr. 10,Bratteli») 50 x 70 cm
.. stk. Rolf Grovens maleri: »Gi ham ei framtid han sjol rår
kr. 10,—
,ver » 50 x 70 cm
. . stk. postkort »Willoch og Bratteli» av Rolf Groven
kr. I,. stk. LP-plata »Flott deg EEC du star i vegen for sola»
kr. 36,.. stk. LP-plata »NORGE SA NEI» (Syngespillgruppa)
kr. 40,—
. .. stk. diskusjonsbladet »EEC-motstanderen»
kr. 1,—
ca. kr. 2,—
stk. nytt blad mot EEC
Navn .
Adresse
Poststed
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slutt på
flærøyene
forbruker
beskyttelse
EECs ministerrad har vedtatt 12
direktiver for å avskaffe »ikke-tollmessige handelshindringer». Et av dem
får spesiell betydning for danske forbrukere.
Det er et direktiv som avskaffer den
kontroll av elektriske artikler som
tidligere har vært påbudt. Alt i elektrisk
utstyr måtte tidligere godkjennes av
»Danmarks elektriske Materielkontrol»

» vi
skal
slåssfi

før det kunne selges. På den måten ble
billige saker med stor støtfare, brannfare
o.l., stengt ute fra markedet.
Tilsvarende system finnes i Sverige,
Canada og Norge. Men altså ikke i EEC.
Kommisjonen fant derfor ut at det
representerte en »forvridning av konkurransen», og danskene har fått fem års
frist til å fjerne det.
I Norge vil vi fortsatt trygt kunne
kjøpe elektrisk utstyr.

Skræmt fra vid og sans med
pistolen i ryggen, trusler om
arbejdsløshed, sult og uoverskuelig elendighed tvang
ledende top-politikere —
af
understøttet
kraftigt
storkapitalen, radio, TV og
dagspressen — det danske
folk til at sige ja til Fællesmarkedet den 2. oktober 1972.
I realiteten var dette en
tvangsindmeldelse. Sådan ser
den uhyggelige sandhed ud.
En absolut forudsætning
for dansk EF-medlemskab
har hele tiden været engelsk

medlemskab.
Stik mod befolkningens
ønske, og 100 procent udemokratisk, blev England
tvangsindlagt i den europæiske magtkonstellation. Man
vovede ikke en folkeafstemning, hvis resultat man
kendte på forhånd. Også her
valgte man pistolen.
Altså sandheden om den
højt priste udvidelse af Fællesmarkedet repræsenterer i
virkeligheden et uhørt overgreb på to frie selvstændige
folk. Et skandaløst overgreb,
som vi aldrig har set magen
til i historien.

stadig flere
m otstandere
Det blir stadig flere EEC-motstandere
i Danmark. En undersøkelse foretatt av
Observa 2. mars, offentliggjort i Jyllands-Posten, viser at 41 % av de danske
velgerne i dag vil si nei til EEC. Ved
folkeavstemninga 2. oktober var det
bare 32,8 % Altså en framgang på over
åtte prosent. Tilhengerne har gått
tilbake fra 57 % til 53 %.

På Færøyene er 66 % av befolkninga
mot medlemskap i EEC, viser en
opinionsundersøkelse nylig. Men dermed er ikke problemet løst for færøyingene. De har riksfellesskap med
Danmark og er danske statsborgere.
Færøyingene har derfor fått en
»tenkepause» på tre år for å finne ut
hvordan de vil stille seg til EEC. Nei til
EEC betyr løsrivelse fra Danmark.
Kravet om å gjøre slutt på det gamle
avhengighetsforholdet blir stadig sterkere.
Samtidig arbeides det for å utvide
fiskerigrensa til 70 mil, slik at det
økonomiske grunnlaget for et sjølstendig Færøyene kan sikres.

Ryesgade, Ålborg

forts. fra side 2

TILHENGERNE VIL VI....

Særlig blant sosialdemokratiske velgere har EEC-motstanderne blitt flere.
Av de som stemmer sosialdemokratisk
er det nå flere motstandere enn
tilhengere. Omkring 100 000 har skiftet
standpunkt siden 2. oktober, og gått
over i motstandernes rekker.
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Med alle lovlige midler vil
vi, der stemte nej til EF,
kæmpe for ophævelsen ai
EF-medlemskabet, og sammen med det engelske arbeiderparti, der snart danner
regering, vil vi igen gøre
vore lande frie og skabe
sunde naturlige relationer til
hele verden. Nu er det afsløret. at EF-fanatikernes
løfter var det rene fup.
Grosserer 0. Andersen,

2012

tollprosenter og avviklingstid. Visst er
det problemer for folket i Norge i dag
også, dyrtid og nedleggelser av arbeidsplasser. Men det skyldes ikke at vi står
utenfor EEC. Vi tror problemene løses
best ved at folket får større innflytelse
og makt over samfunnsforholdene. Det
kan bare skje med sjølråderetten i
behold, og det er uforenlig med
medlemsskap i EEC. Økonomisk klarer
vi oss godt utenfor. La bare storkapitalen og deres talsmenn hyle. Det
bare avslører deres griskhet etter mer
fortjeneste og aksjeutbytte. Vi fortsetter
kampen mot salg av Norge og for et fritt
og uavhengig land.

