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en avis

som henvender seg til bef e,lkninge:.1 i to utkantkommuner . ville det ha
vært'· ;n aturlig å ·_ta· for seg distriktenes utsikter. i et. "fore~et'' Europa" En
slik .vurdering vil komme i det neste nr. av "Øy-folketn. I første omgang skal
~,1 forsøke å gi et bilde av hvilke 1':refter_ :3om_ står bak EF og som vil høste
fruktene av en overnasjonal poli tikl: i _ Vest--europeisk målestokk •
...

Hva skal EF brukes til? Hvis vi skre·ller bo:ct -e..l t salig byrdeprat, blir vi
sittende igjen -~ed følgende sannhet:"Fellesrnarkedet tjener den europeiske i ndustrien som basis og ekaeraiaplasa for dens interna.sjomu.e konkurranae.kraft s' ..

Uttalelsen· kommer :fra en av grwmleggerne av EF - Walter Hal1ate1n. Hvem skal
så paradere på denne ekse~sisplassen? For å få svar på det må man igjen vende
seg til dem som har makt innen EF - denne gang til selve EF-kommisjonen som
har uttalt følgende om Fellesskapets industripolitikk i 1970-årene:"Kommisjon•
en har de eiste årene gjen.tatte ganger gjort det klart at den sl.ett ikke har
;,
til hensikt å hindre samarbeidsbestrebelsene (mellom foretakene), som Fellesmarkedet og da.gena konkv.rranse krever og som Kommisjonen selv fremmer. Her er
det av stor betydninga~ man fjerner alle slags hindringer som bremser den
mellomnasjonale integrasjonen av foretakene i Fellesakapet. Sannsynligvis er
oppbyggingen av en foretaksstruktur på : fellesska.psnivå - som altså strekker
seg over statsgrensene~ den beste forberedelsen og i noen tilfeller selve
forutsetningen for ef'fektive etableringer på tredjemarkeder" ..
For å si det enklere: det er hovedsakelig de internasjonale . gigant-konserner
s om ·kan oppfylle EF'a ·målsetning. ilt snakk om at vi må gå inn i EF for å f'å
kontroll med storkonsernene
ikke annet enn et dørselgerkne~. EF er ikke
i nteressert i noen siik kontroll. Kommisjonens ord er klare nok.
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&Jår jeg går sterkt imot norsk medlem-

-- .

