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Handelsminister Eika:

Prinsipiell forskjell...
— Den handelsavtalen vi nå har fått med EF og
medlemskap kan egentlig ikke sammenliknes, sier
handelsminister Hallvard Eika i en samtale med Mot
EEC. De to formene for tilknytning til Fellesskapet er
i prinsippet helt forskjellige.
Handelsministeren sier også at handelsavtalen løser
Handelsminister Hallvard Eika, i et
intervju med Dagbladet for ei tid tilbake
sa du at en handelsavtale og medlemskap i EF egentlig ikke kan sammenliknes. Vil du utdype nærmere hva du
legger i dette.
For det første er handelsavtalen en
rein avtale om handel med industrivarer
mellom Norge og Fellesmarkedet. Avtalen innskrenker ikke partenes råderett
på områder utenom denne samhandelen.
Medlemskap ville omfatte hele varespekteret, altså også f.eks. jordbruksvarer.
For det andre ville medlemskap
innebære en vidtgående harmonisering
av den økonomiske politikken allerede
fra starten av. En harmonisering som
ville gå stadig videre — ikke bare på det
handelspolitiske og næringspolitiske
område. Harmoniseringen i EF tar sikte
på å omfatte den økonomiske politikken i videste forstand.
Jeg synes for øvrig det at handelsavtalen kan sies opp illustrerer forskjellen godt. En avtale om medlemskap
er i prinsippet uoppsigelig.
Vil denne harmoniseringen i EF få
politiske konsekvenser?
Dersom utviklinga får fortsette
uforstyrret etter de linjene vi ser i dag,
tror jeg den naturlige konsekvensen vil
bli at EF i praksis kommer til å opptre
som en enhetlig statsdannelse. Men om
framtida er det som kjent vanskelig å
spå. Utviklinga kan selvsagt komme til å
ta en annen retning.
Vi har hørt en rekke av
eksportindustriens talsmenn klage over
at handelsavtalen gir umulige arbeidsvilkår,
begrenser
ekspansjonsmulighetene osv. Er det grunnlag for disse
klagene?
Jeg mener nei. Tollhindringene for
eksporten til EF som industrien i dag
støter på, skal jo nå nedbygges i en
overgangsperiode. Eksportindustrien vil
deretter få tollfri adgang ikke bare til
EFTA-markedet som nå, men også til
hele det opprinnelige EF. Etter min
mening løser handelsavtalen eksportindustriens problemer like godt som et
eventuelt medlemskap ville ha gjort. Jeg
tror det vil bli svært vanskelig å reise
spørsmålet om medlemskap igjen på
basis av økonomiske argumenter.

eksportindustriens problemer like godt som medlemskap. Han mener det vil bli svært vanskelig for
medlemskapstilhengerne å reise spørsmålet om
medlemskap på nytt på basis av økonomiske
argumenter.

for
hjemmeVanskeligheter
markedsindustrien på grunn av frihandelen?
Det er klart at frihandelen vil
påskynde st rukturrasjonaliseringen i
norsk næringsliv. Den såkalte tilbaketrekningslista vil nok midlertidig dempe
virkningene for en del særlig utsatte
bransjer i forhold til ved medlemskap,
men den forandrer jo ikke de
grunnleggende virkningene av frihandelen.
Fordelen ved handelsavtalen er at vi
nå kan ta i bruk forskjellige virkemidler
for å opprettholde den næringsstrukturen vi måtte ønske her i landet.
Virkemidler som vi ved medlemskap
ville være avskåret fra å benytte. Det er
stor forskjell på de begrensningene
handelsavtalen setter på dette området
og de bestemmelsene vi ville være
underlagt som medlem av EF.
Distriktspolitikken?
fortsatt
vil
Distriktspolitikken
være helt og holdent et norsk
anliggende. Eventuelle klager fra Es
side dersom de mener vi setter i verk
tiltak som strir med avtalen, blir et
forhandlingsspørsmål.
Vil utviklingsklausulen bli tatt i
bruk?
- På enkelte områder, som f.eks.
miljøvern, har Norge opplagt interesse
av å samarbeide med EF. For å få i
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stand slikt samarbeid kan utviklingsklausulen være nyttig. Men vi skal være
klar over at enhver utviding av
handelsavtalen til områder som ikke
direkte angår handel må skje innenfor
handelsavtalens rammer. Jeg er derfor
ikke redd for at avtalen kan utvikles i
retning av noe slikt som medlemskap.
Hva med Frydenlunds og andre
tilhengeres teori om at Norge vil gli'
baklengs inn i EF?
Den teorien er etter mitt syn
særdeles svakt fundert, men det ligger
nok en viss fare i at vi blir altfor
avhengige av ett enkelt marked som
EF-markedet. Jeg mener derfor at vi i
framtida bør arbeide aktivt for å styrke
vår stilling også på andre markeder.
Men det at vi skulle krype baklengs
inn i EF fordi om vi kommer til å
handle mer på dette markedet i
framtida, det mener jeg er å overvurdere
handelens betydning.
Hvordan synes du framtida ser ut
for motstanderne. Vil tilhengerne lykkes
i sitt arbeid med å snu opinionen?
Det ser ikke slik ut. Etter gallup å
dømme har opinionen stabilisert seg.
Skal spørsmålet om medlemskap kunne
tas opp igjen, må det en radikal
forskyvning til i forhold til den
nåværende situasjonen. Det tror jeg nå i
hvert fall ikke vil skje i kommende
stort ingsperiode.
MI!

www.pdf-arkivet.no/eec/
41Q

2012

Sjølråderetten
ingen formalitet
Betyr frihandelsavtalen at Norge
»kommer til å gli baklengs inn i EF»?
Dette hevder både Frydenlund i DNA
og Høyres Willoch.
Og slik håper sjølsagt storkapitalen
det skal gå. Våre stadig mer omfattende
forbindelser med EF gjør norsk
sjølråderett illusorisk, vil det bli sagt.
Tilhengerne vil i tida som kommer
arbeide hardt for å spre denne ideen. Å
få det norske folket til å miste troen på
sjølråderettens betydning er det eneste
håpet de har.
For EF-motstanderne blir oppgaven å

slå beina under tilhengernes argumentasjon. Vi må påvise hvilken fundamental
betydning sjølråderetten har for folkets
levevilkår — uansett hvor sterke
forbindelser vi har med EF. Vi må vise
konkret hva denne retten består i.
I denne artikkelen vil vi forsøke å
gjøre det med utgangspunkt i den
avtalen vi nå har fått med EF. Vi tar
også opp et, etter vår mening feilaktig,
syn på sjølråderetten som enkelte
motstandere har gjort seg til talsmenn
for. Representanter for dette synet
oppfordres til å svare på kritikken.
I Vest-Europa er en ny imperialistisk
stat under utvikling. Europas Forente
Stater skal ifølge timeplanen være en
realitet innen 1980. Den proklamerte
EF-staten kan bare bli til dersom
enkeltstatene går med på å gjennomføre
en felles politikk på alle vesentlige
områder i samfunnet. Medlemslandene
må fjerne ulike nasjonale virkemidler og
underkaste seg direktivene fra Brussel.
Det gikk de med på å gjøre under
toppmøtet i Paris i fjor.
FUNDAMENTALT SKILLE
Dersom
medlemskapstilhengerne
hadde vunnet fram, hadde Norge nå
vært tvunget til å delta i denne
prosessen. Vi hadde måttet gi sjolråderetten på båten og lojalt gått inn for å
strømlinjeforme det norske samfunnet
etter den vest-europeiske storkapitalens
retningslinjer.
En frihandelsavtale slik vi nå har fått
innebærer noe fundamentalt forskjellig.
Avtalen betyr at vi så lenge det passer
oss avstår statlig suverenitet på
avgrensede områder. Den begrenser nok
vår handlefrihet, men den gir ikke EF
noen rett til å gripe inn med domsmakt
forts. side 6

— Det skal på vekten det vi hadde fra ar også. ikke sant?
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MENING
Vi må sørge
for at ingen
faller av
lasset

Med stor begeistring har jeg lest første
nummer av det nye bladet. Akkurat noe
slikt er det motstanderne av norsk
medlemskap i EEC nå trenger for å få
konsolidert rekkene igjen og ta opp
utfordringen fra de sterke grupperingene
i norsk politikk som vil fortsette
arbeidet med å få Norge inn i EEC.
Folket ble spurt og folket svarte NEI —
men dette er det såkalte »ansvarlige»
politiske krefter i dette landet som ikke