ISLANDS
NYE FISKERIGRENSE
gjelder det islandske folkets eksistens
som en selvstendig nasjon.
Island har utvidet sin fiskerigrense til 50 nautiske mil. Ikke
for a monopolisere fangsten på de islandske bankene, men for
å sikre seg kontrollen over de ressurser som danner
eksistensgrunnlaget for hele det islandske folket. Det er og blir
kystbefolkningens krav selv å fa bestemme over sine
naværende og framtidige levevilkår.
Hvem prøver så a hindre folk i å fa innfridd dette kravet?
I første rekke er det EEC. Det er EEC-landene England og
FISKERIKONSERNENE
BESTEMMER
Det er de store europeiske
fiskerikonsernene (Unilever,
Hochsee Fischerei mm.) med
sine kortsiktige kapitalinteresser som bestemmer EECs
fiskeripolitikk. Sammen med
andre storkonserner fastlegger
de hele EECs markedspolitikk.
Den beslutningen EECs
ministerråd tok på et møte
22.3.73 er en naturlig konsekvens av dette. Det ble
besluttet at den delen av
handelsavtalen med Island
som gjelder fisk og fiskeprodukter, ikke vil bli ratifisert før partene var kommet
til en »tilfredsstillende løsning» på fiskerigrensekonflikten.
Jeg overlater til leseren selv
å forestille seg hva de store
mener med »tilfredsstillende»
i en sak hvor det på den ene
siden dreier seg om storkonsernenes streben etter profitt.
På den andre siden Islands og
de øvrige kystlandenes befolknings kamp for sin framtidige bosetting og eksistens.
ØKONOMISK MAKT
I årene 1970 og 1971
utgjorde fisk og fiskeproduk-

Vest-Tyskland som truer Island med harde aksjoner,
handels-boikott o.l. Som under konflikten i 1958-61
(torskekrigen) er det England og Vest-Tyskland som er Islands
største fiender.
Forskjellen er at de i dagens situasjon får mektig støtte i sine
motaksjoner mot Islands rettferdige tiltak. I dag har de et
velorganisert økonomisk fellesskap for storkonserner — EEC —
i ryggen.

Vulkanutbruddet på Heimaey har brakt Island i sentrum
for vår interesse. Men islendingene kjemper ikke bare
mot vulkaner. De kjemper
også for å forsvara sin 50-mils
fiskerigrense mot EECs trålerflåte. Det er en kamp på liv
og død for hele Islands
befolkning, det gjelder deres
eksistensgrunnlag.
Vi har bedt en islending,
for tida bosatt i Norge, om å
legge fram islendingenes eget
syn på denne kampen.
ter 95 % av all Islands eksport
til EEC-landene. Den avtalen
om toll-senkninger som nå
blir undertegnet gjelder følgelig bare 5 % av Islands eksport

til EEC.
EEC forsøker å tvinge
Island på retrett i fiskerigrense-spørsmålet ved å bruke
sin økonomiske makt. Men
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islendingene vet at EEC er
mer avhengig av den fisken
som kommer fra Island enn
Island er av EEC-markedet.
INGEN INTERNASJONALE
LOVER
Aftenposten hevder på
lederplass at Island forbryter
seg mot folkeretten på havet.
Det er løgn.
Det fins ingen internasjonale lover om størrelsen på
fiskerigrenser eller om utnytting av ressurser som er i
havet over havbunnen. Derfor
var Island nødt til å utvide på
egen hånd før det var for
sent.
Islendingene har både rett
og plikt til å forsvare ressursene i havet omkring landet
og dermed sitt eksistensgrunnlag!
HAAG-DOMSTOLEN
INGEN KOMPETANSE
England og Vest-Tyskland
har anmeldt saken til den
internasjonale domstolen i
Haag. Ifølge reglene for domstolen kan den ikke behandle
en sak uten at 1) det finnes
internasjonale lover som kan
brukes som grunnlag for behandling av saken, 2) begge/
alle parter i saken er enige om
forts. neste side
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Arbeiderkomiteen i Tromsø:

støtt fiskernes krav
om 50 mils
fiskerigrense
1. september 1972 ble islendingene
nødt til a utvide fiskerigrensa si til 50
nautiske mil for å hindre EECs trålerflåte i å tilrane seg landets største
rikdomskilde. Det er blitt klart etter
hvert at vi må følge islendingenes
eksempel fordi tyskere og engelskmenn
har gjort seg skyldig i grove krenkelser
av var naværende fiskerigrense.
At vi må ta saken i egne hender og
ikke feste vår lit til FN-konferansen som
det er lovt skal holdes i 1974, forstår vi
når vi vet at Island har ventet forgjeves i
over 30 år på en slik konferanse.