norsk næringsliv er fordoblet på 10
år. Går vi inn i EEC vil akt en øke.
s~-1.ik BE.O.:i..w;i,r. ~e~m.ange grunner. Jeg
vil her forsøke å gjøre rede for de mest Hittil har vi hatt konsesjonslover
som har kunnet bremse dette. Det fintungtveiende.
\"lL,:y'et a1le~'.'i dag at vi tar ut av naturen nes f.eks. lite vest-tysk aksjekapital i Norge. Med medlems½:ap vil nok
langt -~er enn det som · kunne synes å
dette forandre seg radikalt. Det er
være "den naturlige a~del" som vår genEEC erklærte mål at storkonsernene
erasjod ; kan u_t_nytte, foruten at vi med
skal bli større og flere. For Norge
vårt avfall er i ferd med å forpeste
vil det bety oppk°jø.p av qorske arbeidog forandre vårt og kommende generasjosplasser. Da melder spørsmålet om
ners livsmiljø i et omfang som historisjølstende seg helt konkret. Skal konen aldri har sett måken til. Det synes
trollen med norske arbeidsplasser lisom om vi overhodet ikke tenker på
gge i Norge eller i utenlandske dirvåre etterkoi;nmere. Om vi ikke snart beeksjoner? Poenget er at når utenlandgynner å beherske vår griskhet er det
ske gigantselskaper etab~erer seg her 1
fare for at ettertiden vil felle en
så er det ikke for å gjø 1e norske lohard dom over !vår ge~~rasjon.
kalsamfunn · en tjeneste, ro.en for å vi®isse advarsler som _ vi s _tadig hører har
nne kontr61~ med . h.o;ske :iråvarer og
ikke etter],c1tt
_ synlige.' · spor
i regjer-_
.
, l). r .-:\ ·_ ·,·.· :
.
.
elektrisk kraft~ . og med orsk ferdigingens markE§cfsmel~.ing. Tvert imot lok-:; -- va.reproduksjon i kampen m markeder
kes det med større økonomisk vekst, mer
og i konkurranse med and~e internaindustrialisering it.nenfor "Fellesskap"' "'i -:.;::~ ..... _::_·;_•.~ ~-: ~ .:-;: . .1~,:,_~
~ ,:,. J
et" . Og samtidig het'er det at vi må inn
sjonale giganter. Kort s gt, stori EEC for å løse forurensningsproblemkapitalens behov for å øle sin profene . JVlen vi kan da vel ikke redusere
itt på folkets bekostnint. Dessuten
problemene ved å øke veksten. Vi kan
har de også anledning ti1 å innføre
ikke få både gull og grønne skoger.
fremmedarbeidere som er villige til
Kanskje kan vi en·stakket stund få litt
å selge sin arbeidskraft billig.
~er gull . Men det er helt sikkert at vi ~i vet idag at det var s orkapitaleu
ikke kan få flere grønne skoger.
som b etalte oppbyggingen av Hitlers
lJ d.ag har utenlandsk kapital kontroll
parti. Jeg tror ikke vi ar ondt av
:.r- oJ c a . 1/3 av privat, norsk industri.
å tenke tilbake på det, I elv om det
Diss e tall trenger ikke i seg sjøl skaidag er Willy Brandt som står i spis- 2 s å stor uro 1 men utviklinga bør gjøsen for Vest~tyskland . Men hvor lenge
~· ~ d. et . Den utenlandske kontroll med
gjør han det, og har vi noen sikker-. -- - - ------- - --------- -- - - - - --·- --~
het for hva slags folks m vil styre
, -- - ----- --- - - - ·-- - - --- - - - --- - - - -·1. !
RED.AKSJONEN
de største landene i EEC i framtida?
I i
1'
Arnfinn Aune
Sanstad
Vi ser at de fascistiske bevegelser
'i !
Ingvar Rostad - Hestvika
i! er dukket fram igjen. Utviklinga er
Ansvarlig utgiver: :Folkebevegelsen! j tydelig. EEC-spørsmålet gjelder alI ;
! ; __ mot_ EEC på Hitra og Frøya.
j i vorligere ting enn tollpolitikk.
Liv Husby
Hestvika.
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lønte, og dette er en av årsakene til
er nettopp ferdig med stortingsat bedriften vel er den som har den
debatten om EEC-spør_s målet. Stortingsstørste gjennomtrekk. av arbeidere i
mann Rolf F'jeldvær gikk ~nn for EEC,
dette land. Skyldes deh dårlige lønna
og gjorde det ut fra et fiskeripolitisk synspunkt (Arb€ider-Avisa, 9/6).
at . FINDUS' sliter med å få omsatt proNå kan "fiskeripolitikk" være så mangt. duktcne sine på grunn av de høye .tollD0t er f.eks. godt mulig at trålreder- murene? Vi vil -bare sitere fra en artikkel av Per Otnes 9 stipendiat i sosne og ~toreksportørone står for helt
andre interesser enn de småfiskerne
iologi som i flere år har studert fiskjemper for~ Men disse mots8.tte inter- kernes kår, særlig med hensyn til foressene er sjølsagt alle sammen forholdet m&llom fiskerne og omsetningsskjellige .f ormer for det vi kaller
