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Har EEC noe å gjøre med din hverdag?
Tror du at arbeidsplassen din er trygg,
om vikornrner med i EEC?
Hvem er
Hvem er
det som
bli med

det egentlig som står bak EEC?
det som tjener på EEC, hvem er
er interessert i at Norge skal
i EEC?

Har du lyst til å bli fremmedarbeider
i Ruhrområdet ? ·
Finnes det demokrati i EEC?
Er EEC interessert i opprettholde
bosettinga i norske utkantstrøk ?
Har det. vært gjort forsøk på
å samle Europa før?
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HVA ER EEC? ·
Etter krigen lå Europa i grus. USA var uskadet, med en
industri som arbeidet for fullt. USA trengte kjøpekraftige markeder
for å få solgt sine varer, og ville derfor gjenreise Europa. Samtidig som
de sikret seg militær kontroll gjennom NATO, oppnådde de økonomisk kontroll gjennom Marshallhjelpen. Storkapitalen i Tyskland,
som aktivt støttet Hitler under krigen (Krupp, Thussen, I.G. Farben
etc.) fikk ialt 27 milliarder kroner av USA. Folkene i Europa merket
snart at det ikke var skjedd store forandringer i makt-og eiendomsforhold.
Produksjonen kom snart på beina igjen, - og det samme gjorde de
store kapitalistene. Konkurransen mellom storindustri i Europa og
Amerika ble hard mot slutten av 1940-tallet. For å styrke de
europeiske konsernene i konkurransen, gikk Vest-Tyskland, Frankrike, Italia , Belgia, Nederland og Luxembourg sammen i Kull-og
Stålunionen CECA i 1951 .
· 7 år seinere gikk de sammen i Det Europeiske Økonomiske
Fellesskap,- EEC.
Frankrike var det sterkeste av landene i begynnelsen. Men utover i
1960- årene overtok Vest-Tyskland. Vest-Tyske kjempeforetak kontrollerer over 50% av varehandelen i EEC, og ca . 80% av kapitalvareindustrien . Det er skapt noen få store monopoler som dominerer
økonomien.
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Aftenposten ~ . 6/4 1971 ~

Norge er "mindre" ·enn
GM, Esso,· Ford og Shell
Countries lis,..cb~~~T,!~~o~~!'l.?byqg~2.~~,J~<a~kB]Je;.f~'!,~

i,dud,d,

1-l.Jnited Steles •.. , ..... 931 .4

35-CHRYSLER

••·····•·• ••• 7.0

99-Mgeria+ ., ............... 3,2

2-Japan ····•••····••· · 164,8
3. W. Ge,many ........ ,. • 153.7

36-S. Korea• ..•• , •. •.••.•• 7,0
37 • MOBI~ OIL .............. 8,6

70 - Morocco : •••••••• , ..•• 3,2

4 - Franee ............... 137.8
5 - Uniled Kingdom •• , . • . . l 08,6

38 - Thailand .. .. . ........... 6.3
39 - Colombia .•• , , •.•• , . , •.• 6, 1

71 - SW1FT ... , ............ 3, 1
72 - 5. Vieo,am + ............ 3.1
73. McOONNELL DOUGLAS-•• 3,0

40- Indonesia

74- UNION CARIIDE -• . ,.;. ,., 2,9

6- llaly

• , ...•• , . • . . . . . •

~
-;~:i•.,::;:.::::::::·::
9 - Brazll • , • , , , , ••• , , , . • •

82 ,3

~:~

* ... ,.........

6.0

43- Uniled Ar&b Rep. il' •• • • , ••
44-Chlle . ..................
46 - llT I+- GRINNEU , ••• •• •••
46 - Portugal ••• , .... . . ... , ••
47-NewZ•aleno .............
48 - Peru ...... •• ........ ••.

5,5

78-BOEING •••••••• , •••••• 2.8

5,5
5,4
5,3
5, l

79 - Ubya • , •• • .• , ••••• , ••••
80- EASTMAN KODAK .•• •••
81-PROCTERIGAMBLE ....
&2-ATlANTIC RICHFIILD ....

2.8
2,7
2,7
2,7

2,5
2,4
2,4
2.4

!~==~ .:::•:::::.::~:.: ::~, ?~•
=4H~~~-~ :.:l.t
77.

10-AustraHa , .... ... .....
1 1 - Me11ico • •••• , ••••• , • • •
12 - Spain , . .• , .• •••• •••• ,
13-Swed"" .... ...... ....
14- Ne1herlands , . , , • , • • •• •

39.4
29,9
29,4
28.7
28,4
28.4

S.7

HITACHI

•• , , , , , ••••• , , 2,8

19 - South Africa ...... , , • ,.
20 • STAN OARD OIL NJ •• ,. ,
21- FORDMOTOR .........
22-Pakistan ..............

15.8
15,0
14.8
14,5

53 • Taiwan . : ...............
54- STANOARO OIL OF CAUF, ,
55-Meleysla ...............
Si-UNG-TEMCO-VOU GHT ...

4,6
3,8
3,7
3,7

87 ." MONTECATINJ EOISON ••
88 -TENNECO .... ,. , ,. •• ,.·
89-SIEMENS ..... , .... , ..
90-CONTINENTAL OIL .;, ...;

26- ROYAL DUTCH/SHELL "
27 • Nmway .. .. .. .. • .. ....
28 -Venezuela • • • • • • • • • .. •
29 • Finland ............ "
JO-Iran •••••• ,...... ... .
31-Greece .. .. ... .... ....
32-G EN ERALELECTRIC ....
33 • Philippinee • , • • • • • • • • • •
34 - IBM
•·••·• ·:•·•••• •

9,7
9,7
9.7
9. 1
9.0
8.5
B.4
8, 1
7,2

60-VOLKSWAGENWERK .....
61 • WESTINGHOUSE ELECTRIC
62 - STANDARD OIL Ondiana) ..
63 • B.P. . , ........ .........
64-lreland •• ••••• . • ••• . • •••
65-GEN, TEL & ELECTRONICS
68-ICI
.. ........ .. .... ...
67 • GOODYEAR TIRE & RUBBER
68 - RCA , •• • •~•·•·••·~·••··

3,5
3,5
3,5
3,4
3,4
3,3
3,2
3,2
3.2

93-Kuwait .................
94 · DAIMLER-BENZ .... ., ..
95 • FIAT ................ ..
96-FIRESTONE • ••• •• •.• .• •
97 · AUGUST THYSSEN-HOTTE
98-TOYOTA : ...... . ... .. .
99-FARBWERKE HOECHST "
100-BASF .................
:
• hu... ~1 • • !1lli!1

;::~;1:~~t.~ 0~~~~-:::: ~1:~ :t!~~~~~ iiEcrii1c:::::: !:: .~:~~~~~-A~Us~~~~~ U
:t;~:;:~:nci ·::::::::::: ;::: ~1:~.~Tc:.L.::::::::::::::: g :t~:~r,;~~DY,NÅMI~:: :: u-

i!:~i~;t
,::::::::::::: :i:~ ;Å:~~1:i~t.::: :::::::::::: t:
25-Austna ............... 12,5 59-SHELL OIL . . .. .......... 3.5

-

J;:l

:::::: g
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Na3;r,ner Of/ kon,emc, verdene, virkelf9e makt/aktorer, har ttd.ukrt/tet •Vi.don• att
liJten hoor land rø.noeru e~er brvtto n41 jona.l produ,kt 09 1,åkøprcn.a «/Ur ~

~i-1ml~L ilrsomsetning pr. land .
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2.3
2,3
2.3
2,3
2.3
2,3
2,3
2,2
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-

Tabellen viser de 25 største
k o ns ernene i EEC, fordelt på
de enkelte land.
'fysk mo nopo i kapi tal er
sterkest i EEC i dag.
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HVEM TJENER PÅ EEC ?
EEC er et økonomisk fellesskap.