Første nummeret av »Mot EEC ute
trykket i 10 000 eksemplarer. Det er så
godt som utsolgt.
Det betyr at ganske mange EECmotstandere nå går rundt med en
mening om bladet. Men på tross av
oppfordringen til leserne om å skrive til
oss, har vi bare fått ett eneste leserbrev
når dette nummeret går i trykken. Det
er dårlig. Skal vi klare å lage et blad som
på en skikkelig måte kan bidra til å
demme opp for tilhengernes propagandaflom, må vi gå sammen om å gjøre
det. Vi må høre hva du som leser dette
nå mener.
Og det er ikke bare ros og ris av »Mot
EEC) vi ønsker. På denne sida i bladet
vil vi ta inn korte saker om
EEC-arbeidet rundt om i landet,
situasjonen nå, referat fra møter osv.
Lengre artikler vil vi ta inn andre steder
i bladet.
Skriv til oss!
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vil respektere, — ikke bare Høyre og
Seips nye høyreparti, men også ledende
krefter innenfor Arbeiderpartiet, som i
ord sier de vil bøye seg for folkets vilje i
kommende 4-årsperiode, men i handling
arbeider for akkurat det samme som
Høyre og Seip-partiet. Både Guttorm
Hansen, Olav Brunvand og flere andre
»arbeiderledere» sitter jo i ledelsen for
Europabevegelsen og leder dens framstøt for å få Norge inn i monopolenes
fellesskap. I ord er de med på å kaste
blår i øynene på de mange arbeidsfolk
som stemte NEI og som fremdeles
støtter DNA, men i handling pr de ikke
et hakk bedre enn det norske folkets
værste fiender, Willoch og Seip.
Det er mange som ikke ser hvilke
krefter som er i sving for å undergrave
vårt klare nei 25. september i fjor, også
blant motstandere. For å avsløre disse
kreftene ser det nye bladet ut til å være
et tjenlig redskap, for i første omgang er
det nå viktig å holde motstanderne
sammen og sikre at ingen ramler av
lasset og fraviker sitt NEI-standpunkt.
Særlig bra var oppsettet med det
Aftenposten skrev før og de fakta
samme avis har kommet med etter
25. september, — en grei avsløring av
den skremselspropaganda JA-sida kjørte
på i tida før folkeavstemninga. Ellers
skulle jeg ønske det hadde vært med
bakgrunnskildehenvisninger
til
materialet for de lengre studieartiklene i
bladet, slik at vi som er ivrige etter å lese
mer og sette oss grundigere inn i det
som skjer, lettere får gjort dette. Jeg
håper redaksjonen sikrer at slike kildehenvisninger kommer med i neste
nummer av bladet. I tillegg vil jeg foreslå
at hovedtemaet for neste nummer blir
Handelsavtalen og kommentarer til den.
Her er det et enormt udekket behov for
informasjon!
Kamphilsen fra
begeistret leser i Oslo.

Vi håper og tror du har rett når du
sier at folk rundt omkring fortsatt har
behov for og interesse av å sette seg inn i
hva som skjer i EF-saken.
Som bakgrunn for artikkelen om
valutaen brukte vi i hovedsak disse to
artiklene:
Fra KONTRAST: »Kampen fortsetter»
nr. 6 og 7. Artikkelen til Jacob Morris..

Fra MONTHL Y REWIEV: nr. 1-1972,
»77w balance of payment and empire».
Red

mot
eec
utgis av Arbeiderkomiteen
mot EEC og dyrtid,
Boks 3829 Ullevål Hageby,
Oslo 8.
Ansvarlig redaktør:
Jon Amundsen.

STORKAPITALEN
kommenterer
handelsavtalen:
Handelsavtalen mellom Norge og EEC ble undertegnet 16.
april. Noen dager seinere fikk organisasjonene i næringslivet
brev fra Utenriksdepartementet. De høye herrer ble bedt om å
si sin mening om avtalen. Uttalelsene ble trykt som særskilt
vedlegg til stortingsproposisjonen om handelsavtalen.
Vi skal gi noen eksempler på at storkapitalen ikke lot sjansen
til å sveive i gang de gamle platene gå fra seg.

DEN NORSKE BANKFORENING

åpner med å beklage at »medlemskapsalternativet falt bort i
denne omgang». (vår uth.) Bankforeninga ønsker ikke å gå i
detalj om avtalen. Isteden gjøres det et stort nummer av
utviklingsklausulen. »Det må bli en hovedoppgave», heter det,
»å etablere et samarbeid som ... muliggjør en utveksling av
tanker og ideer og en eventuell parallell opptreden i konkrete
situasjoner». Arbeidet med å få i stand samarbeid på områder
som ikke dekkes av avtalen må settes i gang »så snart avtalen
trer i kraft».
Bankforeninga mener det er svært viktig »å være
oppmerksom på at norske private organisasjoner, heriblant
Den norske Bankforening, som følge av den stilling Norge har
tatt til medlemskap, er stilt utenfor det meget omfattende
samarbeid som foregår blant de tilsvarende organisasjoner
innenfor "de 9"». Joda. Vi er oppmerksomme på storkapitalens
»meget omfattende samarbeid» i EEC. Vi vet hva det betyr for
folkene der. Vi er også oppmerksomme på at den norske
storkapitalen ønsker å delta i dette samarbeidet for å styrke sin
makt.
Den norske Bankforening bør være oppmerksom på at en av
de viktigste grunnene til det norske folkets nei var at vi ville
forhindre nettopp det.
NORGES HANDELSSTANDS FORBUND

beklager også at »medlemskap for vårt land inntil videre ikke er
realiserbart». (vår uth. igjen) Av uttalelsen går det tydelig fram
at storkapitalen har bukta og begge endene også i dette
forbundet. Det beklages nemlig at konkurranseutsatte norske
bedrifter har fått noen ekstra år med tollbeskyttelse! »Det vil
sinke en naturlig produksjonstilpasning i industrien og
utbyggingen av rasjonelle forretningskontaker mellom norske
importbedrifter og leverandører innen EF», mener Handelsstanden. — Store deler av den norske hjemmemarkedsindustriens eksistens er mindre viktig for storkapitalen enn
egen fortjeneste.
Handelsstanden går videre inn for at Norge går inn i en
tollunion med EEC. » ... Det vil være ønskelig å arbeide for at
rest-EFTA-landene harmoniserer sine tollsatser til EFs felles
ytre tolltariff», sies det.
Dette ønsket om å binde Norge til EECs handelspolitikk er

ikke det minste merkelig. Forbundet vil fortsatt arbeide for
norsk medlemskap: »Vi vil i årene fremover fortsette vårt
informasjonsarbeid om EF-saken, såvel internt som eksternt,
for å bidra vårt til å skape en endring i norsk opinion til fordel
for medlemskapsalternativet», heter det til slutt i uttalelsen.
EEC-motstandere har alltid hevdet at Norge som medlem av
EEC må oppgi å føre en nasjonal politikk på stadig flere
områder. I en union gis det ikke rom for nasjonale ulikheter.
Det er interessant å merke seg at Handelsstanden plumper ut
med en bekreftelse på at dette er riktig: »Overensstemmende
med Romatraktaten skal det etableres en felles politikk etter
hvert på så å si alle felter av det økonomiske og sosiale liv», står
det i uttalelsen.
Samme uttalelse fra en EEC-motstander ville tilhengerne
stemplet som løgn.
NORSK ARBEIDSGIVERFORENING

har »merket seg» avtalens utviklingsklausul. »I det lange løp kan
vi ikke stå utenfor forhåndskonsultasjoner og avgjørelser som
får direkte virkninger for vårt land», sies det. Arbeidsgiverforeningen understreker derfor at det er nødvendig å utvide
avtalen. »På denne måten vil vi lette en senere tilslutning til
Det Europeiske Fellesskap», mener Kåre Selvig & Co.
NORGES EKSPORTRÅD

»er av den oppfatning at de samlede norske eksportinteresser
best kan ivaretas ved norsk medlemskap i EF». Også
Eksportrådet mener at utviklingsklausulen må brukes aktivt
»for å få avtalens virkefelt utvidet».
NORGES INDUSTRIFORBUND

finner seg »stillet overfor det faktum at folkeavstemningen
foreløpig vil utelukke norsk medlemskap». (vi slutter ikke å
utheve disse innskutte bisetningene)
Industriforbundet stiller seg skeptisk til mulighetene for å få
utvidet handelsavtalen gjennom avtaler om samarbeid på andre
områder. I avtaleteksten er det nemlig beklagelig nok »tatt
reservasjoner når det gjelder partenes selvstendige rett til å
treffe bestemmelser». Slike avtaler må derfor i de fleste tilfeller
godkjennes av Stortinget.
»Den eneste farbare vei», mener industriherrene, »synes å
være en harmonisering av reguleringer på forskjellige felten>.
Dette skal vi merke oss. Ifølge avtalen blir »man» bare »enig
om» slik harmonisering. Det kan altså skje på regjerings- eller
embedsmannsplan. Demokratiske kontrollorganer kommer
ikke inn i bildet.
»Industrien innser at den må leve med avtalen i en tid
framover», sier Industriforbundet til slutt. (vår uth.) Men: »På
lengre sikt må målet være at Norge finner sin plass i De
Europeiske Fellesskap».
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SJØLRÅDERETTEN

forts. fra side 3
eller vold dersom vi bryter avhengigheten på enkelte områder. Et slikt
brudd på avtalen vil bli gjenstand for
forhandlinger. Nytter ikke det, må
avtalen enten revideres eller sies opp.
Nettopp her ser vi kanskje forskjellen
mellom en handelsavtale og medlemskap
klarest. Brudd på handelsavtalen er et
forhandlingstema og avtalen kan til
enhver tid sies opp. Brudd på
Romatraktaten — som f.eks. å melde seg
ut — er en sak for EF-domstolen. EF vil
kunne sette makt bak dommen som
felles med henvisning til at utmeldingskandidaten sjøl har anerkjent EFdomstolen
som
høyeste
domsmyndighet.
»EF-UTVIKL1NG» i NORGE

