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Arbeiderkomiteen mot EEC og
dyrtid skal ha sitt første landsmøte
19.-20. februar.
Dette er ikke en tilfeldig hending,
men en mtlepel for EEC-motstanden,
resultatet av hardt arbeid fra medlemmene. Vi er nå over 250 lokalkomiteer
over hele landet - med tusener av
medlemmer. Vi har bygd opp mer enn
en bevegelse, vi har nå en organisasjon
av EEC-motstandere. Nå trenger vi å
sikre denne som et slagkraftig våpen i
kampen mot EEC. Vi må sammenfatte
erfaringene fram til nå, sette i verk nye
planer for tida framover, og få en
demokratisk valgt ledelse.
Et landsmøte betyr at aktivister fra
hele landet kan fonne Arbeiderkomiteens politikk direkte. Det vil sikre at en
slagkraftig ledelse kan drive EECkampen fram til seier.
Det er i dag to ting som skiller
Arbeiderkomiteen fra å få et landsmø. te med grundige, demokratiske diskusjoner. Det er at a 11 e medlemmer
trekkes med i landsmøteforberedelsene, diskuterer ·og forbedrer forslaget
til politisk plattform på medlemsmøter, og driver gjennom resten av
4-punktsprogrammet. Og det er at alle
komiteer sikrer seg å sende represen1 • tanter til landsmøtet.
Landsmøtet skal bestemme vår poll" tikk i en avgjørende periode av EECkampen.

Aksjonsdagene mot EEC den 19. og
20. januar slo ettertrykkelig fast at
Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid
har skapt seg en framtredende plass i
Norges politiske liv.
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masseoppslutning, og ingen EECtilhenger kan lenger late som den ikke
eksisterer. Vi er, tross enkelte feil og
mangler, i rask framgang, og alt tyder
på at vinteren og våren vil bringe enda
større framgang.
På aksjonsdagen trosset i alt over l O 000
EEC-motstandere surt januarvær for å slutte
seg til demonstrasjoner mot EEC, som
Arbeiderkomiteene arrangerte. Noen typiske
eksempler: Oslo - 5000, Bergen - 1200,
Trondheim - 1030, Stavanger - 250,
Verdal - 150, Tromsø - 250. I alt var det
over 30 demonstrasjoner. Flere utdanningsinstitusjoner gikk i spissen for å ta i bruk
hardere midler ved å gjennomføre politisk
streik. Dette har uvurderlig betydning for
seinere aksjoner.
Den voldsomme framgangen kom ikke
tilfeldig, men er resultat av hardt og oppofrende arbeid fra tusener av våre aktivister.
Medlemsantallet har økt jamt utover høsten,
og nye komiteer har vokst fram som sopp
etter en regnværsdag: I september hadde vi
150 lokale komiteer, nå (23/1) har vi 264 og 30 nye er under oppretting.
Det er Arbeiderkomiteens politiske linje
og program som har \'linnet oppslutning som har gjort oss i stand til å aktivisere så
mange EEC-motstandere og utvikle stadig
nye og friske ideer til motstandsarbeidet:
Prøveavstemninger, lokale uke-aviser, underskriftsaksjonen, fantasifulle demonstrasjoner
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Aksjonsdagene var en kraftig, men foreløpig, seier for •Arbeiderkomiteen og alle
EEC-motstandere. Landsmøtet 19. og
20. februar skal bli en ny seier - ved at
Arbeiderkomiteen blir tømret enda fastere
sammen gjennom d·e mokratiske diskusjoner
om linjene framover og valg av ledelse.
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imperialismen, oppsummere og kritisere arbeidet hittil og gi delegatene friske ideer
som kan komme fram på landsmøtet. Slik
kan vi kraftig styrke fronten mot EEC, gjøre
tnange flere i stand til å gjøre en aktiv
innsats i kampen og gjøre Arbeiderkomiteens landsmøte til en seier for EEC-motstanderne.
Vi har sendt ut materiale til 3 studiemøt
som skal gjennomføres i alle komiteene f
lands'møtet. Ta kontakt med din lokalk
mite og bli med på studiemøtene.