ISLANDS NYE...
at domstolen har kompetanse
til å behandle saken og felle
dom.
I vårt tilfelle er ingen av
disse punktene oppfylt. Island mener at domstolen ikke
har kompetanse og stiller ikke
opp i Haag, det finnes ingen
internasjonale lover som kan
brukes som grunnlag for behandling.

IKKE JUS,
MEN POLITIKK
Domstolen har allikevel erklært at den er kompetent til
å behandle saken. Det er
ingen juridisk, men en klart
politisk
handling.
VestTyskland og England bruker
sine maktposisjoner til å påvirke et internasjonalt, og
dermed i teorien et nøytralt
organ, til å ta et standpunkt
som bare tjener deres imperialistiske politikk.

IMPERIALISMEN
VAR IKKE DØD
Ted Willis, medlem av Overhuset i det engelske parlamentet, uttalte seg nylig til The
Times. Han hadde ikke trodd
at den gamle imperialistiske
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Det er fullt ut juridisk forsvarlig å ikke
spørre andre land hva vi skal gjøre med
vår fiskerigrense, da alle fiskerigrenseutvidelser har kommet i stand utenom
internasjonale avtaler. Dessuten har
ethvert land rett til å bestemme over
egne ressurser.
Det må videre være klart at en
fiskerigrenseutvidelse vil bety en styrkelse av selvråderetten vår mot EECimperialismen. Dette innebærer at vi
fortsatt er herrer i eget hus, at vi selv
fremdeles bestemmer hvem vi skal selge
fisken vår til. Å forplikte oss til ikke å
utvide fiskerigrensa vil være det samme

som å gi EEC ei gavepakke. Dette fører
til at vår relativt selvstendige stilling
overfor EEC svekkes. Med andre ord: En
utvidelse vil øke råderetten over egne
ressurser og i tillegg gjøre det lettere å
sikre den framtidige fiskebestanden i
havet.

Av disse grunnene støtter ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG
DYRTID alle aksjoner hvis mal er a
utvide fiskerigrensa til minst 50 nautiske
mil, og vi oppfordrer alle til å
AKSJON
med
seg
solidarisere
KYST-NORGE som ble startet opp på
Gravdal i Lofoten høsten 1972.

politikken med å sende
kanonbåter mot andre nasjoner var i live lenger. Det viste
seg å være feil. Den engelske
regjeringen truet med å sende
marinen på islendingene (alle
de 210 tusen islendingene).
Ted Willis spør om regjeringen vil ha satt fram slike
om
motstanderen
trusler
hadde vært Sovjet eller USA.
»Det at regjeringen nekter å
anerkjenne 50-milsgrensen er
en skrikende motsigelse til de
tiltak den selv gjorde nylig.
England underkastet seg oljeog gassressurser mer enn
100 mil utenfor kysten omkring Skotland og Shetlandsøyene», sier Ted Willis.

HOVEDFIENDEN
ER EEC
EEC ønsker på lengre sikt å
integrere Island i sin union. I
første rekke er det landets
mektige energikilder de er ute
etter.
Dersom islendingene beholder sin nye 50-mils fiskerigrense og dermed eksistensgrunnlaget ,for sin bosetting
og måte å leve på, vil det nok
bli vanskelig.

«Klippfisk». (Althydubladict, sosialdemokratisk, Reykjavik.)
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IKKE LENGER I TVIL—
DET VAR RIKTIG
Å STEMME NEI
Hvordan står det til på
grasrota?
Vi har beveget oss utafor
kretsen av »aktivister» for å
høre hva »vanlige» EECmotstandere mener om situasjonen nå. Vi traff Anne, som
driver en liten forretning
sammen med mannen sin, ved
siden av at hun er husmor.
Hun stemte nei under tvil sier
hun.
Hvorfor tvilte du?
Jeg var usikker på en del
økonomiske saker og om det
var nødvendig å
kanskje
EECmed
samarbeide
landene.
Fremdeles i tvil?
- Nei. Jeg har tenkt nøye
over de forskjellige alternativene i det siste, og funnet ut
at det var riktig å stemme nei.
Særlig på lang sikt, både
økonomisk og menneskelig.
Eksempler på det økonomiske?
Danmark er et godt
eksempel. Vi ser hvordan
matvareprisene har steget til
astronomiske høyder, og at
folket er ganske sterkt splittet.
Må vi bli medlem dersom
handelsavtalen ikke blir god
nok?
Nei, hvorfor det'? Vi må
holde fast ved det avslaget vi
har gitt.
Du snakker vel med mange
forretningsdrivende.
andre
Hvordan har du inntrykk av
at de ser på situasjonen nå?
Jeg har faktisk inntrykk
av at det er flere og flere som
mener det var riktig å svare
nei.
Mener du det er riktig å
utvide fiskerigrensa?
Det er opp til fiskerne.
Så vidt jeg forstår går stadig
flere inn for det, og da mener
jeg det er riktig.
Har du tenkt på oljen?
Ja, den bør ilandføres i
Norge. Men personlig tror jeg
det er nok olje nordover. Så
da er det kanskje ikke så
farlig med Ekofisk?