Enkelte motstandere har hevdet at
sjolråderetten bare blir en formalitet
dersom Norge »blir gjort likt EF» utover
70-tallet. Dette mener vi er galt. Uansett
hvor »likt» Norge måtte bli EF i åra som
kommer, - sjolråderetten vil være en
realitet når folket tar opp kampen for
sine krav på forskjellige områder.
Kampen for å fjerne momsen fra
matvarene er et godt eksempel:
Norge fikk moms i 1971 for å »bli likt
EF». I dag er den norske arbeiderklassen
i ferd med å presse regjeringa til å fjerne
matmomsen. Det er mulig fordi det er

tilhengernes
spalte
Folkets nei var et resultat av
uvitenhet.
Leder i Europa og Vi,
Organ for
Europabevegelsens Ungdom
Viktigste sak for Unge Høyre i
tida som kommer blir å kjøre
sterkt på sikkerhetspolitikken. Vi
tror det var en gigantisk bommert
å ikke legge større vekt på dette i
E F- kampen.
Per-Kristian Foss,
Formann i Unge Høyre

våre nasjonale myndigheter som fastsetter avgiftspolitikken her i landet.
Danskene hadde ingen moms. Men i EF
skal man fram til et felles avgiftssystem.
Som medlem ble derfor danskene
tvunget til å innføre momsen etter
Brussels direktiver. I sin kamp mot dette
står det danske folket overfor en ganske
annen motstander enn oss. De må slåss
mot hele den organiserte europeiske
storkapital og dens byråkrater!
En nasjons sjølråderett er ikke, og vil
aldri være en formalitet. Dersom en slik
oppfatning får bre seg, vil tilhengerne
være langt på vei mot målet sitt. Det er
nemlig innlysende at den norske
storkapitalen vil komme til å knytte
sterkere bånd mellom seg og EF i tida
som kommer. Vi skal sørge for at de
moter motstand. Men slik maktforholdene er i dagens Norge, er det
fåfengt å tro at vi vil klare å slå alle slike
forsøk tilbake.
Det er etter vår mening farlige tanker
de gjør seg de som mener at folkets
kamp mot medlemskap har vært
forgjeves dersom vi ikke klarer å hindre
en slik utvikling.

I FØRSTE REKKE
EN POLITISK KAMP
Er det riktig å hevde at sporsmalet om
norsk medlemskap hovedsakelig dreier
seg om hvor likt eller ulikt Norge er EF?
Vi mener nei. Det eksisterer ikke noen
slags lovmessighet som sier at et lands

sjolråderett er omvendt proporsjonal
med de økonomiske forbindelsene
landet har. Dvs. at jo mer vi handler, jo
mindre sjolråderett har vi. Da skulle
f.eks. Norge fortsatt vært i union med
Sverige (vi har langt sterkere økonomiske forbindelser med Sverige i dag
enn vi hadde under unionen).
Nei, sjolråderetten er et politisk
prinsipp som bl.a. gir en nasjon rett til å
eksistere som egen stat. Forsvaret av
denne retten er i forste rekke en politisk
kamp. De som ønsker å selge norsk
sjolråderett har stor økonomisk makt.
Men det er på den politiske arenaen
slagene om norsk medlemskap vil stå
også i framtida.
Det som må stå i sentrum for
EF-motstanderne i framtida er derfor å
vinne opinionen for fortsatt forsvar av
norsk sjølråderett.
17. mai gikk det nærmere 2000 i et
demonstrasjonstog gjennom Oslos gater.
Parolene i toget tok nettopp opp
spørsmålet om sjolråderetten. Oppslutningen om liknende arrangementer
neste år bor bli mye større. Det vil vise
at uklarhetene om dette spørsmålet har
blitt ryddet ut av motstandernes rekker.

Likplate

En ny folkeavstemning vil tvinge
seg frem når situasjonen i Europa
endrer seg ved at f.eks. Sverige blir
medlem . . . . Vi vil fortsatt seile
med stø kurs mot Europa.
Per-Kristian Foss,
Formann i Unge Høyre
Ja, ja, det var før avstemningen.
Nå har vi jo blitt medlem.
Danmarks statsminister Anker
Jørgensen på spørsmål om
løftet fra før folkeavstemningen
om at Danmark vil melde seg ut
dersom England gjør det.
En europeisk union blir ikke en
kjensgjerning med mindre den
utstyres med en føderal regjering
og et parlament.
Resolusjon vedtatt på
»Europakongressen» i

London tidligere i år
•
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Arbeiderkomiteen
mot EEC og dyrtid.

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

Georg Vaagen:

Unionen kommer
8-900 var til stede på et møte om handelsavtalen i
studentersamfunnet i Oslo 10. mai. Innledere var
Willoch fra Høyre, DNAs Frydenlund, Eckhoff fra
Folkebevegelsen og Arbeiderkomiteens formann
Georg Vaagen.
Willoch »beviste» i innledninga si hvor dårlig
handelsavtalen var for industrien. Han sa at sjølråderetten var illusorisk og at vi må ha medråderett i EEC.
Økt økonomisk avhengighet av EEC vil bli
resultatet av avtalen, sa Frydenlund. Næringslivet vil
utnytte mulighetene til integrasjon med næringslivet i
Europa og dermed tvinge enhver regjering til å utvide
avtalen. Dette vil føre oss baklengs inn i EEC, sa
Frydenlund, som fremdeles sitter i Europabevegelsens
styre, men »respekterer» folkeavstemn inga.

Tollforskjellene mellom medlemskap og handelsavtalen er nesten ubetydelige, sa Eckhoff. Han la vekt
på at vi har nasjonal styring over samfunnsutviklinga,
noe medlemskap ville frata oss. Uansett hvordan
handelsavtalen hadde sett ut, ville dette vært det
avgjørende.
Georg Vaagens innlegg tror vi har interesse for langt
flere enn de som hadde anledning til å være til stede
på møtet. Vi gjengir det derfor — noe forkortet —
nedenfor. Spesielt hans påvisning av at fullstendig
union er EFs målsetting, satte tilhengerne i debatten
grundig til veggs. Willoch ble minnet om at han og
andre tilhengere under EF-debatten i Stortinget
avviste unionen som »fullkomment urealistisk».

Handelsavtalen med EF løser de viktigste problemer som
norsk eksportindustri sto overfor.
Vi kan slå fast at den tollnedtrapping som tar til 1. juli i år
dekker de aller fleste vareslag med samme reduksjon, som ved
et eventuelt medlemskap. Som hovedregel gjelder den samme
avviklingstid for tollen — 4 1 /2 år. Omlag 85% av den norske
industrivareeksporten faller innenfor denne avviklingstid. Med
andre ord: Hovedtyngden av norsk eksportindustri kan se fram
til bedre eksportvilkår enn de har i dag.
»FØLSOMME» VARER
En del viktige norske eksportvarer som råaluminium,
treforedlingsprodukter, jernlegeringer og elektrokjemiske
produkter er fort opp på EFs lister over såkalte »følsomme»
varer og gitt en tollavviklingstid på fra 7 til I 1 år.
Norsk treforedlingsindustri kommer uheldigst ut av de
industrier som er møtt med en lengre tollavviklingsperiode —
1 1 år mot 7 for f.eks. aluminiumsindustrien.
Men la oss slå fast: De problemer som melder seg for enkelte
industrier i EF-sammenheng, er ikke større enn at de kan løses
på norsk basis! Som helhet betraktet er tollbelastningen på de
»følsomme» varene av beskjedent omfang.
STERK FORHANDLINGSPOSISJON
Når den norske regjering, trass i alt, klarte å hale i land en
brukbar handelsavtale, skyldes ikke dette alene den vakre
norske natur og nordmennenes blå øyne.
Saken er at Norge er en meget sterk handelspartner,
regjeringen satt med utmerkete trumfkort i hendene. Det
imperialistiske EF kunne ikke helt legge seg ut med Norge —
på lengre sikt kunne det straffe seg. Hertil kommer at det
norske nei hadde gitt EF et slag som rystet byråkratpalas3et i
Brussel!
NASJONAL KONTROLL MED NATURRESSURSENE
De få norske innrømmelser i jordbruksvaresektoren er av
beskjedent omfang. De rokker på ingen måte ved den
særstilling som norsk jordbruk har innenfor norsk økonomisk

Georg Vauge, , , formann i Arbeiderkomiteen
politikk. Som hittil kan Norge føre en nasjonal jordbrukspolitikk, til gavn og glede for jordbrukets folk og for landet
som helhet.
Vi beholder full kontroll over landets oljepolitikk — de
norske myndigheter avgjør bruken av oljeforekomstene på den
norske del av kontinentalsokkelen. Spørsmålet om utvinning
og ilandføring er en norsk sak alene.
Vi har full kontroll og bestemmelsesrett over fiskerigrensen.
En utvidelse av fiskerigrensen kan gjennomføres når regjering
og storting ønsker det.
SJØLRÅDERETTEN I BEHOLD

Ved den form for tilknytning til EF som handelsavtalen
utgjør, beholder vårt land sin fulle suverenitet — det norske
folk bestemmer over sin egen skjebne.
Sjølråderetten som er folkets egen eiendom og som er
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MOTSTANDEN ØKER FOR HVER DAG
Motstanden øker for hver dag som
går, ja-folk innrømmer åpent og ærlig at
det riktige hadde vært å stemme nei.
Mange går aktivt inn fo a fortsette
kampen, og flere er på vei. Den
nyoppretta Arbeiderkomiteen mot EF
har nok å gjore. Det arbeides nå
hovedsakelig med å få alle EFmotstandere til å samarbeide omkring
konkrete aksjoner. 1. oktober vil bli
fastholdt som en landsomfattende
kampdag for EF-motstanden. Det
endelige målet er selvfølgelig å få
Danmark ut av EF.
EFs innflytelse på de danske

forbrukerprisene har vært enorm, og det
har ikke vært mangel på reaksjoner og
klager over den sterke prisstiginga.
Stigingen begynte allerede i slutten av
januar, og den steg på alle matvarer etter
tur. Folk tviler ikke lenger på grunnen
til at varene er blitt små mye dyrere. En
kommentar jeg ofte horer: »Det var da
ikke så dyrt for vi ble medlem av EF —
Det skulle bli så mye billigere nå.» Det
bevises gang på gang at løftene til f.eks.
Baunsgård var fulle av logn.
Prisstigningen på melken i februar
kom fordi loven om tilskudd til
forbrukerprisene på meieriproduktene

falt bort ved medlemskapet. Denne lov
ble innført for å kompensere for
virkningen av momsen på meierivarene.
En slik subsidieordning til gavn for
forbrukerne faller inn under EFs regler
om »diskriminering som følge av
nasjonalitet» og måtte derfor falle bort
da EFs landbruksordning trådte i kraft
1. februar. Det betyr 205 millioner
kroner årlig som er blitt lagt direkte
over på forbrukerne gjennom de økte
prisene. Den forhenværende landbruksstøtte på 405 millioner kroner har også
falt bort.
FOLKET MÅ SPENNE INN
LIVREMMEN