leddene:
"Prisfall på prisene til fisker si?.,mmen
fiskeripolitikk •
med prisøkning på forbrukerprisen har
. r:~Jvilke fiskeri pol i tiske interesser
står så E'jeldvær for? Han snakker om å vi hatt nå i 3-4år. Hva for resultater
bedre lønnsevnen i fiskeriene. Dette
kan vi vente av det? Det viser seg at
er vi naturlig nok interessert i, hver krisa ikke er like kritisk for alle i ·
fiskerinæringa. Mens noen taper på den
:og en :av oss. Men hvilke tiltak skjuler det scg_bak ei formulering som
og står i fare for å miste heim og
"bedra lønnsevne for fiskerinæringa"?
yrke, er det andre -som gjør det meget
Er det nok, som F'j eld vær sier, å "bagodt. For et års tid siden fikk jeg
sere seg på videreforedling av produk- f.eks. noen opplysninger fra A/S FINtene i langt sterke_re grad enn nå"? Er . .DUS' norsk8 hovedkontor på Lysaker.
det fiskeren som høster fortjenesta
Eller rettere - sagt - jeg fikk en ikke
når torsken selges som frityr istedet
helt kort forklaring på hvorfor jeg
for rundsløyd? Nei,. d_et kan ikke være
ikke kunne få noen nærmere · opplysningfiskernes lønnsevne det her i første
er. Jog ringte og spurte om bedriftens
omgang . tenkes på. Kan det da .være dem
regnskaper og beretninger var offentsom arbeider innafor tilvirkinga? Det
lig tilgjengelige. Det er ikke så uvf1rines i No_rge idag iallefall en mono- anlig at de er det. Men bedriften forpol bedrift innafor fiskctilvirkinga
klarte for det første at ·det var mot
med ~alg verden over. Bedriften er
deres prinsipper å offentliggjøre sliFINDUS, og den eies _av det sveitsiske
kt. Kanskje er det ikke så mange norske
Ncstle-konsernet (større enn f.eks.
aksjonærer å gjøre inntrykk på? Men
Krupp, med flere ansatte enn tallet på jeg fikk en forklaring på diskresjonen
alle industriarbeidere i hele Oslo og
fra FINDUS sjøl: Det ble meg fortalt
Akershus, med et salg større enn verat konsernet ei tid hadde hatt slike
dien av den norske stats samlede skat- fenomenale fortjen€ster på sin eksteinntekter). Produktene som .FINDUS
portproduksjon at det ikke ville la
selger, er høyforedlet. Arbeiderne ved noen - hverken kunder eller konkurrfabrikkanlegget i H5.l'.IlIIlerfest er lavtenter - få vite hvor godt de tjente.
5~,!1,1 ~
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Dcnne.-si tuasjonen er ikke 1:tel t uvanlig i andre deler av fiskerinæringa
helter. Særlig de store i fryseribran. s j en har gjo'r t det g°od t ei tid".
,_ E'ra "Kontr2.st'' nr. 7 ~ 1971).
,L~_;U fDUS har i flere år basert arbeids. '.c~aftstilførsl'ene sine på den itore
. ...
•F-~beidsløsheten i Nord-Finland. Inna-.
··n r EEC vil de få rik tilgang på bilJ.. •? a rbeidskraft f.eks. fra Sør-Italia.
· :;·amt redende franske . fagforeningsled·~;-u h2.r sagt at medlemskap i EEC vil
; Jty _en . strategisk- svekkelse for• · nors-k
· ~gbevegelse. Er det noen som tror at
·-:E;dlemskap vil styrke lønnsevnen for
arbeiderne
i fiskeindustrien?
1~;-1
..
1_! il slutt _snakket FjE:ldvær om å · skape arbeidsplasser . i kyst-Norge.Dette
mener _han blir vansk&li.g dersom Norge
blir stående utafor EEC. Vi vet ·: alle ·
at det ikke er intere_s sene til vanlige
folk, men derimot storkapitalen som
rår innafor EEC. Kapitalbevegelsen er
fri~ Men hva ~kjer når storkapitalen
får hånd om fiskeomsetninga? Vi kan
igj_en bruke FIJ\TDUS som eksempel: 'For
at _denne bedriftQ~, som ble opprettet
med store· og billige statslån, skulle
kunn~ drive "lønnsomt" (noe vi altså
har sett at den gjør) ble. det nødvsn. dig å konsentrere storparten av . fiskeomsetninga i Vest-Finnmc:,rk til . FINDUS.
S~atens utlånspolitikk ble derfor lagt
opp slik at det ble vanskeligere for
småtilvirkere og fiskesamvirkelag å
få lån. :Flere av disse må tte slutte.,
og dette_ førte n?,turlig-vis til store
oppsigelser av arbeidskraft. J?or at
bedriften skulle sikres en jamn tilførsel av råstoff, ble det videre nødvendig å investere i trålere. Dette
gjorde FINDUS·bl.a. gjerinom A/S Hammerfest Industrifiske, et trålredere - som