Støtter du regjeringa?
Ja, men bare i EECsaken.
Til slutt. Hvordan tror
du det går med valget til
høsten?
Et dundrende nederlag
for AP. Slik går det for
såkalte sosialister som stemmer for kapitalkreftene.

danskene
angrer
Vi var så heldige at vi
tilfeldigvis traff en danske
også. Hanne er husmor, gift
og bosatt i Norge. Av den
grunn fikk hun ikke avgitt
stemme ved folkeavstemninga, verken her eller i
Danmark.
Men nei skulle hun ha
stemt. — Man vet hva man
har, men ikke hva man får,
begrunnet hun det med.
Hvordan synes dine
kjente i Danmark det er å
være medlem av EEC?
Prisene har steget fantastisk, og mange angrer nok nå.
Men det er jo noe sent. Ellers
er forholdene ganske forskjellig fra her, hvor vi har det
rolig og godt.
Hvordan tror du den
norske handelsavtalen blir?
Bedre enn medlemskap,
hvordan man enn snur og
vender på det. Spesielt vil jeg
legge vekt på at vi selv
bestemmer hva vi vil gjøre.
Statsminister Anker Jørgensen sa det jo ganske slående

EUROPEISK
STATSBORGERSKAP

etter den siste valutakrisen: I
EEC er det de store som
bestemmer. I likhet med de
andre små landene i EEC ble
Danmark som kjent holdt
utenfor valutadrøftingene.
Så nå forstår man kanskje
hva sjølråderett er.
Hvorfor er EEC så hard
under forhandlingene med
Norge?
Forhandlinger med kapitalkreftene i EEC er mest å gi,
minst å få. Det fikk Danmark
føle i »baconkrigen».
Hvorfor tror du NRK
ikke har debatter om handelsavtalen o.l.
Det ville nok ikke blitt
til fordel for »den etablerte
garde» i Norge. Derfor lar
man heller enkelte representanter for tilhengerne spy litt
galle nå og da. Tro om de har
nasjonalfølelse i det hele tatt?
Hvorfor var den norske
grasrota sterkere enn i Danmark?
Det norske folk har
hatt
sin
bestemte
alltid
mangt. Har
mening om
nordmennene
tatt stand
punkt, er de vanskelige å
rokke. Dessuten tror jeg
nasjonalfølelsen er sterkere
her i landet. Jeg er sikker på
at Bjørnson og Wergeland
snur seg i graven av stolthet
over det som skjer i dag.
Vet du hvordan mannen
din stemte?
Han stemte ja, men han
vakler nå når han ser hvordan
det har gått i Danmark.
Richard

L

pn

plate
Pris: kr. 36,—.

I Liege og Genk i Belgia ble
det 18.3.73 holdt valg for
utlendinger. Ifølge telegrambyrået »Europe» blir dette i
EEC-kretser i Brussel sett på
som et første lille skritt på
veien til et europeisk statsborgerskap.
Marsjretningen er i alle fall
klar der i gården.

felles
dataindustri
Kommisjonens
eksperter
har nettopp avsluttet arbeidet
med en felles EEC-politikk
for dataindustrien, melder
telegrambyrået
»Europe»
3. mars.
Hva foreslår Kommisjonens
folk? Medlemslandenes nasjonale politikk må vike. I stedet
skal det utmeisles en EECpolitikk etter følgende retningslinjer.
En »omgruppering» av europeiske datakonserner. Som
eksempel holder Kommisjonen fram sammenslåingen
av Siemens (Vest-Tyskland),
Philips (Nederland) og CII
(Frankrike). Den håper dette
skal utgjøre en »europeisk
kjerne».
En sammenslåing av de
enkelte regjeringenes finansielle ressurser for en »europeisk» utvikling av datamaskiner.
En etablering av en felles
europeisk
innkjøpspolitikk
for datakonsernenes produkter.
Var det ikke en sosialist ved
navn Bratteli som i fjor
framstilte EEC som selve
bolverket mot kapitalkreftene?
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Studieartikkel

LITT OM VALUTAROTET
Problemer omkring valutaspørsmål er i dag de få økonomiske eksperters område.
Dette feltet i økonomien er hyllet inn i en haug av fine begreper og ekspertise som
til dels forvirrer ekspertene sjøl. Dette forsøket på å trekke denne viktige delen av
økonomien vekk fra folkets kritikk må avsløres. Problemene kan i stor grad føres
ned på jorda. Johan Vogts artikler i Dagbladet 24. og 26. februar i år »Dårskapens
økonomi» viser at det går an å gjøre sakene forståelige. Her skal vi ganske kort
forsøke å trekke fram enkelte sider ved valutakrisa slik den er i dag, hvilke
motsetninger som framkaller den. Og om det er iferd med å skje noe ved
maktfordelinga i den kapitalistiske verden,spesielt forholdet USA—EEC.