La oss derfor se på de

Fri kapitalbevegelse betyr at pengene fritt kan pumpes dit de gir

økonomiske grunnlovene som vi finner i Romatraktaten. Foruten den

størst profitt for eierne. Dette fører til kapital- flukt fra fattige

tollfrie handelen er det tre viktige prinsipper:

områder i Europa til rike. »Norsk» eller »Fransk» storindustri blir

FRI ETABLERINGSRETT

internasjonale monopoler, som hensynsløst plasserer seg der inntektene blir størst.

betyr at kapitalen kan legge arbeidsplassene det hen den vil, uten åta
andre hensyn enn hva den sjøl finner mest lønnsomt. Nasjonale
grenser og lovverk i Europa har hittil vært en hindring for denne
prosessen. Romatraktaten skyver tilside slike hindringer.

FRI KAPITALBEVEGELSE

betyr at arbeidskraften »fritt» skal få flytte dit kapitalen og
investeringene går. Romatraktaten framstiller dette som en frihet for
lønnstakerne. Dette er å snu saken på hodet. En fabrikkarbeider i
Sør-Italia flytter ikke fra slekt og venner til Hamburg fordi han er

går hånd i hånd med den frie etableringsretten. I dag kan Norsk
storkapital ikke fritt trekke penger ut av landet. Dette gir Staten en
viss kontroll med nasjonaløkonomien, storkonsernene er ennå »bundet» til ett land, vi kan ennå med en viss rett snakke om en »norsk»
storindustri .

..

FRI ARBEIDSKRAFTSBEVEGELSE
- »tri» og vil det, men fordi arbeidsløshet tvinger ham til det.
Arbeidsløshet er et godt pressmiddel for å få arbeidere og bønder til å
godta flytting og lav lønn. Derfor snakker Romatraktaten om »høy
$YSselsetting», og ikke om »full sysselsetting» som vår målsetting er.
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Innenfor en firkant me d hjørner i Ams~erdam,
Munchen, Genova og Paris bor halvparten av
EECs befolkning, 90 millione r mennesker, o g
de står for 2/3 av EECs totale produksjon .

Pr~d ·J ksjon5inntekt pr. innbygger

l~O

$

Denne tabell viser hvilke regioner i EEC s om
gir størst avkastning for invester t kap i tal.

20

(Utarbeid e t

av Chase Manhattan Bank 1 962)

Forskjellen i gjennomsnittsinntekt pr.
innbygger i den fattigste og r ikes t e region
var den gang som l til 6, og har tr ol ig stedjct
siden da.
·
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HVA BLIR EEC ?
Industrien i EEC trenger stadig mer råvarer. Disse blir i hovedsak

Wernerplanen foreslår etappevis innføring av økonomisk/penge-

importert fra u-land. Videreforedlinga foregår i EEC's sentrale

messig union. Felles mynt nødvendiggjør felles statsbusjett og dermed

regioner. U-landene og EEC's utkanter tappes gradvis for kapital og

felles regjering. Dette er grunnlaget for for den politiske union som

ressurser. Forskjellen mellom de rike og de fattige landene øker.

Davignonplanen legger opp til. »Europa skal tale med en stemme»

EEC er verdens største råvareimportør og står for 40% av

heter det her. Wernerplanens første del er allerede vedtatt.

verdenshandelen. Det er stor konkurranse mellom USA, Sovjet, EEC

EEC vil trolig utvikle seg til en europeisk stat som får til oppgave å

og Japan om verdens råvarer og avsetningsmuligheter. Frigjørings-

administrere og kontrollere eurc5pas folk, og utad å forsvare EEC-mo-

kampene i en del U-land truer disse interessene. EEC går inn for å

nopolenes interesser i U-landene overfor de andre imperialistiske

beholde kontrollen over de tidligere koloniene i den 3. verden for å

maktene. EEC-staten blir derfor nødt til å utvikle en våpenmakt.

ha dem som råvarekilder og markeder. Dette er imperialisme.

Willy Brandt uttalte i tysk fjernsyn i vinter at »en EEC-hær er

Mens de andre imperialistiske maktene i verden (USA, Sovjet,
Japan) allerede er stater med væpnede styrker, er EEC ennå ikke

absolutt mulig i 80-årene». Allerede nå er felles våpenproduksjon og
felles NATO-øvelser av de ting som »binder Europa sammen».

kommet så langt. Men planene ligger klare.

EEC- EN IMPERIALISTISK MAKT
www.pdf-arkivet.no/eec/ (2022)
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Importkvoten av det samlede energiforbruk i
EEC for en del år.

1960
1965
1966
1967
1 96 f3

27 , 0%
46,8%
49,6%
51 , 8%
60,9%

EUltOP~ ST01t.lN1>UST1tl 1:lt.

UMtTT~L16 I Sl)I at.S•A)ISJO"
OG EUROPA I.S~lilt - ~
1'l al ST ~i>MS
ST•l22E

OSL ·· A"
o-.t>AS

~ssol·

EEC' s selvforsyningsandel av energi har i
de siste årene vært jevnt synkende .

------------6a
~~

Fordeling av det europeiske utviklingsfondets
m:irller . (Dette tilsvarer bare ca. 5% av de
totale overføringer ·fra EEC-land til U-lend.)

_____________________125-§=§2_________1221=2§_

Infrastrukturen
,J ora.bruk og
•
mo,d er., ni• uer ing
av landsbyrr,d8.
ULriannjng og
opp1ær.i nG av
tekniok personell
lielsP-vesen
Industrireisinr,

,1_3
'
, .,i:;o;i

34, 1%

24,3%

48,2%

~

:) i vcr::;0

U·LAWI>~
19,5~
8, 71;~

o , 6%
1, 4-%

Fll~TAS

9,8%
5,8%
1,3%
6 , 8%

MULIG-

METENE

IL ~ UT-

MVTTE~NATUl•

!•'ondet ri ir.vest1'?rinr,er til "modernj serine; av

jcrdbruket" r:jelder særlig tiltak for !i lette ·

proauk~jonen av tropiske eksportprodukter som
bomull.,r,~lr:1colj e ,te,}:affe or; }:P.kao-produkter
Gom i~nfø~ es tollfritt til EEC . Infrastrukturen
bri nn:r r ttwi.rf'r.c r,,,_si-~t frn riroduksj on sted til
ek::-:1 1 orti::n.rner,e til u tenverdcnen .

ltESSUitSENE SIN1E
&)~I. 06 UTVIJCL~ SIN

E&'EN
INOUSTR.l .t=Of<Sl05LL1:~ ~Of'
1lllC~ 05 ,:i~~IGE l>.ND GKEt.
~TTE l(A\.\.Øt \li
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FOLKETS KÅR I EEC
DARLIGE LØNNINGER - DYRTID
I EEC er produksjonsinntekten pr. innbygger seks ganger større i

millioner før 1980. Størstedelen av disse folkene tvinges inn til
byområder. Regionsentere på Oslos størrelse er det minste EEC-økonomene regner som forsvarlig for å sikre den økonomiske veksten.

de rike regionene enn i de fattige. Gjennomsnitts- inntekten for
lønnsarbeidere ligger 21 % lavere enn i Norge. Boligutgiftene til en ny
treroms-leilighet i en vanlig forstad tilsvarer ca. 1000 kr/mnd.