!

formelt eies av kommune , men som helt ~
og holdent koptrolleres .v FINDUS.
i
Norske trålere har lov til å fiske
,
inntil 4 mil av· land, de som de er under 300 ·tonn. J?industrål -,rne er på
~

299 tonn.
et skulle ikke være nødvendig å peke
på hvilke ~onsekvenser dette fisket
har for småfiskernes utkomme. Men så
har vel FINDUS skapt arbeidsplasser
i Vest-F'inrunark, vil man innvende.
Nei, bedriften har ikke d.et. Gjennom
å ødelegge næringa for srpåfiskere og
småtilvirkere har FINDUS derimot rasert et betydelig antall arbeidsplasser i Vest-Finnmark~ Og ])å selv_e bedriften i :Hammerfest for$går ei beinhard rasjonalisering av ~rbeidet, slik
at fabrikken idag sysse_l$e.tter langt
fær-re arbeidere· enn bare for et par
år siden. Det er idag n·e toutflytting
fra Hammerfest kommune.
•j
:o.nafor EEC må vi vente at~fiskeom~.'
·setninga i langt sterkere . grad enn i
dag blir basert på anleg1 av se.mme
type som FINDUS. J\Ten ikkel bare det.
Prinsippene EEC er bygd på, går ut på
at alle land skal b&handles likt. Dette betyr naturligvis at· de store kommer til å bre seg på bekoftning av de
små. Innflytelse snakker fjeldvær om,
jo, vi får da sannelig infflytelse: . i
EEC-parlamentet får vi tof pen 51; av
stemmene! Nei, vi må inns$ at EEC er
en stormaktsallianse uten spesiell
interesse for de små land$ problemer,
men med enorm interesse f r å kunne
skaffe seg kontroll
over e små lands
.
na turresurser og politikk . Skal vi
avstå sjølråderetten vår il en slik .
allianse?
iskeriavtalen med . EEC gir ingen
juridiske garantier for at det skal
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bli mulig å opprettholde det særegne
lett-tjente _penger . vesentlige van$,ker
norske kystfisket etter 1982 . Det har
for oss . -Men det sier ikke F'jeldvær
vær_t mye snakk om Cappelens fransknoe om .
'
oversettelser. Det finnes ingen profe~ t,orb;i tannia ta.r seg idag av ca.
ssor i fransk i ·dette landet som tvi15% av vår . fiskeek:'~ port . ben dagen.
eng'elsk·e· tråle~e -f~i tt ·kan . korrune til
ler på at vesentl1ge punkter både i
jordbruks- og fiskeriavtalen er galt
for .· å bunnskrape
kysten vår for fisk,
,
er .det sjøl~igt
ei. smal sak for .dem
oversatt . Og i slike spørsmål skulle
.
en tro at fagekspertisen står for et
å dekke dette importbehovet sjøl . Og
mer objekti~t syn enn f.eks . Cappelen
så er vi da gladelig blitt kvitt den
og Treholt, som på liv og død vil ha
delen av våre eksportproblemer . _Vi
oss inn i EEC . I den franske utgaven,
kan lage flere eksempler: _Vest-tyskerog i' 8:lle andre lands utgaver av forne og hollenderne. er ikke uefne til å
han'diingsprotokollen, står det " uten
tråle de heller.
å :f~avike Romatraktate~s bestemmelser"~ ~:; a oss for det første holde kl; rt:
·men$ det i den nor"sk:~ friskt og freidet er ikke eksportmarkedene som er
bøygen . I framtida vil rå~tofftilgangc. ig _står "uten åta hensyn til Romatraktatens bestemmels·e r" . Altså stikk
en bli et problem. For det andre:
.. .
.
-:r~o t satte mening.
Skal vi kunne opprettholde arbe_idsplar
'
;
.•
~:-:,'. • pørsmålet er imidlertid om folket lar sser og bosetting på disse kanter av
. ' ;- . .
'
i-~ ·..
'
Erng lure . · Fjeld vær snakket om de vansk- landet, får vi arb~ide for å sikre
ene høye tollmurer setter.forutviklin- oss kontroll over fiskeomsetninga og
ga av årbeidsplasser og bosetting langs . fiskeforekomstene sjøl . Dette . har vi
kysten/ Som vi har sett er 4et ikke
i første omgang best sjanse . til å
-i isse vanskene som er de største . Deri- klare om vi blir ;. stående . utafor E~C .
'
v at lager stoikapitalens jakt etter
Gunnar Foss
Svellingen .
'