BETALINGSBALANSEN HAR BETYDNING
FOR VALUTAKRISA
De økonomiske eksperter slutter opp
om dette:
Valutakursenes vandring vekk fra
paritetene (det vedtatte forhold de
byttes i) har sitt utgangspunkt i
underskudd på betalingsbalansen (den
gir oversikt over de totale beløp som
årlig strømmer ut og inn i et land) i ett
eller flere kapitalistiske land. Problemet
blir alvorlig dersom dette gjentar seg år
etter år, og det blir spesielt kritisk
dersom det inntreffer i et land som har
særlig stor betydning i den internasjonale økonomien.
Vi vet at det nettopp er dette siste
som i dag skaper problemer i den
kapitalistiske verden. USA er hovedunderskuddslandet. USA har i mange år
hatt hardnakkede og stadig større
underskudd på sin betalingsbalanse.
(Fig. under viser de siste års totale
resultat på USAs bet. balanse og også
resultatet oppdelt på privat og offentlig
sektor):
År
1968

priv. sektor
3,1

offentlig sektor totalt
— 4,8

1,7

1969

1,5

— 4,4

2,9

1970

1,9

—

5,3

3,4

1971

— 3,5

— 6,2

9,7

USAs betalingsbalanse. (Alle tall i milliarder dollar.)
HVORDAN VIRKER
DISSE UNDERSKUDDENE
Det som skjer er at dollarmengden i
Europa (EEC) og Japan øker sterkere
enn det USA sjøl får inn i fremmed
valuta. Det er imidlertid en grense for
hvor mye av sin pengemengde banker
monopolkonserner osv. f.eks. i Europa
vil sitte med. Dette kan enkelt forklares
ved å betrakte dollaren som vare.
Dersom tilbudet av den øker vil dens
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pris falle samtidig som den etterspurte
valuta (den valuta som ønskes kjøpt
med dollar) vil stige i pris. I dag er den
tyske Mark den mest etterspurte.
HVORFOR SYNKER IKKE
DOLLARKURSEN
Et stort fall i dollarens verdi ville
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skape store økonomiske problemer ikke
bare for USA, men for hele den
kapitalistiske verden. Derfor er hovedsida enhet mellom disse landene til tross
for alle motsetningene mellom dem.
For å hindre kursfall har derfor
nasjonalbankene i Europa og Japan satt

i gang enorme oppkjøp av dollar på
markedet til den gjeldende kurs. Mengden av dollar på det frie marked tappes
og derved holdes kursen på dollar oppe,
men på et kunstig og midlertidig nivå.
Slike støttetiltak kan ikke fjerne prob
lemet — kun dempe og utsette det.
VALUTAMESSIGE TILTAK SOM
UTTRYKK FOR MOTSETNINGENE
— FARENE FOR HANDELSKRIG
SKJERPES
USA har i de siste åra forsøkt å rette
på underskuddet på sin handelsbalanse
eller i alle fall skaffe seg et mindre
underskudd. I 1971 innførte Nixonadministrasjonen 10% importavgift samtidig som de gav kreditt på investeringsavgift. Dette var en klar og arrogant
krenkelse av alle eksisterende handelsavtaler og uskrevne regler. Hensikten var
åpenlys. Bremse importen fra utlandet
og å øke omsetningen av amerikanske
varer i USA. Dette førte med seg store
tap for den europeiske eksporten, og
presset fra alle kapitalistiske land var
stort for å få USA til å oppgi
importavgiften.
I 1973 kom så et nytt valutatiltak fra
USA. Dollaren devalueres med 10%.
Dette vil isolert sett ha den virkning at
USAs eksport stimuleres — blir mer
konkurransedyktig i utlandet — mens
f.eks. EECs eksport til USA vil avta
fordi de nå ikke får så mye igjen for
varene sine.
Disse tiltakene ser vi nå er virkemidler
i en stadig mer skjerpet handelskrig.
USA på den ene sida søker å opprettholde sin dominans — sitt imperialistiske
grep på resten av verden. Virkeligheten
viser imidlertid stor tilbakegang, mens
f.eks. EEC er i ferd med å styrke sin
posisjon som imperialistisk makt.
ÅRSAKENE TIL UNDERSKUDDET
PÅ USA'S BETALINGSBALANSE
Den internasjonale politiske og økonomiske organisasjon IEPA (den består
av representanter fra monopolene i
USA) sier: »Underskuddene er resultatet
av Regjeringens utgifter til humane
politiske og militære målsettinger i
utlandet.» Vi kan si det slik: En viktig

årsak til underskuddene er USAs rolle
som ledene imperialistisk makt både på
det militære og det økonomiske område. En del av disse utgiftene er brukt
til å finansiere Vietnamkrigen og til å
kjøpe opp bedrifter og foreta nyetableringer i utlandet, spesielt i EEC-land.
Profittene fra disse virksomhetene i
Europa og andre steder stiger fra år til
år, så på dette område styrker USA seg
stadig. Dette er imidlertid på langt nær
nok til å dekke USAs øvrige »forpliktelser» utafor landets egne grenser.