ARBEIDSLØSHET - LØNNSKAMP
EEC-landene samlet er den nå ca. 2, 1 mi li. arbeidsløse. Dette er
de offisielle tall. Fagforeningsfolk anslår den virkelige arbeidsløsheten
t il 3,7 millioner. Bare i Frankrike er det en halv million. For å bedre
lønnsforholdene har det vært voldsomme streikebølger i de fleste av
landene. Men kapitalen svarer med prisstigning: Kommisjonen regner
med en prisstigning på opptil 7% i åra framover,

KVINNER OG FREMMEDARBEIDERE
blir brukt som arbeidskraftreserve. Det betyr at de får de dårligst
betalte og minst ansette jobbene i oppgangstider og er de første som
får sparken i nedgangstider. Ved å ha fremmedarbeidere gående
arbeidsløse kan kapitalen holde andre arbeideres l~nninger nede.
Fremmedarbeidere kan også brukes som streikebrytere. Slik settes
arbeidsfolk opp mot hverandre.
Det er en kjent sak at kjønnsdiskriminering er mer utbredt i EEC
enn her. I følge Vest-Tysk lov skal en kvinne ha tillatelse fra sin mann
for å ta arbeid utenfor hjemmet. Tilsvarende lover fins i andre

TVANGSFLYTTING AV ARBEIDSKRAFT

EEC-land.

I sekstiåra mistet ca. 6 millioner bønder yrket sitt i EEC. Den
reviderte Mansholtplanen regner med at antallet sysselsatte i landbruket skal halveres fra 10 til 5

www.pdf-arkivet.no/eec/ (2022)

England til EEC med

909.000 arbeidsløse
Arbeidsløsheten I•
Frankrike stiger

Arbeld.<iløsheten ha.r s~set meget , kjt-miE,k.t• ko11•."€'J"nX~cii~er.idle~Jl
sterkt i det sist" I frilesmarkeds- I har vr·dtatt å ~i opp 12 000 mann i
landet Frankrike. OffiSN:lt er det 1 0.;et av de nærm,.;(,(> par åreo.e.
aå tt-clstrrrt rundt 400000 uten ar- Grui:pen h-ar \'Pdta :.t at konsernet
t.eid, det er en eiming pi. 8 pr-nt !'.kal legge nC'd fem stålverk og 14
i løpet av barre en mf.ned. Men I va.~everk i f,oiTain<'. det tradisjoli'ra.nl;rllae regner ma.n med at 50 ndlc st.acomcådet i landc,t. Det er
pst. flerr. ...rbeldsltl(le Ikke bar Jatt påkr .'Vd å gjennomføre omfatu.•ude
~, regist.N-rr..
rasJonaliser,iu.g eU,1.'rwm stA.lprisen
I en slik situasjon bltr det hil,:;t ligger 15 -· 20 p~t. under lønnsom-

Slik bor fremmedarbeidere i Paris.

ARBEIDERBLADET

Prisstigningen EECs .
alvorligste problem
Brussel, tirsdag. <NTB>
Fellesmarkedets alvorligste problem er for tida den voldsomme
prisstigningen, framgir det av
Euro kommisjonens kvartalsover-

sikt.
Det har i løpet av de state mlnedene vært en sterk Økinl 1 etterapØrselen i de selu medlemllandene, særlig pl forbrukerom•
rådet, og det ventes ,-tterll,ere
stigning i løpet av de nærmeste
mlneder. Det er grunn tU A frykte
at stigningen i omkostninger og
priser langt kommer tU A O\'er•
stige det som er fastlagt i ministerrådets Økonomiske orienterln .

Freffil'1edarbeiderleire i
Frankrike

Italia: Boligmangelen i byene er kolossal,
bare i'O% av nybygg kommer inn under sosial
boligbygging .Resten er profittstyrt.

rll •) i L1crle.il-l' i
t \ 11- i.s1·, ,, 1io·1cn.

! ·' 1-L'l:lrlc-l;1
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FOLKETS KAMP
I
EEC er en trusel mot folkets kår, og de folkelige kampene i
EEC-landene øker stadig i omfang og styrke. Men EEC-staten møter

''It--t{

Minst 25 skadet i Reggio

folkets rettferdige kamp med voldsapparat og splittelsestiltak.
I februar 71 ble 2 byer i regionen Callabria i Italia stilt i utsikt å bli

Mai-opprøret
Frankrike 68. ,

regionsenter med de fordeler det gir (penger fra den europeiske
investeringsbank osv.). Det oppsto demonstrasjoner streiker og andre
aksjoner i de to byene. I Reggio ble 3000 politifolk med bulldozere

,; ,Skyting under kraftige
gateopptøyer_i Re

og panservogner satt inn mot befolkningen.
I mai 68 gjorde franske arbeider og studenter opprør. Landet ble
lammet og symbolet på kapitalmakta, børsen i Paris ble brent.
Opprøret ble slått ned med statens voldsapparat.
I mars 72 demonstrerte arbeidere ved Renault-fabrikken mot
oppsigelser på politisk grunnlag . Bedriftens »brannkorps>► ble utkalt og
arbeideren Pierre Overney ble skutt. Dagen etter demonstrerte 60
000. De ble møtt med politi: 150 på sykehus, 300 såret. 100 000
mennesker møtte opp i Pierre Overneys begravelse.

Pierre Overney ligger dtept utenfor Renault-fabrikken. Er det væpnete
bedriftspoli tiet også en del av Fellesskapet?
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FOLKETS KAMP
I EEC
BØNDENES KAMP
VEST TYSKLAND

9.feb. 71: 4000 misfornøyde bønder blokkerte trafikken
mot grensen til Danmark med traktorer, for å advare danske kolleger
mot E E C

.

20.feb. 71: 40 000 bønder f!lOt Bonn med traktorer og høygafler.
Demonstrasjonen var rettet mot »fellesskapets» jordbrukspolitikk.

60 000 vest-tyske
bønder

.

l

protest

Fra Aftenposterus lrnrre,;pondenl ben:iet blir Uømlle •t.adlt! i.nce
HA VAR SKREDE
t!Ler, aa von Heerem.an under
applaua. Pl dem.o111trUJomda1~

24. mars 71: 100 000 bønder i marsj mot Bryssel. 4000 politifolk

~·~~p-~~eM~.R~!~~•t• V
lr1~ ··
P'ltlOIIIK &OLIJrf

ta ••
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blir satt inn mot dem, 150 demonstrerende bønder såret, 1 drept.

ITALIA
.

3. feb. 71: Bøndene helte melk ut · på torvet i byen Pescare
Midt-Italia og krevde høyere betaling for sine produkter.