En norsk jente, for tida bosatt i
Danmark, vil i tida framover bringe
rapporter fra hvordan det går med
danskene i EF.
Hun starter i dette nummeret med å
fortelle litt om hvordan mannen i gata
hittil har merket medlemskapet. Hun
forteller også historien om hvordan
Glistrup har funnet ut at danske
jordeiere kan omgå loven og selge også
sommerbytter til vesttyskerne.
I seinere numre vil hun komme
nærmere inn på hvordan tapet av
sjølråderetten konkret virker inn på
forskjellige områder i det danske
samfunnet.
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Hvilke opplysninger gir den norske
pressa om utviklingen her nede?
Aftenposten skriver at blomster og
tannbørster er blitt så billige. Blomster
har aldri vært dyre i Danmark, og
tannbørster er billige fordi de er så
enormt dårlige.
Dessuten: Hvilken rolle spiller det at
vin, tannbørster og blomster er billig,
når vanlige mennesker nesten ikke har
råd til mat og husleie lenger. Jeg har sett
og fult på kroppen at EF betyr dyrtid
og at noen få store produsenter tjener
på den, mens det arbeidende danske
folket må spenne inn livremmen. Det er
ikke tilfeldig. EF er nettopp de store
produsentene, de store konsernene og
finansmonopolenes verk og virker til
deres fordel. Fellesordningene på
landbruksområdet er en del av oppbyggingen av en okonomisk og monetær
union, som er et viktig ledd i EFs
målsetting for 70-årene.
A/S SOMMERHYTTA
Til slutt vil jeg nevne et eksempel på
ja-folkas
logner
fra
for folkeavstemninga. Tyskere kan naturligvis
ikke få kjøpt hytter i Danmark dersom
vi blir medlem av EF, påstod de.
Hvordan har det så gått? Joda,
forts. neste side
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Siste EF-gallup i Danmark:

SNART
Motstanden mot det danske EF-medlemskapet bare øker og
øker. En gallup som Berlingske Tidende/Gallup har foretatt i
mai, viser at det nå er omtrent like mange motstandere som
tilhengere i det danske folk. Det er hele 11% færre tilhengere
enn ved folkeavstemningen i oktober i fjor. Da var det 57%
som ønsket medlemskap i EF. I dag er det bare 46%.

50 5 0
Motstanden har økt fra 33% til 43%.
Som det går fram av tabellen, har overgangen vært spesiell
stor blant regjeringspartiets velgere. Holder vi de som ikke tar
standpunkt utenfor, viser det seg at hele 60% av sosialdemokratiske velgere nå vil ha Danmark ut av EF.

RESULTATET AV UNDERSØKELSEN I MAI SAMMELIKNET SVARENE FORDELT ETTER PARTITILHØRIGHET:
MED GALLUPS UNDERSØKELSE I FEBRUAR:
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Sosialdemokrater:
okt. 71—febr. 72
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maj 73

Radikale:
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maj 73

Konservative:
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Venstre:
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maj 73

Socialistisk Folkeparti:
okt. 71—febr. 72
sept. 72
febr. 73
maj 73

Fremskridtspartiet:
jriaj 73

pengesterke tyskere kan kjøpe hytter i
Danmark. Ikke direkte riktignok, men
ved litt enkel triksing. Med Glistrup,
Danmarks Anders Lange, i spissen har
man ordnet seg slik:
Fordi Danmark er EF-medlem, kan
tyskere som andre borgere fra
EF-området kjøpe aksjer i danske
selskaper. Glistrup og Co. gjør dem —
mot klekkelige honorarer — den tjeneste
å kjøpe opp hytter, danne aksjeselskaper
og selge aksjer til tyskere. Det danske
folket ble lovet at kun dansker kunne
kjøpe rekreative arealer i Danmark.
Realitetene kommer nå fram.
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TIL ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC
OG DYRTID,

Boks 3829, Ullevål Hageby, Oslo 8.
postgiro 20 88 77. Jeg betaler hermed
mitt medlemskap i Arbeiderkomiteen
for 1973 og har sendt medlemskontingent på minst kr. 10,— (skoleelever og
pensjonister minst kr. 2,—) til postgirokonto 20 88 77.
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HYZOY
PEROXiD

— Ja til EF var også ja til et
frokostbord spekket med nitrit, antibiotika, sprøytemidler og bensin, skriver
den danske avisa Notat. Den frie
importen av matvarer fra EF gjør det
umulig å gjennomføre gift-kontroll før
maten spises.
Inntil 1. januar i år var det streng
kontroll med giftinnholdet i danske
matvarer. I Norge er det det fortsatt.
Etter at matvareimporten fra EF ble
fri som følge av medlemskap, har danske
myndigheter måttet oppgi å fortsette
med kontrollen. »Kontrollen vil være
meget dyr og tidkrevende, og resultatet
vil først foreligge når varene er solgt og
antakelig spist. Derfor er vi nå nødt til å
stole på at de utenlandske produsentene
er like ansvarsbevisste som de danske»,
sier Lars Okholm om kontrollen av
grønnsaker. Okholm er sjef for det
laboratoriet som har ansvaret for
giftkontrollen. Om kjøttvarene sier han:
»Med hensyn til nitrit og antibiotika i
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kjøtt er vi like dårlig stilt. Her kan vi
også kun ta stikkprøver. Men vi venter en
stigning i kjøtt som inneholder disse
giftstoffene».
Dessverre for danske forbrukere viser
det seg at storprodusentene i EF ikke
bryr seg en døyt om danske tjenestemenns ønsker om »ansvarsbevissthet».
To eksempler:
—Flere vognlass med salat fra Frankrike
og Belgia måtte ødelegges på grunn av
stort innhold av plantevernmiddelet
Dithiokarbamat. Innholdet var så stort
at småfugler som stjal av lasset gikk
rett i bakken (Stern, 29/3 -73).
Ved stikkprøver i Vest-Tyskland har
det vist seg at de såkalte »Golden
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Delicious»-eplene fra Frankrike og
Italia inneholder 4 ganger så mye
arsenikk som tillatt. Arsenikken tjener
ingen annen hensikt enn å gi eplene en
delikat rodtone.
BENSIN I SJOKOLADEN

Sjokoladefabrikantene i EF har lenge
presset på for å få tillatelse til å bruke
bensin i sjokoladeframstillinga. Det er
mer lonnsomt å utvinne fettet i
kakaobonnene med bensin enn ved å
presse bonnene.
Ikke uventet har Kommisjonen nå gitt
etter for sjokoladeprodusentenes krav. I
et direktiv heter det at »kjemiske
produksjonsmetoder» kan tas i bruk for
å lage sjokolade.
En dansk lov fra 1958 setter forbud
mot slike produksjonsmidler. Den må
forandres. For, som sjefen for Statens
DokumentationsLev n edsmiddels
afdeling sier: »Danmark skal jo
harmonisere sin lovgivning med EFs
bestemmelser.»
NESTEN EN MILLION STÅLARBEIDERE

eller 977 640 for å være nøyaktig, bie
skadet i EFs stålindustri i fjor. 1766
mistet livet i arbeidsulykker.
(Europe)

Smorbe rget tjener
storprodiisenkne
Landbruksordninga i EF tjener
hverken forbrukernes eller det store
flertallet av
bøndenes
interesser.
Derimot gir den de store »effektive»
produsentene svære fortjenester. Disse
produsentene kontrolleres i stor utstrekning av giganter innafor næringsI midten av april var smørberget vokst
til 400 000 tonn. Kjølelagrene rant over.
Byråkratene i Brussel vred hodene for å
finne en løsning. Det fant de sjølsagt
ikke.
Men ved å følge blikket til den
vest-tyske storindustrien østover fant de
en smørkjøper. Sovjet ønsket å kjøpe
halvparten av overskuddslageret. Prisen
de ville betale var ca. 3 kr pr. kilo.
Nå hadde jo smørprodusentene i EF

middelindustrien som Unilever.
Hvert år ødelegges det frukt og
grønnsaker i tonnevis i EF. Det er et
resultat av systemet. Et annet kjent
eksempel på hvordan landbruksordninga
virker er smørberget. Det bare vokser og
vokser.

allerede fått betalt for smøret, 18 kr.
kiloen som fastsatt i jordbruksavtalen.
(Forbrukerne i EF må betale ca. 21 kr.
for en kilo smør, ikke rart det blir
smørberg ) Salget til russerne innebar
altså et tap på 3 milliarder kroner. Dette
tapet måtte dekkes av jordbruksfondet
som alle medlemslandene finansierer.
Pressebyrået Europe oppsummerer
transaksjonen slik:

produsenter produserer enorme overskudd, som blir betalt til høyeste priser.
Det betyr at de mest effektive
produsentene gjør stor profitt. Overskuddet vil bli konsumert av russerne,
som betaler mye mindre enn andre for
smøret. Tapet vil hovedsakelig bli båret
av EF-land som ikke produserer noe
overskudd selv. Dette er normalt de
fattigste EF-landene.)

