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Hva du kan gjøre
Som medlem av Folkebevegelsen står du i en avgjørende stilling i kampen mot norsk
medlemskap i Fellesmarkedet. Selv om du aldri før har engasjert deg i politisk arbeid,
ber vi deg nå om å ta aktiv del i kampen. Her presenterer vi 9 forslag til aktiviteter
for den enkelte i sluttfasen:

1

2
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TA KONTAKT MED NÆRMESTE
LOKALUTVALG
Folkebevegelsen har 450 aktive lokalutvalg spredd over hele landet. Har du ikke
allerede kontakt med nærmeste utvalg, sa
ring ditt fylkesutvalg (telefonnummer pa
baksiden). Lokalutvalget trenger arbeidskraft - kan du gjøre noe?

5

BRUK VÅRE MERKER
Vi har nå laget jakkemerker i to utgaver,
og dessuten bilmerke og brevmerker. Slike
små "'visittkort·· gir kampanjen bredde og
betyr mye. Bestill mer etter behov!

6

GJØR DITT STANDPUNKT KJENT
Sterkere e nn kostbare avisanno nse r virker
de n personlige samtale. Det er viktig å vise
a nsikt , både overfor slekt, venner og
arbeidskame ra te r. En te lefonrunde eller
brev vedlagt brosjyre kan virke bra!

7

VERV NYE MEDLEMMER
Folkebevegelsens styrke ligger i tallet på
aktive medlemmer. Det er fortsatt mange
aktive motstandere som ikke er blitt medlem. Forsøk om du kan skaffe oss minst
ett nytt medlem - du får medlemskort hos
lokalutvalget.

8

STØTT LOKAL ANNONSERING
Vå r eneste mulighet for å få inn annonser
som motvekt mot tilhenge rnes offensiv, er
at med le mme ne slår seg samme n om å
annonse re i lo kalpresse n. Støtt lokale initiativ, eller be om matriser til småa nno nse r
fra hovedko nto re t.

STILL BIL TIL DISPOSISJON
I sluttfasen blir det behov for mer materiell
enn Folkebevegelsen rar over. Kan du stille
bil til disposisjon - særlig valgdagen? Ogsa
andre ytelser kan være verdifulle: Bruk av
telefon, arbeids- og møterom, lager etc.

SPRE VÅRE BROSJYRER
Folkebevegelsen utgir regelmessig EECNYTT og TRYGGE ARBEIDSPLASSER
- aviser med millionopplag. Det er viktig
at disse når alle hussta nder i sluttfasen.
Gjør de ikke det, sii ta kontakt med lokalutvalget om distribusjonen'

SETT OPP VÅRE PLAKATER
Vi har ikke råd til ,i betale for faste plakatplasser. Skal vMe plakater bli sett, m,i hver
enkelt gjøre sitt for ii fa dem plassert pa
høvlige steder.

9

STØTT FOLKEBEVEGELSEN ØKONOMISK

Vi ber deg innste ndig om å gjøre det mulig for oss å møte tilhengernes offensiv i
sluttfase n: Støtt Folkebevege lsen økonomisk! Ove rvei innsamlingsaksjoner p~
a rbeidsplassene! Ute n massiv oppslutning fra medlemmene må vi kanskj e la tilhenge rne rå grunnen alene i sluttfasen - la ikke dette bli avgjørende !
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Hva du bør huske
I sluttfasen vil vi 'oppleve drastiske tiitak fra tilhengernes side for å snu strømmen.
Vi må regne med at alle muligheter vil bli prøvd, fordi så meget står pa spill. Vær på
vakt mot propaganda ·og provokasjoner! Og husk at noen hovedpunkter står fast - sørg
for at de står sentralt i debatten:

a

b

C

d

AT DET NYTTER
Gjennom 10 år har autoritetene lagt et
sterkt press på folket for ;1 H flertall for
medlemskap i EF. Tilhengerne har hele
tiden hatt overvekt i penger og innflyttlse
i media. Likevel har det ikke lykkes ;i
rokke folkemeningen.

e

AT A RB EIDSPLASSENE IKK E ER I
FA RE
Regje ringe n bek refter i Stortingsmeldingen om EF-fo rha ndlingene at vi ogsa uten
med lemskap kan opprettholde vitr sysse Ise tting som nii . Skremslene om at arheids pl:1sse ne er i fare er ikke vederheftige .

f

AT EF HAR HØY ARBEIDSLØSHET
Det er nii 2.2 millioner arbeidsløse i EF.
Prosentvis er dette mer enn dohhelt s,i mye
snm tallene for Norge gjennom de siste fem
ar. Vårt næringsliv er mer spredt, og star
hedre rustet til å møte konjunkturnedgang
enn EF.