FRANKRIKE
Somrene

1960

og

strukturrasjonaliseringa

1963:

Bøndene

landbruket :

gjorde

motstand

Grønnsaksperringer

mot
på

motorveier, oppbryting av jernbanelinjer, demonstrasjons- dumping
av 800 tonn poteter i sjøen ved havnebyen Lorient.

,

21. jan. 71: Vindyrkere i Languedoc/Rouissilion-regionen brenner
avlingene sine i protest mot prispolitikken .
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HVORFOR VIL EEC HA OSS MED ?
I EEC bestemmes økonomien av storkonsernene. Disse har to

Vi er et folk med gode tradisjoner når det gjelder viljen og evnen til
å ta vare på våre kår. Vi har tilkjempet oss viktige demokratiske

viktige særtrekk:
- Mangel på råvarer,

rettigheter, og muligheter til sjøl å styre landet vårt og lokalsamfun-

- overskudd på kapital.

nene våre. Sjøl om norsk storkapital innenfor bank og industri stadig

EEC er helt avhengig av energitilførsel utenfra. Ved å legge under

får større kontroll med statsmakta, kan stortinget og regjeringa ennå i

seg råvare-og kraftkilder vil EEC gardere seg mot disse svakhetene. I

hovedsak bestemme utviklinga i landet vårt. Vi har konsesjonslov-

Norge har vi :

givning, kredittpolitikk og valutaregler som beskyttelse mot uten-

- Olje, fossekraft, metaller,

landsk dominans og for å forhindre kapitalflukt.

fisk, skog.
I Norge fins dessuten en sterk handelsflåte, noe som er viktig for
verdens største råvareimportør.

Disse lovene er en hindring for den europeiske monopol- kapitalens
ønske om å utnytte våre ressurser. Romatraktaten skyver disse lovene

Et av de største problemene for EEC-konsernene er overproduk-

til side og legger landet åpent for kontroll utenfra. Romatr.aktaten er

sjon. De får ikke solgt alle de tingene de lager. Men Norge er et stabilt

et juridisk angrep på vår sjølråderett og en nødvendig forutsetning for

og kjøpekraftig marked.

det økonomiske angrepet.

Dette er de viktigste grunnene til at EEC vil ha oss med.

VI HAR RASTOFFER OG KRAFT, EEC

HAR FOR LITE AV BEGGE DELER

VI HAR NOE A FORSVARE
- -.-

www.pdf-arkivet.no/eec/ (2022)
.

,,..

anatte.
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ne1te av ele 180 11111tte wl miste
jobben.
- Johansen & Sønner A/S, Holme1'.nltd/Alker, enteprenørfmna. kon~
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~r-Norge Aluminium kutter

I

aksjem
lndustri
- Fu.11
februar.

l- -re "t. ..
.~

.,Jn avklares i

- Rena t{artongrabrikk A/S vanler
driftsinNkrenkninøer.
- C.thrineholm A.S 5111 opp alle
106 ansatte med en mfineds opp·
lll't'lse fra I. februu.

rei-:t•tilskudd til arbeiderne . ArbeiUerne fikk valget mellom dette eller
permitteringer.
- Nedenes Sparebank og Arendal
Sparebank forer forhandlinger om
fusjon. Videre plan om run rusjon
med sparebankene i Hoh, Tvedestrand og Grimstad . Også. i Kristian•
sandsomr!adct ubeides det med
fu~jon s•plancr.
?r<l ::, :-"n-!forg"!
.: . : .i ., .:.· -:'i o rg~

~etallgesel lschaft
Pec~1i ney-Ugine
Deutsch,_~- Flick-Konzern
Bank
AG-Firestone
~hyssen
Lockheed Aircraft
'Jemag AG
Henschelwerkw GMBH

På mange steder i Norge er det en
eller noen få store bedrifter som
dominerer.Of~R Pies slike bedrifter av utenlandske storkonserner .

Storindustrien får det oftest som

A.KU

den vil.Her ser vi Arbeiderpartimannen Aspengren motta instrukser

Tabellen viser bare noen av de
største konserner banken kontrollerer

i forbindelse med lØnnsoppgjøret.
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EEC ·ET IMPERIALISTISK ANGREP PA NORGE
I de årene EEC har eksistert, er det gjort over 10 000 vedtak som

Samtidig legger kommisjonen framtidsplaner for kapitalen. Her kan

vil binde Norge om vi blir medlem. Den norske regjering har godtatt

nevnes Colonnaplanen og den reviderte Mansholtplanen, som begge

at vedtak om vår framtid skal treffes utenfor stortinget, i Bryssel.

tar sikte på arbeider-og småbrukerfiendtlig struktur- rasjonalisering.

Maktorganene der står sterkt utenfor stortinget, i Bryssel. Maktor-

En annen trusel er er Wernerplanen, som blant annet tar sikte på å

ganene der står helt utenfor vår kontroll. I EEC's minsisterråd vil vi

opprette felles statsbudsjett for alle EEC-land, slik at det blir

ha 1 av 10 stemmer, i kommisjonen 1 av 14. Derfor er EEC

vanskeligere å tilpasse Norsk økonomi til løsninga av sær-norske

ET ANGREP PA DEN NORSKE
SJØLRADERETTEN.

problemer.

Rådet og kommisjonen viser i sak etter sak at de arbeider ensidig
for storkapitalens interesser, mot folket. Et ferskt eksempel: For å
motarbeide den stigende arbeidsløsheten i Belgia prøvde nylig den
belgiske regjeringa å subsidiere deler av in~ustrien. Kommisjonen
forbød dette, fordi det var mot Romatraktatens bestemmelser om
»rettferdig konkurranse». Vi ser:

BRYSSEL ARBEIDER FOR STOR KAPITALEN MOT FOLKET.

EEC vil føre til at kapitalkreftene i og utenfor landet får større
makt over vår hverdag. Vår egen kontroll over arbeidsplassene blir
mindre. Vi ser at:

DET POLITISKE ANGREPET PA
SJØLRADERETTEN FØRER TIL ET
ØKONOMISK ANGREP PA
ARBEIDSPLASSENE.

NEI TIL SALG AV NORGE·!
www.pdf-arkivet.no/eec/ (2022)
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FRI KAPITALBEVEGELSE
fører til at norsk storindustri kan flytte dit profitten
er størst:Til storbyene i Norge eller helst i EEC-landene.
Resultatet blir Økt arbeidsløshet i distriktene.
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Kapitalsterk storindustri fra EEC-land vil fritt kunne
etablere seg for å utnytte våre råstoffer (olje mineraler, fisk, skog etc.) Resultatet blir få, gje~nomrasjonaliserte industriarbeidsplasser nær råstoffene.
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TOLLFRIHET

FRITT ARBEIDSMARKED

De tre første frihetene førte til nedlegging av distrikt-i i 1~
industri '-'!1 <),r lwndcl smonopolene i EFC-landene fr i
ene,pressutvikling i noen få byer,utrygge arbeidsplasser
1
:'.1uliqlw~ til . ,_~1U:on :urrcrc nors]( sr.Aindustri og handel.
i store deler av lan4et. I realiteten vil ~orqc hii det
:),..,ttc q.1r snrJ 1,r ~1to\·c-r utkantonrAdene OCT skaper usikre
'.,jJ,-,:onof'.1i
ske u tkanto:mrådet i I~EC. Det "frie" arbe iclsr.arJ,-,:en
.11-;h,idspL1sc.;,,,- i st-:~1-st,~dclen a\· inc1ustrj_en. ·
betyr at arbeidsløse nordncnn fritt skal f~ flvtte etter
penqcrnakta
der den nlassercr scq.
·
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KAN VI STÅ UTENFOR
■