)De europeiske (les EFs) smør-

I

GLUPENDE
APETITT
PÅ DANSKE
AKSJER
— Utlandet er godt i gang med å
kjøpe opp det danske næringslivet,
skriver Berlingske Tidende. Under
overskriften »Stor utenlandsk appetitt
på danske aksjer», fortelles det at bare i
løpet av de siste måneder har
utenlandske investorer kjøpt aksjer for
over 500 millioner kr.
1. januar ble det som følge av
EF-medlemskapet åpnet for utlendinger
til å kjøpe alt de har lyst på av danske
aksjer. Berlingske regner med at »den
nesten glupende appetitt på danske
aksjer» som da korn til uttrykk, vil holde
seg godt utover i 1974.

Medlemskontigenten
25Z høyere enn
beregnet
EEC-tilhengerne forsøker stadig å
innbille oss at Norge taper så og så mye
ved å stå utafor. Før folkeavstemninga
ble vi fortalt at tapet i eksportinntekter
ville bety 6000 kroner mindre i året for
hver av oss.
Det tilhengerne så behendig »glemmer»
i regnskapet sitt, er alle de utgiftene vi
hadde måttet ut med som medlem av
EEC. Bare »medlemskontingenten» ville
i løpet av noen år steget til nesten en
milliard kroner. Årlig.

At det ville koste oss ca. 1 milliard ble
beregnet på grunnlag av EECs egne
budsjettoverslag. Nå viser det seg at
disse overslagene var gale. Nest års
budsjett er nettopp vedtatt. Det er 25%
større enn tidligere beregnet.
For Danmark, som betaler omtrent
like mye til EEC-kassa som Norge ville
ha gjort, betyr dette en ekstrautgift på
225 mill. årlig. Da har vi ikke regnet
med at budsjettet høyst sannsynlig vil
øke enda mer i åra som kommer.

UTENLANDSK STORKAPITAL

EFs »EKTESKAPSBYRÅ» ÅPNET

eide i 1965 30% av arbeidsplassene i den
belgiske metallindustrien. I dag er hele
56% på utenlandske hender.
Av totalt 149 758 arbeidsplasser eies
73 218 eller omtrent halvparten av 217
EF-konserner.

16. april åpnet Kommisjonen noe den
sjol kaller et »ekteskapsbyrå». Byrået
skal »virke til fremme av samarbeid
mellom bedrifter i Fellesskapet».

(Europe)
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(Europåische Gemeinschaft)
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Både før og etter folkeavstemninga
har Ja-politikerne talt seg varme om
valutasamarbeid med EF. I tre artikler
tar »Mot EEC» opp valutaspørsmålet.
Først og fremst vil vi vise at norsk
storindustri utafor EF kan løse sine
valutaproblemer, dels ved internasjonalt
samarbeid innen Det Internasjonale
Pengefond (IMF), dels med EF. Dette
uten større suverenitetsavståelser som
fører Norge »baklengs inn i EF».
Videre vil vi vise hva tilhengerne
egentlig mener når de taler om valutasamarbeid; nemlig EFs økonomiske og
pengepolitiske union. Pengeunionen er

ikke samarbeid, men et middel for
Europas storfinans til å styrke seg i
kampen om verdensherredømmet på
bekostning av de vesteuropeiske folkene.
Endelig setter vi lys på de vakre
talemåtene om at valutasamarbeid, det
være seg innen EF eller internasjonalt,
kan fjerne valutakrisene endelig.
Valutakrisene skyldes den ujevne veksten mellom de imperialistiske blokkene,
USA, EF og Japan. Alle samarbeidsordninger er bare midlertidig plaster på
såret.

Valutapolitikk:

likeverdig samarbeid
eller baklengs
inn i EF?
DET INTERNASJONALE PENGEFOND (IMF)

Det er i dag både Høyres og Arbeiderpartiets erklærte
politikk å knytte Norge nærmere til EF bl.a. ved
»valutasamarbeid». Motstandere bør allerede nå titte litt på hva
slags samarbeid som kan løse eksportindustriens problemer, og
hva slags »samarbeid» som bare er måter å knytte Norge
nærmere til EF på.
GODE TIDER TROSS ALT
Først litt kaldt vann i blodet til Willoch. Til tross for at alle
internasjonale valutaavtaler er brutt sammen, til tross for alle
kriser med opp og nedskrivninger som bl.a. har gjo:t norske
eksportvarer 17% dyrere på ett år i USA, så lever eksportørene
ikke bare i beste velgående, men satte alle tiders eksportrekord
i mai måned i år. Valutaproblemene er altså ikke så
uoverkommelige som Willoch vil ha det til, i alle fall ikke for
storkonsernene. Eksportørene må altså ikke ha valutasamarbeid tor enhver pris. Men et visst internasjonalt
samarbeid med EF og andre organisasjoner kan minske
vanskene. Nedenfor skal vi se på to slike løsninger pluss den
nasjonale valutapolitikkens betydning.
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I disse dager forhandler den såkalte 20-landsgruppen innen
IMF om tre saker: For det første å fastsette nye faste kurser
landene imellom. For det andre å reorganisere de spesielle
trekkrettighetene medlemslandene har hos IMF. Disse
trekkrettighetene — SDR — er en slags lån i hard valuta et
kriserammet land kan få for å komme ut av knipa. For det
tredje å komme fram til en ny internasjonal valuta som er mer
stabil enn dollaren.
Norge er medlem av IMF, og kan delta i disse ordningene. På
den ene side betyr det visse suverenitetsavståelser. Men de
binder ikke til EF, tvert imot. På den andre siden bidrar de til
å dempe stormene på valutahavet noe, gir midlertidig stabile
kurser, kan bety støtte i en vanskelig situasjon for krona, og gir
i det hele roligere arbeidsforhold for eksportindustrien.
EF-SAMARBEID
I vår inngikk Norge et samarbeid med EF om innbyrdes faste
kurser, en ordning som bl.a. Sverige og Sveits også deltar i.
Dette er en ordning som sikrer stabilere kurser på
eksportørenes største marked. Det er også en form for
suverenitetsavståelse til EF, i og med at Norge ikke bør endre
sine kurser overfor EF. Men det er ingen ordning som fanger
Norge i EFs nett: Avtalen kan sies opp. Den forplikter heller
ikke til å føre noen bestemt økonomisk politikk her i landet,
slik det nå er.
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Valutaunionen:

STORFINANSENS VÅPEN
MOT FOLKET

Når storfinansen egentlig kan stå utafor EF m.h.t
valutaproblemer, hvorfor ivrer den slik for EFs valutaunion?
Poenget er at Brussels valutaunion gir storfinansen muligheten
til å styrke seg i kampen om verdensherredømmet bl.a. ved å
gripe inn i din lønningspose og øke din skatteseddel.
VALUTAUNIONEN: ØKT DYRTID

På

vei mot valutaunionen

Men pass på! EFs valutaordning inneholder noe mer: Det
Europeiske Pengefond, som er kjernen til EFs framtidige
Sentralbank, Europas Bank. Ja-politikere som Erling Petersen
(H) har ivret for norsk deltakelse i Pengefondet. Å gå med i
dette ville være jamngodt med deltakelse i bygginga av kjernen
i EFs økonomiske union. En slik politikk bør alle
EF-motstandere ta avstand fra.
Det samme gjelder dersom avtalen om kurssamarbeid også
kommer til å omfatte mer enn nå, f.eks. harmonisering av
eksport- og importpolitikken, finans- og konjunkturpolitikken
etc. En slik utvikling kan ventes i annen fase av
Unionsbygginga, dvs. etter 1975.

Du har kanskje vansker med å se forbindelsen mellom
valutaunionen og lønningsposen uten videre? Det henger
sammen omtrent slik: Valutaunion betyr at EF-landa i 1980
skal ha en felles mynt. Felles valuta betyr at de nasjonale
betalingsbalanser med utlandet oppheves. EF får en betalingsbalanse utad, dvs. de får felles regnskap bl.a. med eksport og
import utad. For å styre handelen må EF overta myndigheten
over betydelige økonomiske virkemidler fra nasjonalstaten.
Skjematisk ser det slik ut:
Euro-valuta
felles betalingsbalanse
eksport
prispolitikk
lønnspolitikk
strukturpolitikk
arbeidsmarkedspolitikk
konjunkturpolitikk
industripolitikk
etc.

import
skatter
avgifter
lønninger
trygder
kreditter
toll
etc.

NASJONALT PENGESYSTEM OG EKSPORTINDUSTRIEN
Eksportherrene kan også løse sine problemer ved hjelp av
den nasjonale valutapolitikk, som igjen er avhengig av at det
eksisterer et eget pengesystem.
Hvis eksporten svekkes på EF, kan krona skrives ned og
eksporten sikres. Når valutakrisene velter innover landet, kan
krona skrives opp eller ned, alt ettersom eksportindustrien er
tjent med det.
Utover det, kan en sjølstendig nasjon treffe særlige tiltak for
å støtte industrigreiner som ikke kommer heldig ut av en
devaluering. Et eksempel på det er treforedlingsindustrien som
fikk kompensasjon for at krona ikke ble skrevet ned i forhold
til dollar i mars, slik at papirprisene på USA ble for høye.
VALUTA OG NORSK SJØLSTENDIGHET
»MOT EEC» vil hevde at storeksportørenes jamring over den
ulykken det er å stå utafor EFs valutaunion er grunnløs.
Liksom deres kolleger i Østerrike, Sveits, Sverige og Spania kan
de løse sine valutaproblemer tilfredsstillende utafor EF ved
internasjonalt samarbeid komplettert med nasjonale virkemidler. Dette kan skje uten at Norge blir lurt inn i EF gjennom
bakdøra. Allikevel må alle EF-motstandere være på vakt mot
at en Ja-regjering søker å knytte Norge til valutaunionen under
merkelappen »uskyldig valutasamarbeid».