DELTA PÅ STUDIER
Mange av våre medlemmer vil gjerne gjøre
en aktiv innsats mot EEC; men de spør seg
selv: »Hvordan kan jeg stå på stand eller gå
på dørene og overbevise vilt fremmede folk
om at de bør være mot EEC?» »Jeg vet jo
ikke nok og er ikke så flink til å argumentere.»
Svaret på dette spørsmålet har omtrent
like mange fått: Studier og diskusjoner om
EEC og hvordan kampen skal føres. Arbeiderkomiteen er faktisk bygd opp til en
organisasjon gjennom hundrevis av studiesirkler som har gjort tusenvis av medlemmer
i stand til å føre ut en riktig politikk i
EEC-spørsmålet og utføre et veldig, positivt
arbeid i kampen mot EEC.
Nå skal vi ha landsmøte, og vi vil gjerne at
dette skal bl i et kjempeskritt framover for
Arbeiderkomiteen. Men da må flest mulig av
våre medl-,mmer bli med på forberedelsene i
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FRAM FOR ET SEIERRIKT
LANDSMØTE!
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Forslag til POLITISK PLATTFORM
Arbeiderkomiteen mot EEC og
dyrtid stiller følgende paroler for
kampen mot-EEC:

KAMP MOT EEC OG DYRTID
EEC
et slag mot norsk sjølråderett.
et angrep på folkets demokratiske
rettigheter.
truer arbeidsplassene.
betyr dyrtid for folket.
truer livsvilkårene for hele det
arbeidende folket.
Bare monopolkapitalen tjener på EECmedlemskap.
KAMPEN MOT EEC KAN VINNES
Kamp mot alle politiske og økonomiske EEC-forberedelser.
Organiser kampen mot EEC på jobben.
Bare organisert og aktiv motstand kan
hindre EEC-medlemskap.
Forhandlingsresultatet forandrer ikke
resultatene av EEC-medlemskap.
Enhet i kampen mot EEC.
Kamp m o t EEC - kamp f o r folkets
interesser.
EEC er det alvorligste angrepet mot
norsk sjølråderett siden krigens dager.
Angrepet er av politisk og økonomisk
karakter.
Politisk - fordi EEC i dag, og slik
det planlegges å skulle se ut i framtida,
vil bety at_ viktige politiske avgjørelser
som i dag fattes i stortinget, vil bli
overlatt til Brussel-byråkratiet. Og der
er det norske folkets stemme enda
vanskeligere å høre enn i stortinget.
Siktemålet med EEC er en Europastat, og det diskuteres allerede å opp- rette en Europahær.
Demokratiske rettigheter det norske
folket har kjempet seg til, står i fare
for å bli uthult ved EEC-medlemskap.
Økonomisk - fordi EECs erklærte
politikk er å styrke sentralisering av
kapital, mennesker og makt. I EEC er
det de store monopolene som i stadig
større grad regjerer næringslivet og
dermed vanlige folks situasjon. Når
tollunionen, den frie kapitalbevegelsen
og etableringsretten, det frie arbeidsmarkedet blir satt i verk, vil store deler
av norsk industri stå i fare for å bli
oppkjøpt eller utkonkurrert. Arbeidsplassene våre er truet av EEC-medlemskap.
Vi vet at Norge har naturressurser
som olje, ressurser som EEC får stadig
større behov for. EEC-landene med
Vest-Tyskland i spissen .har også stadig
større behov for utvidelse av markedene. Derfor er det ikke uten betydning
for EEC om Norge blir medlem, på
kortere eller lengre sikt.

NEI TIL SALG AV NORGE
Blad for medlemmer i Arbeide,rkomiteen mot EEC og dyrtid
Boks 3829 Ullevål Hageby,
Oslo 8.