Før vi begynner å diskutere alternative tilknytningsformer til EEC,

Truslene om at det vil bli opprettet uoverstigelige tollmurer

må vi vinne kampen mot fullt medlemskap. Det er bare tilhengerne av

mellom EEC og Norge hvis vi ikke melder oss inn, er bare tomme ord:

EEC som er interessert i at motstanderne skal bruke tid og krefter på

Folkebevegelsen har regnet ut at forskjellen i tollbelastning mellom

å utrede alternativer og begynne å krangle om dem seg imellom.

fullt medlemskap og handelsavtale bare er 55 mill. kroner pr. år i ti år

Sjølsagt kan vi stå utenfor. Det er ikke slik at handelen med

framover.

utlandet er grunnlaget for den økonomiske utviklinga i Norge.
Grunnlaget for norsk økonomi er det som gjøres av produktivt arbeid
i Norge. Det skapes ingen verdier ved en handel. Hvis vi ikke
produserte noe, ville vi ikke ha noe å selge.

NORGE MA STOLE PA EGNE KREFTER

Svært mye av norsk produksjon er alt nå under utenlandsk kontroll
(f.eks. mesteparten av aluminiumsindustrien). Melder vi oss inn i
EEC, kan vi miste omtrent all kontroll med produksjonen. EEC-konsernene vil kunne utkonkurrere og kjøpe opp norske bedrifter. Særlig
vil hjemmemarkedsindustrien, der 75% av arbeidsplassene våre er,

I dag er Norge avhengig av import av bl.a. matvarer, maskiner,
tekstiler, skotøy, olje etc .. Mange av disse tingene kan produseres her
i landet, men bare hvis norske bedrifter beskyttes mot konkurransen
fra utlandet. En politikk som skal sikre norsk sjølstendighet, må

komme sterkere i faresonen . Stadig fler viktige beslutninger vil tas
utenfor lande1:s grenser.

avvise alle forsøk fra utlandet på å dominere norsk økonomi. Vi må i
høyere grad enn før unngå å bli avhengig av utenrikshandelen. Vi må
prøve å stå på egne bein. På den måten vil vi stå sterkere overfor
stormaktene.
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NORDEN 280/o

RPJl'Jerlng" tr~·ller tram •tørre økonomlok ,·ekot I EEC.

5,1

Norge har sterkere Øko nomisk vekst enn EEC .

TA-LAN

EEC 27-.6 0/o

ENOM NORD
22.2 O/o
ANDRE

Eksportkvotene

LAND
10,9%

til de største norske industri - og bergverksbe d rift e r ,
gradert etter omsetning i 1969 :
De 3 største (Borregård, Hydro,
Ardal& sunndal verk)

66,3 %

iJe 5 s tørste

51 , 3 %

L'e 10 .s tørste

45,3 %

:- c

36,4 %

l. 5 s tørste

.

CP
~o

SVERIGE ER VÅR STrtiRSTE H.1\NDF.LSP-1\R'l'NER

35,8 %
Je 75 største
Vi ser .;.1t eksport f;rc0 t og fremst er viktig L)r
~0nopolkonsernenc.
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SVERIGE ER I KKE MED I EEC

EEC OG UTKANTENE
BONDER

FISKERE

Gardsbruka i Norge er små og eies av brukerne sjøl. I de siste åra er

Grunnlaget for store deler av kystbosettinga er fisket med farkoster

antall bruk kraftig redusert. I 1971 ble det daglig nedlagt 16

eid av fiskerne sjøl. Fiskebestanden er delvis beskyttet av 12-mi Is-

gårdsbruk. Småbrukerne kan ikke leve av bruka sine, og må flytte.

grensa, fiskernes kår er delvis beskyttet av råfiskloven.

Dette fører til økonomisk og geografisk sentralisering. Jord legges

I EEC-landa er båtene gjennomgående større og eid av storkonserner som har kontroll både over fangst og foredling. Fiskerne er

brakk eller asfalteres, og matvareimporten må økes.
G{ennomføringa av en felles jordbrukspolitikk har vært en viktig

lønnsarbeidere på havgående tr~lere, og er borte fra hjem og familie i

oppgave for EEC-landene. I dag er »normalbruk» i EEC 10 ganger

ukesvis av gangen. Fiskeripolitikken i EEC bygger på at nasjonale ·

større enn i Norge. I de siste 10 åra har 6 mill. forlatt landbruket, og

fiskerigrenser skal oppheves, og at man skal styrke den »vertikale

30% av arealet er tatt ut av produksjon. Fram til 1980 regner man

produksjonsstrukturn-som betyr at kapitalister eier alt fra båten til

med å trekke ut ytterligere 50 mill. dekar og 5 mill. bønder. Det er

frysedisken.

stadig overproduksjon av matvarer. Overskuddet ødelegges.

Konsekvensene av EEC-medlemskap for fiskerne blir: Stor konkur-

Samordning av norsk jordbruk og EEC-landenes vil føre til at

ranse med trålere og foredlingsenheter fra EEC-landene om fangst og

opptil 90% av bruka i Norge nedlegges. »Særordningene» for norske

marked. Vi vil få større bedrifter både på land og til sjøs, og økt

bønder blir nærmest en slags sosialstønad. Dette er en hån mot norske

sentralisering av arbeidsplassene.

bønder.

EEC,· EN TRUSEL MOT LIVSGRUNNLAGET I UTKANT NORGE·
www.pdf-arkivet.no/eec/ (2022)
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TABE l,L. S: F.i.1ib.aJ1.a,t 09 6.c'.4fu.6a.l't..ty i.. EEC og i. No1t9t .

...

Bol9h

I

1957

Fart

Fiskarar

1.818

4,1

L775

10. 952

6,2

51.500

ca 6,2,

43.948

1'23.012

2, 8

64 2

6. li I

10 2

SUltl EEC

56. 800

19 3. 8 33

Nor e a)
E

38. Jll

80 . 469

''

utan Italia

12.800

iO .821

BRI>

Frankrike
Italia
Nederland

Bruksstørrelser 1 dekbr.

i

F'iskarar /Pa rt

- - --- - -,----i
1000 o

mer ' Sum '

Fra ei vestlandsbygd

2 l

I 5

1966

l.

.Belgia
BRI>

1. 431

3,9

l.262

9. 581

7,6

Frankr i ke ca 10 . 500

. .,_

lta!J.ei

Nederland

_...;.-

.....;:.__ -·_,;._··,_..:..:....~.-:::..

369

.....

42.100 bl

4,0

46.0JS

117,508

2,6

796

4. 931

6, 2

2, 3

Sum EEC

5-B.962

170.620

Nor e a)
! C

39 . 895

11.101

1 l

\ltan Italia

1.2.927

S3. 04J

4 5

Xjelde: OECV, Ti.Jl1ug pol-i.ciu a.rcd ec.c•t1C1mir. 6 1951-1966 .
a) Sl.:J.U Hi l k -d11.bo.lt 1959, 1910
b ) Talet gjeld 1964.

";"ABELL 6:

P1toduf.:t.iv.i.tet i.. tonn 6-ilb p.\.

