FOLKEBEVEGELSEN
MOT NORSK M EDLEMSKAP I FELLESMARKEDET

og
hva saken gjelder
Uttalelser fra ledende politikere og fra Fellesmarkedets
organer gjør det klart at VEST-EUROPA SKAL SAMLES TIL
EN POLITISK UNION - TIL EN « TREDJE SUPERMAKT•·
Spørsmålet til hver nordmann er derfor: SKAL VI OPPGI
NORGE SOM NASJONALSTAT OG GA INN SOM EN
DEL AV EN VEST-EUROPEISK STATSDANNELSE?

ØKONOMISK OG
POLITISK UNION ·

• Felles tollmur mot resten av
verden.

• Gradvis avskaffelse av all toll
og andre restriksjoner på handelen.

• Fri etableringsrett, fri kapitalbevegelse, fritt arbeidsmarked.

• Bort med subsidier og støtteordninger.

• «En økonomisk og monetær
union• .
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• Konsultasjon mellom EEClandene om utformingen av de
nasjonale budsjetter.
• Mot fullstendig overføring av
alle viktige økonomiske beslutninger til Fellesmarkedet
innen 1980. (Werner-planen,
som også fastslår den nære
sammenheng mellom økonomi
og politikk.) _

• Offentlig støtte til nydyrking
skal vekk.
• Lover som hindrer bruk av
jord til boligbygging og industriformål skal fjernes (Mansholt-planene).
• Fiskerigrensa på 12 mil skal
vekk.

KONSEKVENSER VED
NORSK MEDLEMSKAP I EEC

• Utlendinger får rett ti l å fiske
i norske kystfarvann , rett til å
ilandføre fisk, og rett til å
etablere egne foredlingsanlegg (som vil bli lokalisert til
de største byene).

• En nasjonal sysselsettingspolitikk blir virkningsløs.

• Avfolkning av store deler av
kyst- og bygde-Norge.

• Arbeidsledighet i Europa vil
via det frie arbeidsmarked forplante seg hit.
Vi kan ikke begrense importen
av fremmedarbeidere, disse vil
konkurrere om arbeidsplassene på like vilkår med norske
arbeidstakere.

• Større innflytting
områdene.

• Vår distrikts- og bedriftslokaliseringspolitikk må oppgis.
• Når vernetollen forsvinner må
store deler av heimeindustrien,
ofte lokalisert til industrifattigere strøk, legges ned.
• Jordbruket skal struktureres
retning av storbruk.
• Landbruksbefolkningen
skal
reduseres med ca. 50 % på
10 år.
• Premier for å nedlegge jordbruksarealer.

til

press-

• Større press på boligmarked,
arbeidsmarked, offentlige kommunikasjonsmidler osv. i byene.
• Utkant-Norge avfolkes og ressurser blir liggende uutnyttet.
• Sentralisering av næringsvirksomhet og befolkning.
• Tap av politisk kontroll med
næringslivet (utenlandske multinasjonale monopoler), fremmedarbeidere vil bli brukt til å
presse lønnsnivået til arbeidstakere i Norge.
UTNYTTELSEN AV VARE
NATURRESSURSER

• EEC-landene utnytter i dag
stort sett sine naturlige ressurser.
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• Etter Roma-traktaten kan utlendinger kjøpe opp og bygge
ut våre energi- og ressurskilder.
• Dette vil sannsynligvis skje i
en kort, hektisk periode.
• Vi avskjærer oss fra en jevn
og harmonisk utvikling for oss
selv og våre etterkommere.
HYTTETOMTER OG
FRIAREALER

• Det er stor befolkningstetthet
i dagens EEC-Europa.
• Om Norge kommer med kan
utlendinger kjøpe opp tomter
og områder i skjærgården, i
skogen og på fjellet.
• Utlendinger vil også fritt kunne
drive turistnæring.
VA RI G E SÆRORDNINGER
- EN ILLUSJON

• Bryssel-kommisjonen slår fast
at Roma-traktaten må forandres hvis Ministerrådet skal
gis muligheter til å innvilge
varige særordninger av noen
betydning.
• Hovedtendsen innen EEC: Mot
en politisk og økonomisk sentralisert superstat styrt fra
Bryssel.
• Ingen «varige» særordninger
for Norge kan forandre denne
tendens.
• EEC står for sentralisering, fri
konkurranse, internasjonal arbeidsdeling.

• Dette er virkemidler som
fort undergraver de eventuelle «varige> særordninger vi
måtte få.
VI HAR RAD TIL A STA
UTENFOR EEC

• Ledende økonomer slår fast:
Økonomisk spiller det ingen
praktisk rolle om vi kommer
med i EEC eller ikke.
• Vår handel med EEC gjør en
gunstig handelsavtale sannsynlig.
KULTURELT- INGEN
ISOLERING

• Vi vil fortsette med å utveksle
kulturimpulser med Europa og
resten av verden selv om vi
ikke går med i EEC.
• Vår nasjonalstat er en forutsetning for vårt nasjonale bidrag til en felles verdenskultur.
VAR POLITISKE
SUVERENITET

• Norge får ca. 5 % av stemme•
vekten i EECs besluttende
organer.
• Kommisjonen og Ministerrådet
kan tilsidesette nasjonale beslutninger på praktisk talt hele
det økonomiske og sosialpolitiske området.
• Det betyr å gi fra oss vår
politiske selvbestemmeslesrett
for all framtid til oppnevnte
eksperter.
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FREDSARBEID,
INTERNASJONALT
SAM ARBEID OG U-LAND

• Fred-krig-problemet er et globalt problem .
• I hovedsak er det knyttet til
forho ldet fattige/rike land.
• EEC forutsetter en felles handels- og utenrikspolitikk.
• EECs poli tikk overfor u-land er
klart utbyttende og blir kritisert fra mange hold, ikke
minst fra de EEC-assos ierte
u-land (Younde-landa).
• Et aktivt norsk fredsbidrag
forutsetter nasjonal selvbestemmelsesrett og v il i praksis

bli hemmet eller umuliggjort
ved et EEC-medlemskap.
• I dag arbe ider Norge - som
suveren, selvstendig stat - i
ca. 80 internasjonale organisasjoner som fremmer intern asjonalt samarbeid over landegrensene.
FOLKEBEVEGELSEN MOT
NORSK M EDLEMSKAP
I FELLESMARKEDET

er en tverrpo litisk organisasjon
som arbeider for å hindre norsk
medlemskap i Fellesmarkedet og
dermed bevare Norge som en
selvstendig stat. FOLKEBEVEGELSEN innbyr alle norske kvinner og menn til å slutte seg til
dette arbeidet.

Dette er en kort oppsummering av enkelte hovedargumenter
Mer fullstendig materiale fås ved henvendelse til Folkebevegelsen.
Brosjyren omfatter også delvis spørsmål som det forhandles om.
· Selv om derfor forhandlingene leder til at betydningen av enkelte
argumenter reduseres gir likevel denne trykksak i hovedsak
uttrykk for de skadevirkninger man må regne med. Det man forhandler om er kun å redusere enkelte av de verste skadevirkninger.
SEND INN

KLIPP UT

Dersom De ønsker å bli medlem i
FOLKEBEVEGELSEN vennligst send oss medlemskontingenten, minimum kr. 10,- , over
postgiro eller bankgiro.
Vær vennlig og noter «medlemskap» e. I. på giroblanketten og fyll
ut og send oss denne siden eller en lapp med tilsvarende opplysninger.
Navn : .. .. ............ . ...................... . .. .. .. . .... . . .
Adresse:
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