g

AT EF GJØR DE STORE STØRRE
Hensikten med Roma-traktaten er klar:
Mest mulig effektiv og lønnsom produksjon . Dette gjør de store større, og skaper
sentralisering, press, miljøkriser og sosiale
problemer. Vanlige folk er ikke tjent med
medlemskap.

h

AT EF TRUER UTKANTSTRØKENE
Gjennom EFs historie gar sentraliseringen
som en rød tnid. Nedleggelse av mindre
hruk, avfolking av utkantstrøk, import av
fremmedarbeidere (na 3,5 mill. i EF' ) dette er konkrete trusler mot store deler
av Norge.

AT VI ER I FLERTALL
Meningsmålinger gjennom to ar har alltid
vist at et flertall av det norske folk foretrekker andre løsninger av forholdet til
EF enn fullt medlemskap.

AT VI HA R RÅ D TIL Å Sl NE I
Det har gje nno m he le stri de n væ rt pa det
rene at det ik ke er avgjørende øko nomiske
grunn er fo r at Norge ska l ga inn i EF. De
lede nde fagø ko nome r - bade tilhe nge re og
motstande re - er eni ge om dette .

AT DET FINNES ALTERNATIVER
Forhandlingsresultatet til
rest-EFTAiandene - blant dem Sverige og Finland har vist at det finnes realistiske alternativer
til fullt medlemskap, ogsa for Norge .

•

I

AT MÅLET ER EN UNION

EF-lederne legger ikke skjul på at målet er en politisk, økonomisk og monetær
union i Europa . I dag aksepterer også mange norske tilhengere dette. I en slik union
vil Norge bli en nordlig provins, langt fra sentrum og med minimal innflytelse .
Det må ikke skje!
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Adresser

HOVEDKONTOR: Tollbugt. 7, Oslo 1

(02)410290

DISTRIKTSKQNTORER
Oslo:
Akershus:
·østfold:

Vestfold:
Buskerud:
Telemark:
Aust-Agder:
Vest-Agder:
Rogahmd:
Hordaland:
Sogn og Fjordane:
Møre og Romsdal:

Sør-Trøndela~:
Nord-Trøndelag:
Nordland:
Troms:
Finmark:

Skippergt. 29, Oslo 1
Stortingsplass 7, Oslo I
Dronningensgt. 27', 1700 Sarpsborg (fylkeskont.)
Nygårdsgt. 20, 1600 Fredrikstad
Svenskegt. I, 17 50 Halden
Askim Meieri, 1800 Askim
Fleischersgt. 15, 1500 Moss
St. Mariegt. 57," 1700 Sarpsborg
Sandegt.1, (Meierigården), 3100 Tønsberg
Samfunnshuset, 3500 Hønefoss
Kværndalsgt. 8, 3700 Skien
Bygningsarbeidernes forening, Folkets Hus,
3900 Porsgrunn
Torggt. 2, 4800 Arendal
Arbeiderforeningen, Dronningensgt. 34,
4600 Kristiansand
Rosenkrantzgt . 34, 4000 Stavanger
Nygaten 4, 5500 Haugesund
Halvtan Kierulfsgt. 6a, 5000 Bergen
6853 Årdal i Jølster
Notenesgt. 1, 6000 Ålesund
Margrethe Dahlsgt. 42, 6400 Molde
FB-hytta, Langv. (ved Folkets Hus), 6500
Kristiansund
Mobilstasjonen, Sentrum, 6600 Sundalsøra
Olav Trygvassonsgt . 3. 7000 Trondheim
Kjøpmannsgt . 10. 7500 Stjørdal
FB-hytta, hamnegt., 7700 Steinkjer
Ranheimgt . I 0, 8600 Mo i Rana
Kongensgt. 34, 8000 Bodø
Folkets Hus, Kongensgt. 44/47, 8500 Narvik
Folkets Hus, Storgt. 95, 9000 Trnmsø
Velferdsbygget for fiskere, Storgt. 9, 9750
Honningsvåg

(02)413771
(02)332550
(031)55077
(031)12506
(031)82983
(02)881989
(032)54098
(031)55599
(033) 14 764
(067)22773
(035)21656
(035)51537
(041)21352
(042)25945
(045)31248
(047)27420
(05)231202
635 Skei i
Jølster
(071)25 979
(072)54062
(073)74466
(075)20216
(076)94887
(077)62992
(078)52680
(081)24299
(082)41730
(083)85886
(084)72866
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