Hvordan berører nå dette deg? For å øke eksportindustriens
slagkraft kan Brussel sette stramme rammer for lønnsoppgjøret
i 1981; og du får mindre i lønningsposen! Eller Brussel setter i
verk en kraftig strukturrasjonalisering i din bransje: Du mister
jobben! For å dempe importen kan Brussel redusere
etterspørselen: Du får høyere skatter og avgifter. Hvis du er
pensjonist, kanskje »dempet vekst i trygden»!
Her ser du hvorfor bl.a. Elkem/Spigerverket er så forelsket i
valutaunionen. Brussels råderett over økonomien legger opp til
at de skal kunne styrke seg i kampen om verdensmarkedet på
din og min bekostning. De ser valutaunionen som et mektig
våpen i den rasende strid som vil utspinne seg mellom
EF-konsernene og USA om verdensherredømmet utover 70 og
80-tallet.
VALUTAUNIONEN: TRUSEL MOT DIN ARBEIDSPLASS
Avskaffelsen av den norske krona og medlemskap i
valutaunionen ville bety en trusel mot din arbeidsplass:
Hvis norsk eksport til de øvrige EF-land sakket akterut og
importen tok overhånd, kan ikke et EF-Norge skrive ned krona
for å gjøre eksporten billigere og importen dyrere, og på dette
viset berge arbeidsplasser. Hvorfor? Fordi det etter 1980 rett
og slett ikke ville eksistere noen norsk krone å devaluere. Bare
forts. neste side
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Valutakriser:
KAN IKKE LØSES AV INTER
NASJONALE AVTALER
Arbeiderpartiets menn taler ofte vakkert om at »bare
forpliktende internasjonalt samarbeid kan løse valutaproblemene». Vi tror verken at EF-unionen eller noe samarbeid
varig kan løse dem. Valutakrisene skyldes de nasjonale
monopolgruppenes uendelige kamp om verdensherredommet
og de imperialistiske landenes ujevne vekst. Internasjonale
avtaler kan derfor bare midlertidig legge en demper på bølgene
på det stormfulle valutahavet, aldri hindre dem i å oppstå.
Hva er nå valtua? Valuta kan en se som et uttrykk for et
lands andel av verdens ressurser; produksjon, markeder,
profitter etc. Den herskende verdensmakt vil ha den ledende
valuta.
England var den ledende makt fra 1850-1940. Således var
pundet den ledende valuta inntil 1944, da Englands tid som
verdensmakt var over. USA og dollaren tok over verdens
valutatrone.

Men i dag hjemsøkes selv dollaren av krise på krise. Historisk
ser dollarens vekst og fall slik ut:
Fra 1880 gjennomgikk USAs industri en kraftig monopolisering. Den trådte inn på verdensmarkedet fra 1920. De
investerte i andre land fra 1945 og hentet hjem profitt av
andre folks arbeid. De plyndret råstoffer fra andre folks jord
og spredte sine produkter over hele verden. USA ble verdens
mektigste nasjon, dollaren verdens mektigste valuta.
Fra 1960 møttes USA av mektig konkurranse fra EF og
Japan, og deres andel av verdensmarkedet skrumpet inn. Deres
investeringer i den 3. verden og Europa ble møtt med

EF som helhet kan skrive Euro-valutaen opp eller ned. I stedet
måtte den norske eksportindustriens slagkraft gjenvinnes ved
hardhendt strukturrasjonalisering og oppsigelser, skriver
direktør Magnussen i Norges Bank i »Sosialøkonomen» nr.
3/7 I.
VALUTAUNIONEN:
TRUSEL MOT SJØLSTENDIG UTVIKLING
Felles valuta legger altså opp til utradering av svak norsk
industri. Omvendt er et eget pengesystem av overordentlig
betydning for å hindre utarming av små land og regioner:
»Syd-Italia kunne ha utviklet seg hurtigere dersom det
hadde et eget (pengejsystem i stedet for å bli diktert fra
nord. Økonomien i syd kunne da ha utviklet seg langs
sine egne linjer i stedet for å tjene Nord-Italias
interesser.»
Det er en høyere embedsmann i Den vesttyske Nasjonalbank
som sier dette i »Vinion» nr. 4/72. Det han tenker på er at
Sør-Italia ved å skrive ned »Napoli-liren» i forhold til
»Milano-liren». kunne ha forbilliget eksporten til nord og
fordyret importen til Sør-Italia. På dette viset kunne Sør ha
utviklet en industri i stedet for å avvikle den.
En liknende argumentasjon vant fram da Norge i 1829
kjempet fram Norges Bank og et eget pengesystem som første
ledd i frigjøringa fra Sverige. Den samme argumentasjon gjelder
i dag når det gjelder å bevare et nasjonalt pengesystem som et
vern mot »diktater fra Brussel» og retten til ei sjølstendig
utvikling av økonomien.
NASJONALT PENGESYSTEM OG ARBEIDERKLASSEN
Enkelte EF-mostandere hevder at å forsvare det nasjonale
pengesystem er å forsvare borgerskapets interesser og ikke
arbeiderklassens. De har helt misforstått hva sjolråderett er.
Det dreier seg om selve nasjonens rett til å ha et pengesystem,
ikke noen bestemt klasses rett. Men likeså vel som vi forsvarer
nasjonen mot inngrep fra EF, så går vi imot storfinansen når
den forsøker å bruke valutapolitikken mot arbeiderklassens og
folkets interesser. Det er opp til arbeiderklassen selv gjennom
kamp å presse staten til en valutapolitikk det arbeidende folk
er tjent med.

USA er pG vei nedover
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motstand, og deres andel av profittene sank. USA poste ut
milliarder på kriger og baser for å beholde markedene og
profittene; det la bare stener til byrden. USA-monopolene ble
underminert av den amerikanske arbeiderklassens rekordhøye
streikekamper.

i

Valutakrisene skyldes c. 9. imperialistiske landenes
ujevne vekst
USA er i dag på tilbakegangens vei, med bare 30% av
verdensproduksjonen i 1970 mot 50% i 1950. Nå står EFs
Euro-valuta og Japans Yen fram og gjør krav på verdensherredømmet og plassen på valutatronen.
I en fase hvor en makt og en valuta hersker, er det
noenlunde stabilitet med internasjonale avtaler diktert av den
ledende makt. I en fase hvor to eller flere makter og valutaer er
i kamp om verdensherredømmet, er den kapitalistiske verden
preget av ustabilitet og kaos. Således har alle internasjonale
valutaavtaler nå brutt sammen: Bretton-Woods-avtalen av
1944, basert på dollaren, Smithsonianavtalen fra 1971, og dels
EFs avtale om innbyrdes faste kurser fra 1972 (Italia og
England er ikke med).
I denne fasen, da den vestlige verden rystes under
kappestriden mellom USA og Japan/EF, hvor er det best å
befinne seg for deg og meg? Underlagt EFs valutaunion eller i
et sjølstendig Norge med eget pengesystem? Om det handler to
andre artikler.

Det britiske parlamentet har
blitt redusert til en provinsforsamling.
Enoch Powell, konservativt
medlem av Underhuset

Vaagen...
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Om noen få måneder er det stortingsvalg. Den mektige
folkebevegelse som sikret seieren den 25. september må stå
sammen og holde selvstendighetens fane høyt hevet. Seieren
den 25. er den fjellgrunn — det granittfjell — som vi bygger vår
eksistens på!
På det første spørsmålet til Vaagen fikk vi et klart ja. Svaret
på spørsmål 2 ble bare tåkeprat. Frydenlund pratet mye om
»dynamikken» i handelsavtalen som gjør det »umulig å låse fast
Norges forhold til EF». Det kan umulig tolkes som noe annet
enn et nei på spørsmålet.
Red.

«UTVIDING» AV
AVTALEN
Norsk medlemskap i EF-unionen står som vi vet fortsatt på
storkapitalens dagsorden. EF-tilhengerne arbeider nå langs to
hovedlinjer for å nå dette målet.
For det første med en påvirkning av opinionen med en
ideologi om »internasjonalt samarbeid» som ligger nær opp til
kampanjen før folkeavstemninga.
For det andre ved å utvide samarbeidet med EF på en rekke
felter utover det handelsmessige, hvor bl.a. skipsfart,
valutapolitikk, forsvars- og utenrikspolitikk er nevnt.
Det ser ut til at tilhengerne har foretatt en arbeidsdeling seg
imellom. Den åpne medlemskapspropagandaen er det først og
fremst Høyre og Seip-partiet som skal ta seg av. DNA må av
taktiske grunner foreløpig holde seg lavt i EF-terrenget.
Derimot kan DNA ta seg av den andre framfartslinja. Med
regjeringsmakta kan Bratteli & Co. i det stille arbeide for å
knytte Norge stadig tettere til EF. Når tida er inne vil vi få
høre at »situasjonen er forandret, vi er så nært til EF at
medlemskap er den naturlige løsning».
I en serie artikler vil Mot EEC ta opp denne sida av
EF-tilhengernes framstøt, for å få i gang en diskusjon om
hvordan motstanderne bør møte dette.