Arbeiderkomiteen mot EEC og
dyrtid ser EEC som et imperialistisk
framstøt mot norsk sjølråderett_ Monopolkapitalen i EEC-landene vil dominere og underlegge seg den norske
økonomien ved oppkjøp, utkonkurrering og banktransaksjoner. Sentrale avgjørelser, som gir hovedlinjene i statens
politikk, vil bli flyttet fra Norge til
Brussel. l realiteten vil Norge nærme
seg en halv-koloni under EEC hvis vi
blir medlem. Både for nasjonen som
helhet og for de forskjellige gruppene i
folket blir det innskrenkede muligheter for å kjempe for egne rettigheter og
krav.
Regjeringen og den norske monopolkapitalen gjennomfører nå en rekke
EEC-forberedelser.
Bl. a.
gjennom
dyrtid, skatter, statsbudsjettet og bedriftsnedleggelser forsøker de å styrke
sin stilling foran EEC-medlemskap og
velte nye byrder over på det arbeidende folket.
For at kampen mot EEC skal kunne
vinnes, er det helt avgjørende at den
tar form av folkelig motstand. Bare
ved at arbeiderne, bøndene, fiskerne·,
skoleelevene, studentene og andre reiser organisert kamp på sine arbeidsplasser kan kampen mot EEC ende
med seier for folket. Det er bare den
norske monopolkapitalen som i dag
har interesse av norsk EEC-medlemskap. Arbeiderkomiteen ser det som
sin oppgave å forene alle de klasser og
grupper i det norske folket som er
truet av EEC til aktiv motstand mot
medlemskap.
Arbeiderkomiteen vil arbeide for å

øke og aktivisere motstanden mot EEC
og for å organisere EEC-mo tandere i
lokale komiteer. Vi vil arb~ide for å
styrke enheten i motstan arbeidet.
Det norske folket har evner g krefter
til å avvise norsk medlemsk p i EEC.
Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid
vil ta initiativ til, støtte o , bidra til
gjennomforingen av pol.itiske aksjoner,
demonstrasjoner, møter og politiske
streiker som er rettet mot EEC og mot
forberedelser til norsk EEC-medlemska .

KOMITEER

I

omkring
EEC-kampen I til
blomstre opp og har klart vist at
den folkelige motstande'l er sterk.
o Opplysningskampanje »4EC truer
arbeidsplassene - EEC betyr dyrtid». Tusenvis av avise og flere
Vi kan i dag, etter aksjonsdagen mor
hundre tusen løpesedler er blitt
forlovelsespakten, slå fast at det
spredd. Resolusjoner f ra arbeids4-punktsprogrammet som AKMED har
plasser viser klart at monopolgått inn for, representerer en riktig
kapitalens propagandaoffensiv »EEC
linje i kampen mot EEC. Programmet
trygger arbeidsplassene» ikke har
har hatt stor gjennomslagskraft, og den
lykkes i stor grad.
overveiende delen av EEC-motstandere · o Politiske streiker og demonstrahar gjort det til sitt eget:
sjoner. Aksjonsdagen den 19. var et
o kravet om ja/nei til fullt medlemkraftig gjennombrudd /pr denne
skap som avstemningsgrunnlag ved
parolen. Over hele la>ndet var
folkeavstemninga. Dette kravet er
demonstrasjonene på støf!relse med
blitt støttet av Folkebevegelsen, og
eller større enn de største etter
grunnlaget er brukt i gallupkrigen. Flere steder var det poliundersøkelser. De steder undertiske streiker. Påstanden om at
skriftskampanjen er satt ut i livet,
aktiv motstand skremmer folk, er
har denne fått bred oppslutning av
blitt tilbakevist i praksis.
folkeopinionen.
Til slutt: Å hvile på laurbaJr i dagens
o Prøveavstemninger på dette grunn- situasjon vil være å sabotere kampen
laget. Arbeiderkomiteen startet mot EEC. De aksjonene som ~åer blitt
bølgen av prøveavstemninger i høst. gjennomført, er ledd i en opjptrapping
Siden den tid har den spredd seg av kampen. Mange steder er Heller ikke
over hele landet. Folkebevegelsen 4-punktsprogrammet blitt tatt i bruk.
oppfordrer også til avstemninger. Situasjonen er gunstig for EECDe tallrike avstemningene på motstanden. Bruk derfor AKMEDs
universitet, skoler, i boligstrøk og 4-punktsprogram på en aktiv måte i
på arbc_'idsplasser har fått interessen tida framover.
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