Be lql.'t,
BRO

Frankrike

33
69
19

{ i1ka 'f

11./66

PROGNOSTISERT UTVIKLING FOR YRKESBEFOLKtHNGE'l
I JORDBRUK OG DERES ANDEL AV SAMLET
YRKESBEFOLKNING.

a) For Norge uttrykk.er dc1.-Le

3

!:~e!v t~~~!y~:~i~;k:~! ~ , p~o:Jti

1967:

Nec;lerland

72

ll

yrk<!fiskarar og biyrkefiski'!.rar.
Dei siste driv fiske i mJ.ndre.
<!nn halv" året. Nc-derLarrd, BRn
Belgia har mesta t.err,, ctnoyrkt•

Kcirn

EEC

rulla

fiskarar. Tal<.'t undervurderer
o.lts,\ pr oUukt ivitclt"n 1 Nt:irgo..

Overskudd av EEC-dyrket hvete : 6 mill. tonn.
Overskudd av EEC-dyrket bygg: l,S mill. tonn.
L'ageret a,_v S'tl\Ør va-r p& ca. 150 •.000 tonn.
Overproduksjonen varp& l Mill . tonn. Produksjonen var 10 større enn forbruket.
Pr.edukajonen av broilere Gl\cte r-askere enn avsetningamulighetene .

1950

1960

1915

25Q500

188400
13,4%

1.22,SQD

18, 5 %

1,l>.

1985

2000

92600
5,3 \

61200
3 ,1 i

Produksjonen overstiger omtrent hvert annet år
konsumet . Vanskelighetene som oppet.Ar av det'I gr unr
er ikke en direkte fØlge av den felles landb t-uk~polltikk, "men den friere handel har forsterk.et
de111, i de cxnt'!.der SOfl\ st.!'r markedsorganisatorisk
sv,!l'kt".

Overskuddene av mais og vanlig hvete økte.
Lat,ieret av skummet tøcrmelk: 250,000 tonn.
I kjølelagrene ligger 300 .000 tonn smør. L,agrin9&koatnadene for smør pr. kilo var omtrcmt den &atllme som prisen for ett kile ferskt smør pA verde ns
markede t. R&d (ra tysk melkeindustri: ~nøndenc i
utkantstrøkene flr statsstøtte til A installere
rørsy:1tem som fører kumelka direkte 1 kloakken.
Det vil være den billigste og ærligste løsningen
på overf l odsproblemene."
Selvforsyningsgrad 117\. Laqer p! 1,2 mill.tonn.

og !J.\Cllltl~ai::t'l : Preget av pern1anentc overskudd for produkter som
epler, pærer og ferskener, og mer eller mindre
regelmessige sesongoverskudd for grønnsaker. Fra
juni til desember var overproduksjonen 542.3SS
tenn.

1969:
.kc~rz

IMO'

S"'",

Ifølge Kommisjonen var det ved inngangen til markecls.\rct 1969-70 lagret omkring & mill , t::-Qnn vanlig hvete. Det svarte til ca. 251 av den t.otal,e
avlinqcn. r Tyskland ble h .gersttuasjonen s& prekær a t lagerplass for korn måtte leies utenfor
landets grenser, KornL1gelct 1 EEC ville fylle et
jernbanetog som straktt: seg fra Narvik til Nigeria.
Ove-rskuddslagcr av skummet. melkepul,Ver: 349.000
tonn.
I oktober 1969 var ovc.rskuddslagere,t av smør
400,000 tonn. (Omkring det dobbelto a v vekten til
hole den norske bcfel)c.ning). Alle B.uropas kjøle'll'llg:-t•r var ovllrfylt. Det var c,t smørberg i Europa.

"1ens omlag 2/3 av
absolu tte tall
i av folkcmcnqden
verdens folk sulter,
838.200
29 ,8
Ødelegger EEC-landa
784.000
24 ,8
712.700
21, 7
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EEC OG INDUSTRISTEDENE
I Norge er ca. 1/3 av arbeidsplassene i industri/bergverk og

3. Europeisk storkapital vil overta større deler av den lønnsomme

bygg/anlegg. Dette tallet synker svakt, men samtidig øker produk-

råvareindustrien og den kraftslukende industrien. Idag eier utlendin-

sjonen. Dette kan skje fordi tempoet på arbeidsplassene øker.

ger ca.1/4 av norsk industri, mens de eier hele 61% av den

Arbeiderne i Norge produserte 39% mer i 1967 enn i 1960, men

elektrokjemiske! De industribedriftene som eies av konserner utenfor

samtidig steg lønna deres bare med 24%. Vi ser at profitten for

Norge, er oftest harde og gjennomrasjonaliserte arbeidsplasser.

kapitaleierne øker.

4.Lønnsnivået i Norge er 21% høyere enn gjennomsnittet for

Kommer vi med i EEC er arbeidsplassene truet på 4 måter: 1.

EEC-landene. Dette kan ikke opprettholdes innenfor EEC. Kapitalen

fjerning av tollbeskyttelse vil bety økt konkurranse for norsk

vil enten flytte produksjonen til steder med billigere arbeidskraft eller

småindustri. Mange småbedrifter vil måtte gi opp eller flytte til

presse lønningene . ved bruk av fremmedarbeidere. Sentraliserte

pressområder. 2. Fri kapitalbevegelse gir norsk storkapital større

lønnsoppgjør for hele Europa vil tvinge seg fram (Wernerplanen).

muligheter til å etablere seg utenfor landet der arbeidslønningene er
lavere og markedet større (eksempler: Muncks etablering i Belgia og
Elkems investeringer i Nederland).

EEC BETYR FÆRRE
ARBEIDSPLASSER

EEC BETYR HARDERE OG
DARLIGERE ARBEIDSPLASSER

EEC TRUER ARBEIDSPLASSENE
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TABELL 10 1 St•11.\'e.(HH•~de11en ~· 1.1nt-t11~/:1 ,i11du.i.t1t.i ,i 1961,
li

I

Bedriftsstørrelse

Andel av s .:unJt-l

:!i:!t::tall sys-

antall bl.'d riftcr

1
10

- 9
- ◄9

50 - 199
200 - 999
1000 o over

4), 91

32,7
16,3
6,0
l

Betlr'i f tsstørn•lsl'
uttrr .int~ 11 sys-

2 ,21

Andl'I .:iv ~,.,,.lc-t
unt a 1 1 h <• tlr I f l ~' r

JO, J
37 6

100,0

Af)dre la<J-<l

And e• ! .l\' s,1rnll't
,mt ,1 11 :1ys~1· J s,1l t 1•

Oppl~inger om videre fordeler finner De i vår bro!.jyre (p6 dansk) 1tVeifedning ved industri•elablering ·
omr6det,). Rekvirer den straks fro:
Wirtschoftsfordervngsgesellschaft Nord mbH,
2390 Flensburg, M\Jrwiker Str. 114, Tlf, 0461/3195.