mini
valuta
leksikon
devaluering
Nedskriving av en valutas verdi i forhold til gull og andre lands valutaer.
Dersom f.eks. Norge nedskriver krona,
vil det bli lettere for norske produsenter
å eksportere varer til andre land. Krona
er da ikke lenger så mye verdt i forhold
til et kjøperlands valuta, norske varer
blir derfor billigere.
Samtidig blir det vanskeligere for utlandet å eksportere til oss. Vi må betale
flere kroner for utenlandske varer enn vi
gjorde før, og norske produsenter vil
derfor stå sterkere i konkurransen.
HVORDAN FINANSIERES
UNDERSKUDDENE
Dollaren var tidligere den sterkeste
valuta i den vestlige verden. Dens tillit
var festet til gull. Dollaren ble satt i
forhold til en viss mengde gull. 35 dollar
pr. unse gull, dvs. 31 gram gull. Bretton
Woods-avtalen i 1944 som alle kapitalistiske land tilsluttet seg, slo fast
følgende valutasystem: Gullbarren eller
papirdollaren »god som gull» skulle
fungere som internasjonal reservevaluta
dvs. som allment anerkjent betalingsmiddel til å dekke betalingsbalanser og
gjøre opp internasjonale gjeldsforhold.
Fra omkring 1960 begynte tvilen å
bre seg om hvorvidt USA var i stand til å
innfri i gull all den dollaren som fløt på
markedet. En del nasjonalbanker dristet
seg til å forlange sin dollarmengde
innveksla i gull, og USAs gullreserver i
Fort Nox viste seg å svinne hurtig inn.
Fra 1968 ble det slutt på dette, med en
del mindre unntak. USA fikk tvunget
det igjennom med truselen om å frigjøre
seg helt fra plikten om å innløse dollar i
gull i bakhanda. Dette kom imidlertid
tre år seinere i 1971. Dermed hører
BrettonWood-avtalen fortida til. Dollaren svever nå fritt.
På grunn av USAs underskudd på
betalingsbalansen har det i flere år hopet
seg opp utenlandske tilgodehavender i
USA. Dette er gjeld USA har ovenfor
utlandet og den fungerer som kreditt for
USA til finansiering av den imperialistiske virksomheten landet bedriver.
(Det er dette ekspertene kaller valuta-

revaluering
Det motsatte av devaluering, valutaens
verdi skrives opp.

flyting
At en valuta flyter, betyr at man
isteden for å følge den avtalte paritetsverdi lar valutaens verdi bestemmes av
tilbud og etterspørsel på valutamarkedet.

paritetsverdi
Etter krigen ble landene enige om å
fastsette nye kurser for sine valutaer.
Valutaenes innbyrdes forhold ble avtalt
i forhold til gullprisen. F.eks. den
norske krona fikk en fast avtalt verdi —
en paritetsverdi — i forhold til gullprisen.

Bretton Woods-avtalen
Under avslutningen av siste verdenskrig kom de allierte sammen til en
konferanse i Bretton Woods i USA. Det
ble diskutert hvordan man skulle ordne
det framtidige internasjonale pengesamarbeidet. Et resultat av konferansen
var opprettelsen av valutafondet.
reserver.) Ved siden av denne finansieringsmåten vil USA nå også støtte opp
finansieringen ved nesten uten kontroll
å bare trykke opp dollar. Dette er et
absurd system som vil føre til en langt
alvorligere krise enn den vi har i dag,
ifølge ekspertene. Dollarens verdi kan
ikke holdes oppe på et kunstig nivå i det
uendelige.
OMFORDELING AV MAKT
USA—EEC
Dersom EEC er i stand til å bygge opp
en monetær union dvs. klarer å utvikle
de betingelsene som er nødvendige for å
skape et stabilt valutasystem, vil dette
bety en forskyvning av makt fra USA til
EEC. Det er nettopp dette krisen dreier
seg om, nemlig kampen om verdens
ressurser.