I denne diskusjonen må vi skille mellom to saker;
sjølråderetten og det vi kan kalle suverenitet.
AKMEDs politiske grunnlag er motstand mot fullt
medlemskap i EF fordi det betyr likvidasjon av sjølråderetten,
dvs. selve retten til en egen statsmakt, en nasjonal politikk og
egen lovgivning. DNAs linje for »utvidet samarbeid» med EF,
vil kunne bety at Norge må avstå suverenitet, dvs. myndighet
over valuta, skipsfart etc., etc. Eksempler på slik suverenitetsavståelse er medlemskapet i NATO, FN, OECD etc.
Slike suverenitetsavståelser er prinsipielt forskjellig fra
medlemskap fordi slike avtaler kan sies opp. Selve
sjølråderetten, retten til egen statlig eksistens blir overhodet
ikke berørt.
AKMED er for internasjonalt samarbeid når det dreier seg
om samarbeid mellom suverene og likeberettigede stater. Men
AKMED vil bekjempe suverenitetsavståelser fordi de binder
Norge nærmere til EF og svekker den nasjonale handlefrihet,
dvs. selve utøvelsen av sjølråderetten.
I dette øyeblikk vil du som leser dette ha tenkt: »Ja, men
hvordan kunne da AKMED godta frihandelsavtalen, hvor
Norges handel vil bli stadig mer bundet til EEC?»
Vårt svar er dette: Motstanden mot fullt medlemskap er
grunnleggende og medlemskap er et prinsipielt spørsmål.
Suverenitetsavståelser er langtfra like viktig, men har uheldige
virkninger. Om vi skal gå imot suverenitetsavståelser er et
taktisk spørsmål, et spørsmål om styrkeforholdet mellom
motstandere og tilhengere i den saka det gjelder. Hadde vi gått
mot frihandel, ville det splittet enhetsfronten mot fullt
medlemskap. Det ville også gjort det umulig å opprettholde
den høye motstanderprosenten i folket. Derfor godtok vi
suverenitetsavståelsen som en frihandelsavtale betydde.
Vår stilling til DNAs »utvidede samarbeid» må vi derfor
vurdere konkret. I noen saker må vi muligens la oss presse. I
andre kan vi gå helt imot suverenitetsavståelser. I dette
nummeret tar vi opp valutasporsmålet.
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Ingen ny folkeavstemning!
Vi har i løpet av de siste månedene
vært vitne til hvordan ja-pressa har
intensivert sin kampanje for å få
gjennomført en ny folkeavstemning i
EF-saka. For å gi framstøtet størst mulig
virkning har EF-tilhengerne passet på å
legge det samtidig med all den
surmagete kritikken av handelsavtalen.
Opplegget er at det norske folk skal
angre sitt nei: »Handelsavtalen er blitt
dårlig. Vi ombestemmer oss og vil ha ny
folkeavstemning». Denne taktikken må
vi gjennomskue! Vi kan ikke tillate
tilhengerne å arrangere avstemning etter
avstemning i håp om endelig å få flertall
for sitt syn.
Aftenposten
har
benyttet Norsk
Gallup Institutt for å få støtte for
tilhengernes krav. Avisa har bestilt en
intervju-undersøkelse om folkets inntil
ny
folkeavstemning.
stilling

Spørsmålene ble selvfølgelig formet slik
at det falt naturlig å gi det svaret avisa
ville ha. Allikevel fikk ikke ja-pressa det
svaret de hadde håpet. 60% ville ikke ha
noen ny avstemning. Den samme
gallupen viste at under halvparten (46%)
mente at handelsavtalen var dårligere
enn lovet på forhånd. Dette resultatet
passet ikke Aftenposten, og den
forsøkte å skjule det med en stor
overskrift: »Nei-løftene ikke innfridd! »
Dette er bevisst villedning. Tilhengerne
ville prøve å lure de som ikke har tid til
å studere alle resultatene i detalj.
Et annet taktisk trekk fra tilhengersida er å intervjue tyske, franske og
britiske politikere om deres sorg over at
Norge ikke kom med i EF. Selvfølgelig
er de lei seg, vi hadde vel ikke ventet
noe annet? Stormaktene og kjempebedriftene i EF hadde jo håpet å få

utvide sitt maktområde til også å
omfatte Norge. Nå kan Norge utforme
sin egen politikk. Det er klart de ikke
likte det! At Europas maktelite vil ha
Norge med i EF er ikke noe argument
for å holde ny folkeavstemning. Tvert
om!
Høyre har programfestet at EF-saka
skal tas opp igjen hvis »folkepieningen
tilsier det». Men er det Aftenposten med
sine undersøkelser som skal avgjøre hva
folket vil? Eller innbiller Willoch seg at
han har så god kontakt med det
arbeidende folket at han kan avgjøre det
selv?
Folket har sagt et klart NEI TIL EF,
og vi må avvise alle forsøk på å plukke
saka fram igjen. En folkeavstemning er

en langsiktig avgjørelse, ingen midlertidig gallup!

Solveig Nyhamar:
BARE FOLKET SJØL KAN SIKRE
SEIEREN
I september skal det norske folk
stemme inn representanter på Stortinget. Det er gått ett år siden folket sa
nei til EF. Alle partier hår lovet å
respektere folkeavstemningens resultat.
Men de mener tydeligvis forskjellige ting
med en slik respekt.
Høyre og Det nye Folkepartiet har
programfestet medlemskap i EF. De vil
fortsatt arbeide aktivt for å forsøke å
snu opinionen slik at medlemskap igjen
blir aktuell politikk.
Arbeiderpartiet har programfestet at
Norges forhold til EF skal baseres på
handelsavtalen. Folkets nei den 25.
september tvang Arbeiderpartiet til å
legge om den EF-politikken som
ledelsen i partiet har arbeidet for de
siste 10 år. Arbeiderpartiet har ikke
endret sitt prinsipielle syn på norsk
medlemskap, men man har måttet
foreta et midlertidig tilbaketog. Tiden er
ikke moden akkurat nå. Vi ville gjerne
oppfatte Arbeiderpartiets program dithen at partiet forplikter seg til å gå imot
alle forsøk på å få Norge med i EF i
kommende 4-års periode. Men partiets

i6-

Solveig Nyhamar, A rbeiderkeiniteens daglige leder
ledere har hittil ikke villet bekrefte
dette, og uttaler seg isteden meget
svevende.
Vi mener at alle kandidater til
Stortinget, uansett parti, plikter å si fra
hvor de står når det gjelder syn på norsk
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EF-medlemskap i denne stortingsperioden. Velgerne har krav på å få vite
dette, før de avgir sin stemme.
De kommende 4 år blir viktige i
kampen om norsk medlemskap. Om to
år skal det være nytt toppmøte i EF.

ENGLAND 1 EF:

25 PRISSTIGNING
HEATH LOVET 2,5X I ÅRET
Som kjent har det hele tida vært et
stort flertall mot EEC-medlemskap i
England. Etter at engelskmennene nå
har fått føle på kroppen hva det vil si å
miste sjølråderetten, blir det stadig flere
og flere motstandere. Undersøkelser
viser at over 60% vil ha England ut av
EEC igjen.
Liksom i Danmark er det først og
fremst den kraftige prisstigninga på
dagligvarer som får folk til å reagere.
Der skal de siste beslutninger treffes —
for å virkeliggjøre målet, Unionen.
Utviklingen i Danmark vil vise hva
folket kan vente seg under EF-medlemskapet. Virkeligheten vil gjøre det
umulig for tilhengerne å repetere
tidligere løgner.

Den danske motstandsavisa NOTAT
har intervjuet formannen i den enkelske
folkebevegelsen.
Tidligere
handelsminister Douglas Jay har følgende å si
om prisstigninga:
— Befolkningen har fått meget dårlig
beskjed om hva EEC-medlemskapet
betyr. Statsminister Heath fortalte før
medlemskapet at prisene ville stige med
2 1/2% pr. år. Siden vi ble medlem
1. januar har matvareprisene steget med

Det koster en god del penger å lage et
blad som »Mot EEC». For å sikre et godt
økonomisk grunnlag for fortsatt utgivelse, oppfordrer vi leserne å tegne
abonnement på bladet. Det vil komme 6
nummer i året. Prisen på abonnement er
5 kr for halvåret, 10 kr i året. Tegner du
årsabonnement får du altså et nummer
»gratis».

Det er politisk umulig for tilhengerne
å melde Norge inn i EF i dagens
situasjon. En opinionsdreining til fordel
for medlemskap skal gjøre det mulig,
mener tilhengerne. Men da haster det.
I den 4-årsperioden som kommer, vil
det selvsagt være viktig med en sterk
EF-motstand også på Stortinget. Ikke
minst fordi tilhengernes politikk også vil
gå ut på å styrke Norges bånd til EF —
på andre områder enn det handelspolitiske.

Men det var folkets kamp mot EF,
blant annet organisert gjennom FB,
Akmed og AIK, som fikk motstanderantallet til å øke på tinget i månedene
før folkeavstemningen!
En aktiv motstand i folket vil fortsatt
være vår garanti mot EF-medlemskap.
Motstandere på Stortinget vil bli satt
under et meget sterkt press fra
tilhengerne, dersom motstanden ikke er
synlig på grasrota. Folkets kamp ga seier
den 25. september. Bare folket kan sikre
denne seieren.

I tillegg til prisstigninga på matvarer,
har EEC-medlemskapet ført til at det nå
legges moms på alle varer som tidligere
var fritatt. Og en engelsk lærerinne sier
til NOTAT:
— I dag må man vende på hver to-øre
og være meget omhyggelig når man gjør
innkjøp. Ikke bare matvarene, men også
skotøy og klær har røket i været.