Gjennom annonser rykket inn i
borgerpressen,oppfordres norske
kapitalister til å etablere seg
i EEC-land

1
LO

- •
" 49
l9!l
200 o over

sa

"

Sum

71 1 81
.ll , 9
'i, O
1, 3

100 ,n

TABELL JS: Gjtn110111.a11.i..t.t.t..C:9 t.l111thnn i.. no.uke. b:Jto11u ~oil
vokuu. .i.11.du..at1t..i.a1tbe..ldue. (11tu11 og kv.innt1t.l i
Ut dt.l. uut-e,u,tøpe..l4ke. l.cutd i. 1968 .
Hl
· Sverige

N. Amerlk..:i

selsot te

l<om til S<hleswig - her i grensefondet mellom Ska~
dinovio og det øvrige Europa finner De ideelle betin•
gelser for etablering av et datterselskap eller en fi•
lial. l6n, skattebesparelser, investeringshielp p6
opptil 25%, meget gunstige grunnpriser og arbeick-

Utenlandsk-eide aksjer i
norsk industri.Mill.Kr.
EEC-land
EFTA-lund

9,8
20, l

l

100,0

Sum

Andel av samlet
antal 1J syss~leatte

i

•

1!57

1 9 ii

151

154

117

44i

91

341

li

1~

Jfi!

!55

13,88 n,kr.

Norge
10,82
Vest-Tyskland 8, 79
Nederland
8,19

Belgia
FraQk.,r.ike

Italia
$t.orbritrannia

7,66 n.kr,
6,68
5,12
8,02

Den gjennomsnittlige timelønna er høy i Norge i
forhold til EEC.

Da vi ble med i -EFTA,kjØpte
kjøpte kapitalister derfra
opp store deler av industrien

IJ , 4
2'"1, i
2,. , 2
Vi,\

1no,n

ØK~NG t PRODUKSJON PR: SYSSELSATT I VEST-TYSK
,OG~~ ;iiDlJSTRI 1959- 1970
TotaJ, pmduktivitetsØking i I fra
]Jl'S9 t;_, o ,m. ~64 :
Gjennomsnittlig Arlig vekstrate i
p;oll,ukt,,iviteten 1959- 1964 :
Total pi::oduktivitetsØking i I fra
t.o.m. 1970
G ennon\;nittlig Arlig vekstrate i
proquktiviteten 1964, 1970

Q.fe4

25, 71 27 ,Sl
4,7

4,9

33 ,6

20,6

4,95

V'lta CV..'"- (t1t1tek t~{c-'1dd'~·11~en ./.. en del e.u.,,opfi1-ilf.!r latirl -i llu.tten a..v 60-d1tct1e,
29)
(1)

3 ,15

Tempoøkningen på arbeids~lassene har vært ennå
baooare i tys-kland enn i
Nr

PÅ grunn av frihandel og
fri etableringsrett,går
små selvstendige næringsdrivende hardere tider i
møte. Småbutikker blir utkonkurrert av varehuskjeder, små tjenesteydende fir
aer av store konsulentfirmaer o.s.v. Stadig fler
selge sin arbeidskraft
til andre.

(2)

Inntekten til de
10% av befol..kftt.n~-en SOØ'l tjener Mest
i I av total inntekt .i personsektoren
Norge
Sverige
VestTyskland
Frankrike
Nederland
Storbr1tann1a

24 ,9 1.
2719

()) •

Inntekt.en (l) : ( 2) G1n1s
ti"l de :;.to,
ulikhets-som tjener
indeks~
l'llinst i I
av total
inntekt
9,81
8,S

2,S
l,3

0, 36
0,40

41,4
36,8
33,8

10,0

4 ,8
8,2

4,1
7,7
4,a

0,47
0,52
0,43

29,8

9, 3

3,2

0,40

Tabellen viser at inntektene for kapitaleiere har
Økt rasker~ enn for arbeid ·
erne:Utbyttingen blir
hardere.
Samfunnets lønnsinntekter
blir jevnere fordelt i
Kvinnenes arbeidsplasser
Norge enn i EEC, hvor pro- er utsatte i tider med
litarisering har presset
oksende arbeidsløshet.
flere nedover.
vinnene er stort sett
U.8l l L li : G j l'M"t••~" i ttf i!ll' tc•tah l1'n"lh) tnadn 5<' \
sysselsatt innenfor vare\'<"b"r ot,·foH.t(a.tbdrlHe , 41 I
1andel,næringsmiddelStigninq
qj.
Totale lønns- Totale lønnssnittlige tokostnader pr. kostnader pr.
tale- nominelle arbeidstime i
eller
tekstilindustri.
arbeidstime i
lØno.skostnadcr norske kroner 1968
p r.dr b cddsttmc i 1968
NOl"ge • 100
Disse
industriene
gir
19'65 [ =-b,'\• :
:r-is,i. r) i . p.pt .
jevnt over dårlig utbytte
Sverige>
261.
, 17,63 kr.
12l
pr.arbeider,og er fØlgNofge
JO
,
,28
100
Vortlig særlig konkurranseT)(s}cland
91
(99)*
13,01
,._
11,62
81 (72)*
Frankriko
12
fl0,'34
72
Italia
utsatt,f.eks.
fra lavtNcdcrhnd
84
27
I
~i:~!
80
Belgia
n
lønnsområder
i
søreuropa.
Storbritannia
66
I 9,38
i

f["a

196!:l

1

~·

l◄

I

*Tall i parentes etter devaluering/revaluering i 1969.
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EEC OG DE STOR'EBYENE
PENDLERHUSTRUER
Fordi det opprettes flere arbeidsplasser enn det bygges boliger, har

Oslo er det største pressområdet i landet. La oss se litt på
situasjonen der og i andre pressområder ved et EEC-medlemskap.

Oslo i dag et overskudd på ca. 76000 arbeidsplasser. Disse fylles av

Vi må regne med at opphopinga av kapital og arbeidsplasser vil bli

pendlere. Stadig fler må bruke store deler av fritida si til reise til og

enda større. EEC's sosialfond på 23 mill. kroner vil bli brukt til å øke

fra jobben, eller bo i brakke på arbeidsplasser og bare være hjemme i

tilflyttinga av arbeidskraft til byene. Nye arbeidsplasser vil særlig

helgene. Familieliv blir det dårlig med. Når arbeidsplassene forsvinner

komme innenfor handel og administrasjon. Følgene av dette blir Økt

fra en utkantbygd, blir miljøet 'temmelig fattig for dem som blir igjen:

boligmangel og boligdyrtid. Bankrenten utgjør størstedelen av husleia .

Samvirkelag o.l. rasjonaliseres vekk og pendlerhustruen må reise i

Boligutgiftene vil stige ytterligere p.g .a. den høyere renten i EEC-lan -

timesvis for å komme på butikken, på sykehus eller fødehjem. Hun er

da, og fordi det må innføres »fritt» boligmarked uten husleieregu-

alene med barna og avskåret fra å delta i arbeidsliv eller politikk. Før

leringer av noe slag . Dette vil særlig gå utover lavtlønnede i byene. I

eller senere ender mange pendlerhustruer som drabantbyhustruer noe

storbyene i EEC er boligdyrtida jevnt over hardere enn hos oss, det

som ikke er særlig bedre.
EEC vil føre til mer pendling og høyere press på storbyene. Folk i

vanl ige er at boutgiftene spiser opp 1/3 av lønna. Mat og boligutgifter
til sammen kommer opp i 60% av tønna . I Norge er tallet 47%

byene vil merke dyrtida særlig hardt, fordi de er avhengige av full
pengehusholdning.

EEC BETYR DYRTID
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,Økt pendling f0rer til flere opps plittede familier , flcrc mA føre
2

1

, ,,,;',-,1 ,1 ninqe r på en gang .