Denne kampen gir ikke USA opp uten
sverdslag. Amerikanske monopoler har
f.eks. 110 milliarder dollar i EEC-land
og kan framkalle kriser ved å tilby dette
på markedet når de finner at de vil tjene
på det.
Knivingen mellom stormaktene om
lederplassen i verden vil fortsette. Den
vil skjerpes etter hvert som EEC blir
sterkere.
Vi vil ikke påstå at Norge blir
upåvirket av de kriser denne kampen vil
framkalle. Poenget er at vi står fritt til å
bruke valutapolitikken slik at skadevirkningene blir minst mulig for det
norske folk.
Denne mulighet vil f.eks. Danmark
ikke ha.
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Innholdet i Handels
avtalen
FRIHANDEL FOR
INDUSTRIVARER
Avtalen med EEC dreier seg i første
rekke om frihandel for industrivarer.
Den tollen som i dag legges på handelen
med slike varer mellom Norge og EEC,
skal etter hvert fjernes helt.
For de fleste varene skal tollen
avvikles i løpet av 4 1/2 år, dvs. det
samme som ved medlemskap. For
enkelte andre vareslag, såkalte »følsomme» varer, blir avviklingstiden
lenger: Av våre eksportvarer blir det 7 år
for bl.a. ferrolegeringer, råaluminium,
bly og sink. 11 år for bl.a. papir- og
papp-produkter.
Det er disse varegruppene EECtilhengernes hylekor gjelder. Noen
ekstra år uten tollfrihet til EEC-vil bety
økonomisk ruin, skal vi tro tilhengerne.
Men det gjør vi jo ikke. Beregninger
viser nemlig at det dreier seg om en årlig
ekstrabelastning på 55 mill. kroner for
hele eksportindustrien. Et helt ubetydelig beløp i forhold til andre utgifter
industrien har.
Og det er i forhold til medlemskap,
som bare tilhengerne har interesse av å
sammenlikne med. Det er de forholdene
vi har hatt hittil det er naturlig å se
handelsavtalen i forhold til. Gjør vi det,
ser vi naturligvis at eksportindustrien får
langt bedre vilkår enn den noen gang har
hatt.
Av varer vi importerer fra EEC, vil i
første rekke tekstil- og skotøyprodusenter få en forlenget tollnedtrappingstid.
INGEN TOLLUNION
Vår handel med land utafor EEC
berøres ikke av avtalen. Vi fastsetter sjøl
hvor mye toll vi vil legge på varer fra
ikke-medlemsland.
Det hadde vi ikke kunnet gjøre som
medlem av EEC. Da hadde vi vært
bundet i en tollunion med felles ytre
toll. På samme måte vil beskyttelsesklausuler og konkurranseregler bare gjelde for samhandelen med EEC.
BESKYTTELSESKLAUSULE R
I enkelte tilfelle vil det være tillatt å
beskytte egen produksjon. Det gjelder
bl.a. ved avtalebrudd, dumping og ved
vansker med betalingsbalansen.

17

Iverksetting av beskyttelsestiltak kan
ikkje skje før saken er behandlet av en
komite som skal overvåke avtalens
gjennomføring — den såkalte »blandete
komite».
FORBUD MOT OFFENTLIG STØTTE
Dersom det gis støtte til bedrifter som
ikke klarer konkurransen når grensene
åpnes, kalles det »vridning av konkurranseforholdene». Det tillates ikke i
EEC. Avtalen setter forbud mot »enhver
offentlig støtte som forvrir eller truer
med å forvri konkurransen ved å
favorisere visse bedrifter eller visse
produksjoner».
Er det monopolene eller småindustrien som ønsker slike bestemmelser?
OPPRINNELSESREGLER
Den tollfrihet som gjelder i et
frihandelsområde gjelder sjølsagt bare
for varer som er produsert innafor
området. Men det hadde ikke blitt så
mange varer igjen dersom alt en vare
innholder av råvarer osv. skulle komme
fra dette området. Det er derfor bare en
bestemt andel av varens verdi som må
skyldes arbeidsinnsats i Norge. Da går
den tollfritt inn i EEC.
Denne andel er nøyaktig fastsatt i
Opprinnelseso p prinnelsesreglene.
reglene kan medvirke til at vi vil bli
sterkere økonomisk knyttet til EEC.
Vi kan tenke oss en norsk produsent
med underleverandører utafor EEC. Han
vil ikke oppnå tollfri eksport til EEC
fordi han sjøl bearbeider produktet i for
liten grad. Enten blir han stengt ute fra
EEC-markedet, eller så må han skaffe
seg underleverandører fra EEC istedenfor de gamle.
Dette er en av måtene EEC forsøker å
knytte sine økonomiske bånd på.
JORDBRUK OG FISKE
Regjeringa ønsket frihandel for fisk og
fiskeprodukter. EEC stilte harde krav
om motytelser. Norge måtte åpne for fri
import av en rekke jordbruksvarer midt
i den beste vekst-tida her hjemme.
Dette var sannsynligvis et forsøk fra
EEC på å splitte bønder og fiskere ved å
sette interessene deres opp mot hverandre. Forsøket ble klart tilbakevist.
Gjennom forhandlingene ble EECs jord
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bruksliste kraftig amputert. Truselen
mot arbeidsplasser i jordbruket ble
avverget. At vi til gjengjeld ikke fikk
frihandel for bl.a. fiskehermetikk, betyr
ikke på langt nær det samme. Det ble
oppnådd kraftige tollnedskjæringer.
Dessuten finnes det andre markeder enn
EEC.
UTVIKLINGSKLAUSUL