TEGN ABONNEMENT

UMULIG I DAG

BARE FOLKET SJØL
KAN SIKRE SEIEREN

25%.

Fyll ut slippen nedenfor, så sender vi
deg betalingsanvisning sammen med
neste nummer som kommer i september.
Jeg ønsker:
abonnement for resten av 1973
abonnement for første halvår 1974
abonnement for 1974
Navn.
Adresse-
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umistelig for ethvert fritt folk, er inntakt.
De forpliktelsene som handelsavtalen med EF bringer med
seg kan, om de finnes for tunge, bringes til opphør ved av
avtalen sies opp.
EN HANDELSAVTALE ER EN HANDELSAVTALE
Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid har overfor
regjeringen uttalt at vi ikke er enig i avtalens bestemmelse om
en utviklingsklausul. Etter vår mening hører en slik
bestemmelse ikke hjemme i en handelsavtale.
Vi er på vakt mot alle former for integrasjon utover
handelsavtalen og går bestemt imot å knytte andre former for
kontakt med EF til avtalen. Vi mener at handelsavtalen er og
skal være en handelsavtale, intet annet.
VANSKER FOR HJEMMEMARKEDSINDUSTRIEN
Vi er klar over at en utvidet frihandel slik handelsavtalen
innebærer, kan føre til vansker for bestemte sider av norsk
næringsliv. Vi har sett det i EFTA-perioden — det vil
sannsynligvis også bli merkbart nå. På dette området må
regjeringen og folket følge nøye med i tida som kommer.
MÅLET ER EUROPAS FORENTE STATER
EF-tilhengerne forsøker enten å fortie eller ironisere over at
integrasjonen innen EF skal føre til en fullstendig økonomisk,
politisk og militær union. EF-tilhengerne legger for dagen en
mildt sagt rystende ansvarsløshet overfor folket. For de vet så
inderlig godt hvilket mål EF har på integrasjonens område. Om
de skulle være det minste i tvil, så kanskje disse høyst offisielle
uttalelser fra EF-ledere kan bringe dem på rett spor.
Den store katolske, belgiske avisen »Det frie Belgia» hadde
den 28. desember 1972 et intervju med to av Belgias mest
framtredende EF-representanter: Grev Etienne Davignon —
og
utenriksdepartementet,
generaldirektør
i
politisk
ambassadør Josef van der Meulen, Belgias permanente representant i EF.
Under overskriften »To belgiere som former Europa», gir de
to statsmenn en bred innføring i EFs integrasjonspolitikk og
understreker meget sterkt målet for integrasjonen som er en
fullstendig union. Hør bare:
Intervjueren: Betød toppmøtet i Paris etter Deres mening
noe særlig viktig og kan det sammenliknes med toppmøtet i
Haag?
Hr. Van der Meulen: Enhver var i stand til å forstå resultatet
av Haag-møtet. Fellesskapet var blitt større. Dette er enkelt og
lett å forstå. Toppmøtet i Paris hadde andre mål. Tidstabellen
måtte fastsettes, programmer og en ny politikk måtte
defineres. Vi lyktes i alt dette, og dette er meget positivt. I
tillegg kom bekreftelsen fra de tre nye medlemmer om at de
ønsker å være med på å utvikle Fellesskapet mot »ett Europa».
Et Europa som snakker med en enkelt stemme på ethvert
område. Dette er meget viktig, men har hittil ikke vært
tilstrekkelig understreket.
Hr. Davignon: Haag-møtet gjorde slutt på den diskusjonen
som hadde splittet Fellesskapet. Haag bestemte å gi Europa et
geografisk område som vil sette det i stand til å spille sin
virkelige politiske rolle. Engelskmennene kunne slutte seg til
hvis de aksepterte Fellesskapets bestemmelser. Fellesskapet
ville bli den kjerne som Europa skulle bygges opp på.
Toppmøtet i Paris vil uten tvil bli betraktet som langt
viktigere enn Haag-møtet. For på Paris-møtet ble framtida
drøftet. For første gang påtok ni stater seg å skape en
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Det er klart at det ikke var lett for de britiske representantene å fortelle sine landsmenn — på' et tidspunkt da
Fellesskapet ennå ikke var populært i Storbritannia — at
United Kingdom ville tape enda mer politisk makt til fordel
for en europeisk union . . . .
Dette var noen ord fra to ledende belgiske EF-politikere. Og
så noen få ord fra Francois Ortoli, Kommisjonens president,
avgitt 23. februar 1973 i London.
— Nødvendigheten av en union som vil sette våre land i
stand til å spille en viktig rolle i verden, blir klarere både sett
fra regjeringenes og folkenes side .. .
Skal vi begrense oss selv til artikkel 2 i Romatraktaten om å
bygge opp et europeisk økonomisk fellesskap, slik at den
eneste oppgave for Fellesskapet var å arbeide for bedre
økonomiske forbindelser innad.
Eller skal vi gå videre framover mot en europeisk union, en
konføderasjon eller enda til en føderasjon?
Utviklingen av Fellesskapets institusjoner har vist oss
nødvendigheten av å bevege oss framover mot en sterk union.
Paris-møtet har virkelig bestemt dette. Innholdet i og formen
på denne unionen gjenstår ennå å bli endelig definert.
EN PAPIRTIGER
Denne nye Union av gamle kolonistater tar form av en
knyttneve, rettet mot folkene innenfor og utenfor EF.
Tilsynelatende en jerntiger — økonomisk og militært fryktinngytende. Men de indre motsetningene vil rive uhyret i
stykker. På lang sikt er EF intet annet enn en papirtiger.
RESPEKTERE FOLKEAVSTEMNINGEN?
Mot dette EF bygger vi motstandere på folkeavstemningen
og den handelsavtale som regjeringen har undertegnet.
Spørsmålet er nå: Vil EF-tilhengerne respektere folkeavstemningen og definitivt skrinlegge alle planer om
EF-medlemskap?
Høyrepartiet har åpent sagt fra om sitt standpunkt — partiet
skal i hvertfall krediteres at det taler åpent ut. Høyre vil
arbeide ufortrødent for norsk medlemskap i EF
HVA MED ARBEIDERPARTIET?
Partiets formann Trygve Bratteli har uttalt at Arbeiderpartiet »tar folkeavstemningen til etterretning». Aspengren
erklærer på LO-kongressen at LO har satt en ettertrykkelig
strek over hele EF-saken.
Vi må kreve at disse løftene blir innfridd. Men vi skal merke
oss at Bratteli ikke var fullt så klar i sin 1. mai-tale.
Innflytelsesrike personer innen partiet, som professor Johan
Sannes, Jørgen Holst i Utenrikspolitisk Institutt og dosent Nils
Ørvik, presser hardt på for å få partiet på glid i EF-saken. Vi
må komme med i EF for å få utenrikspolitisk handelfrihet,
heter det. De samme toner hører en også fra Arbeiderpartiets
parlamentariske fører, Guttorm Hansen. Det er vanskelig å ha
tillit til DNA i EF-saken.
Stortingsmann Knut Frydenlund er styremedlem i Europabevegelsen og en av Arbeiderpartiets fremste utenrikspolitiske
talsmenn. Jeg finner det derfor nødvendig å stille følgende
konkrete spørsmål til herr Frydenlund:
Står De på erklæringen om at resultatet av folkeavstemningen er tatt til etterretning?
Betrakter De spørsmålet om norsk medlemskap i EF som
avgjort en gang for alle?
EF-MOTSTANDERNE MÅ STÅ SAMMEN
EF-motstandere! Vi går inn i en uhyre farlig og intens tid.
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VANNRETT:
1. Beslutninger om å fjerne toll
Handelsminister
Innbydelse
Kald vind
Engelsk fotballag
Kom til
Pronomen
22. Forstavelse
24. Guttenavn
Uttalte
EEC-land
30. Postlagt
Glante
Be
Av på dansk
Grusom
Slette i Italia
Kunnskapskilden
41. Selskapsform
43. Bestemmer på jobben
Fiskesprett
Guttenavn
Uthus ved sjøen
Gjentatt
51. Høyres parlamentariske leder
Røyklukta
Storkapitalistisk butikk-kjede
Klarer
Har blitt dyrere i Danmark
58. Rammer folket hardt
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Motstander
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40. Rammene
42 Nødsignal
44. Erfaring på nynorsk
47. Gi
50. Mynt

LODDRETT
Også et navn på EEC
Smertetokt
Klengenavn på amerikansk
imperialist
Område på Østlandet
Tall
Parti med EEC-tilhengere i
ledelsen
Talent
Overensstemmende
Klarte seg
Lufta
Evnene
Farlig stoff
Blir enige
EECs »grunnlov»
19. Sverige, Danmark og Norge
23. Naturvernorganisasjon
25. More seg
Rekke
Stimuleres ulovlig
30b. Farven
31. Er ikke EEC-tilhengerne
34. Lege
39. Tau

52. Rak
57. Rolf Tangen
Lett regn
Sporte
Som 25 loddrett
Besvergelse
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Vinnere av det første EEC-kryssordet ble H.H.H., Oslo og
0.0., Lierfoss. Løsningene denne gangen må være inne i løpet
av august. Sendes Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid, boks
3829 Ullevål Hageby, Oslo 8. Merk konvolutten »Kryssord».
Også denne gangen har vi tenkt å la premien være »Brussel
midt imot», skrevet av formannen i Arbeiderkomiteen, Georg
Vaagen. Dersom du har boka, kan du skrive på løsningen noe
annet du heller vil ha i samme prisklasse. F.eks. en
Groven-plakat.
Navn•
Adresse:
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