KVINNENE RAMMES HARDT
»Fra et spesielt kvinnesynspunkt er det ingenting som taler hverken
for eller imot EF» (statsråd Inger Louise Valle, 5.2.72.).
Dette er vi uenige i. EEC er en trusel mot kvinnene, såvel som mot
andre deler av folket. Men kvinnene rammes spesielt hardt.

Ideologien som sier at en kvinne skal være passiv og uselvisk ofre
seg både i arbeidslivet og i familien, er det monopolkapitalen som
gjennom massemedia opprettholder og tjener på. Monopolkapitalen
kan bruke »kvinnerollen» til å utbytte kvinnen i arbeidslivet. »Hun

Kommer vi med i EEC, vil bygdene avfolkes og presset på byene

trenger ikke så høy lønn, hun skal jo ikke forsørge en familie». I EEC

øke. Situasjonen i drabantbyene er isolasjon i små leiligheter med

blir det vanskelig å sloss mot dette, både fordi monopoliseringa vil

mannen som eneste menneskelige kontakt med den sosiale omver-

øke og fordi motstanderen blir så mye sterkere. De franske og tyske

denen. Det er kalde bomiljøer uten skikkelige service- og trivselstil-

ukebladene tumler f.eks allerede med planer om å komme i norsk

bud. Det er å gå i redsel hele dagen for at barna skal bli overkjørt

utgave. »Elle» og »Stem» o.l. forfekter et enda mer reaksjonært

fordi det ikke er nok lekeplasser og daghjem.

kvinnesyn enn våre hjemlige ukeblader. EEC-konsernenes reklame er

På forrige plansje pekte vi på den økte dyrtida som vi må regne

et annet eksempel. Vi skal få merke presset på norske kvinner for å

med. Den vil tvinge tusener og titusener av kvinner ut i dårlig betalte

leve opp til kvinneidealet- kvinnen som vakker og veltilpasset

jobber for å få endene til å møtes. I nye boligområder ved Oslo er

luksuskvinne på den ene siden, og på den andre siden moderlig og

over dobbelt så mange av kvinnene i arbeid som gjennomsnittet ellers

passiv.

i landet. Dessuten vil vi få flere familier der mann og kvinne jobber

Norske kvinner har klart å tilkjempe seg en svakere politisk og

hvert sitt skift fordi det ikke finnes daghjemsplasser for barna. Dette

ideologisk undertrykking enn kvinnene i EEC-landene. En lov som

vil øke oppsplittinga av familien. Kvinnelønningene i Norge ligger

den tyske ekteskapslov av 1968, som sier at kvinner må ha sin manns

klart over EEC. Innen EEC vil ikke kapitalen finne seg i det. Enten

tillatelse for åta seg arbeid utenfor hjemmet, er en politisk umulighet

flytter den produksjonen vekk fra »høytlønnsområdet» Norge, ellers

her.

sa presses lønningene her ned på EEC-nivå, bl.a. ved hjelp av
sent, aliserte lønnsoppgjør i Bryssel. Det er dessuten vanskeligere å
sloss mot Krupp enn mot Helly-Hansen.
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'HVEM KJEMPER VI MOT
Hvem vil ha oss med i EEC? Det er den norske monopolkapitalen
med verdifull støtte fra lederskiktet i Arbeiderpartiet og LO.

?
■

framstilles som politiske ekstremister og en fare for demokratiet. Sjøl
er tilhengerne så demokratiske at de setter inn politi mot barn som

Lenge har disse arbeidet med å tilpasse norsk økonomi til det

går i 17.mai -tog med anti-EEC-symboler. Mer alvorlig er det at

hardere klima som rår innenfor EEC. Hardere arbeidspress, konkur-

Bratteli truer med å gå hvis folket sier nei til EEC. Dermed gjør han

ser, utvikling av større enheter og monopoler er ting vi alle kjenner til.

folkeavstemninga om

Samtidig føres utgiftene i stadig høyere grad over på det arbeidende

sosialdemokratisk regjering eller ikke, og dermed tvinges EEC-mot-

folket, ved høyere skatter og avgifter (moms) og ved dyrtid på

standerne i Arbeiderpartiet til å ,stemme mot sin overbevisning.

matvarer, husleie osv.

EEC til ei avstemning om vi ønsker ei

Mest alvorlig er propagandaen om at arbeidsplassene er i fare om vi

Dessuten er det viktig for tilhengerne på alle måter å tilsløre EEC's

ikke kommer med i EEC. Direktør Kollenborg ved DNN i Tyssedal

virkelige karakter for folket i Norge. De har prøvd å avlede

fortalte på et møte for de ansatte at alle arbeidsplassene ville

oppmerksomheten fra Romatraktaten ved hjelp av forhandlings-

forsvinne om vi blir stående utenfor. Men ONN-arbeiderne lot seg

sirkuset i Bryssel. De bevilger millioner av kroner til sin egen

ikke skremme av truslene. De svarte med å bevilge 400kr. til kampen

»informasjon om EF». De tar i bruk moderne reklame- psykologi for å

mot EEC.

få folk som ikke er interessert i politikk til å s~emme ja. Motstanderne
mistenkeliggjøres ved å

LA ALDRI NOEN LURE OSS INN I
KAPITALENS EEC !
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Arbeiderne i Sauda og Odda reagerte på tilsvarende trusler fra sin
bedriftsledelse ved å gå til politisk streik mot EEC. Politisk streik er

Artikkel 240
Denne Traktat gjelder for ubegrenset tid.

et av de kraftigste våpen arbeiderklassen rår over. Situasjonen er nå så
alvorlig at det er nødvendig å ta det i bruk. I tida framover vil det
trenges flere

Er vi først kommet med i EEC, kan det bli svært vanskelig å
komme ut igjen . Historien er full av blodige eksempler på hva som

POLITISKE STREIKER MOT EEC

kan skje når land med viktige råvarer prøver å løsrive seg fra
imperialistisk utbytting og kontroll (Vietnam, Tsjekkoslovakia osv.) .
Derfor er det viktig å kjempe mot EEC nå, med alle de midler vi har:

Ti lhengerne av EEC prøve! å framstille politisk streik som noe
ulovlig, som »revolusjon og vold». Det kan derfor være grunn til å
minne om at lovligheten av politiske streiker er slått fast i
hovedavtalen LO/NAF, og at LO gjennomførte politisk streik mot
momsen i 1969. Dessuten skal en være klar over at en politisk streik
ikke tar sikte på å stoppe produksjonen eller lamme samfunnet. Det
er kun en kortvarig arbeidsnedleggelse for å fremme et politisk krav.

-

FORSVAR

NORSK SUVERENITET- NEI TIL SALG AV

NORGE!
- EEC TRUER ALLE ARBEIDSPLASSER- OGSÅ DIN!
-ARRANGER PRØVEAVSTEMNINGER OM EEC OVER ALT!
-

FORBERED OG GJENNOMFØR POLITISKE STREIKER OG

KRAFTIGE AKSJONER MOT EEC!
ORGANISER

ALLE

ARBEIDERKOMITEEN

EEC-MOTSTANDERE!
MOT

EEC

OG

BYGG

DYRTID

FOLKEBEVEGELSEN MOT EEC!

KAMPEN MOT EEC SKAL VINNES !
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