Det tas sikte på å utvide samarbeidet
til andre områder enn det handelspolitiske »når det måtte vise seg til
fordel for partenes næringsliv». Dette
kan skje på to måter.
Enten ved at man blir »enige om å
sette i verk harmonisering».
Eller ved å inngå nye avtaler. Slike
avtaler må ratifiseres — godkjennes —
»elter gjeldende regler».
Mange EEC-motstandere mener at
dette er en ufarlig papirbestemmelse. Til
det kunne man jo spørre hvorfor
tilhengerne da var så ivrige for å få den
med. Men vi skal forsøke å begrunne litt
bedre hvorfor vi går imot en slik
utviklingsklausul.
Vi mener det er galt å tro at Stortinget
vil ha kontroll med enhver utvidelse av
samarbeidet med EEC. Forutsetter vi at
utviklingsklausulen får samme ordlyd
som f.eks. artikkel 23 i Sveriges avtale —
alt tyder på at vi kan det — er det
spesielt en ting vi vil peke på.
Det går der klart fram at bare avtaler
som inngås skal ratifiseres. Harmonisering blir »man» bare enige om å
iverksette. Dette betyr så vidt vi kan
forstå, at svært mye av »utviklingen» kan
skje på regjerings/embetsmannsplan,
uten muligheter for demokratisk kontroll. En seinere tilhengerregjering vil
nok vite å benytte en slik anledning.
Vi tror ikke det er uten grunn at
islendingene har sløyfet den delen av
utviklingsklausulen som åpner for slike
udemokratiske harmoniseringstiltak.
KULL- OG STÅLUNIONEN
For kull- og stålvarer inngår Norge en
egen avtale med Kull- og Stålunionen.
Vi får her sannsynligvis en mye
gunstigere avtale enn svenskene, sett fra
motstander-synspunkt.
har
Sverige
bundet seg til EECs prissystem, og har
dermed i virkeligheten tollunion med
EEC på dette området.
Regjeringa Korvald har ikke akseptert
at norske produsenter på en slik måte
blir tvunget til å kjøpe råvarer til de
prisene EEC fastsetter. Sannsynligvis får
vi en ordning hvor vi bare må opplyse
hvilke priser vi kjøper råvaren for.
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VANNRETT:
1. Kan brukes til snikinnmelding
i EEC.
Månefase
Stillhet
Guttenavn
Pustevanskeligheter (sykdom)
Har hanen
Imperialistisk fredsprisvinner
20. Bæreredskap
22. Musikkinstrument
24. Nødt til
To like
Underholdning
Tall
Industriområde i Italia
33. Jentenavn
Europeer
Formann i Akmed
Metall
Glatt
41. Guttenavn
43. På foten
Pent vær
W.C.
Heiseinnretning
Tall
49. Svelle
Norsk Vassdrags- og
Elektrisitetsvesen
Nyvasket
Stygg
Sa det norske folket
25. september
56. Artikkel (nynorsk)

4?

5

.5/

S6

SB

S4

6o

58. Dra avsted
61. »Bondemorder»-plan i EEC
LODDRETT:
1. EEC-tilhengerne
TIL ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC
2. Drikk
3. Frigjøringsorganisasjon
OG DYRTID,
4. Bestemmer mye i EEC.
Boks 3829, Ullevål Hageby, Oslo 8.
5. Fylke med mange EEC-motstandere
postgiro 20 88 77. Jeg betaler hermed
6. Slåsskjempe i Romerriket.
mitt medlemskap i Arbeiderkomiteen
7. Langsom
for 1973 og har sendt medlemskontin8. Tone
9. Aksjeselskap
gent på minst kr. 10,- (skoleelever og
10. Eksploateringen
pensjonister minst kr. 2,-) til postgiro11. Minimale
konto
20 88 77.
12. Beholder (omvendt)
17. Sanggruppen.
19. Lege (forkortn.)
19B. Sjøfugler
21. Retten til
verner
tlf
Romatraktaten om
23. Tannlegeredskap
25. Spiste
28. Pronomen
31. Anne Vera Vetlesen
Arbeidsplass
32. Aksjesjelskap på tysk
34. EEC-motstandere i DNA
40. Rockekonge
42. Kjent sivbåt
Løsningen må være inne i løpet av mai. Sendes Arbeider44. Jentenavn
komiteen mot EEC og dyrtid, Boks 3829 Ullevål Hageby, Oslo
47. Triks
48. Kommune i Telemark
8. Merk konvolutten »kryssord». Premien er boka »Brussel midt
50. Lukt
53. Belgfrukt
57. Organisasjon med tilhengere
i ledelsen
59. Hast
60. Uttalte

imot», skrevet av formannen i Arbeiderkomiteen, Georg
Vaagen.

Adresse:

www.pdf-arkivet.no/eec/

18
2012

z • " ••,*:(:••••

fi

STØTT
KAMPFONDET
MOT EEC!
Nei til salg av Norge
Arbeiderkomit&ms kampfond mot EEC

Postboks 3829 Ullevål Hageby
OSLO 8

F21 1037 —1

www.pdf-arkivet.no/eec/

2012

Tryki • offset hOS
Abs Ouololry. Oslo-73