.

._ , .••J

.

.

u,

c:-::1

I Stølan krets'på Frøya har EEC-motstanderne foretatt prøveavstemning ,om nqrsk
tilslutning til fellesm'arked~t . Avstemninga bl~ foretatt i j~a,, ~K .;nes.te~
t· :.~ ~-.
.
.
' ··:
;. ...
.
,' - :' ·..' .: .. -: -~ ... . ·.
alle · husstandene i kretsen ble besøkt . Vi regnet opprinnelig m.ed _f;i_ ,:besøke
alle,
~.i .
'
rrien aksjonen ble mer tidkrevende
enn
vi
hadde
beregna
.
Dessuten
_
ble
halvpart.
-·
.
.
..
en av oss satt ut av ·spill pga . en lo}.{al · -influensa . Influensa eller ikke - ..
det ·Oppløftende resul ta,t et· av avstemninga gjorde oss både friskere og gladere
enn vi· før hadde vært.
!,._.•
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avgitte stemmer fordelte seg slik:
JA til norsk medlemskap i . EEC: 4 (3.9% av avgitte stemmer).
NEI"
"
"
" : 84 (82.4% av avgitte stemmer) .
VET IKKE
14 (13.7% av avgitte stemmer). ·
102

Samtidig med prøveavstcmninga ble det samlet over 80 underskrifter for et krav
om at avstemningsgrunnlaget - i folkeavstemninga må bli JA eller NEI til fulit ·
medlemskap i EEC .
Bjørg/Gunnar/Jorun/Tor Gunnar .

.... :
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FELLESSKAP F.OR HVEM? (fortsatt fra side 1).
At det virkelig har foregått. en ~konsentrasjon av· økonomiske re~surser er det

liten tvil .om. Fra 1961 og tii første halvår av .1969 ble det i!f1gått i alt°
1258 samarbeids-eller fusjonsavtaler mellom foretakene i fo~skjla llige EF.

.

'

•

.

•.

.

I

;

land. En del av . disse sammenslåingene gjaldt de aller største fjoretakene_· i
Vest-Europa. Dessuten har Kommisjonen i Bryssel foreslått åt s~iks flernasjonale sammenslutninger og fusjoner skal finan~ieres .med lån fra. Den
europeiske investeringsbanken. Alt ligger til rette for at de store skal ·
kunne bli enda større. For hvordan skal Europa utvikle sin"internasjonale
konkurransekraft'i, det vil si, kjempe om verdensmarkedene mot USA,Sovjet og
Japan hvis det ikke skal skje gjennom store og mektige konserner?
Men hva er det så som er så farlig med internasjonale storkonserner? Deres
styrke består jo i å ha kontroll med sto;,e .deler av marked o'g produksj~n. På
denne måten kan de på _flere områder kon_trollere et lands nær:i..ngsliv, ·b_e .stemme
vilkårene ior hvordan _et land skal utnytte sine ressurser. I Norge har utenlandsk storlcapital ø~et sin andel av aksjene i industri og bergverk fra 12%
i 1952 til 22% i 1968. I 197◊- regnet man ·med . at hver fjerde aksje · eides av
_utlendinger. Og dette dreier seg stort sett om kapital som kommer fra . land
utenom det nåværende EF-området. Dersom vi blir medlem i EF, vil etter all
s annsynlighet også kapi talgigant~ne _i Europa bidra til at d·e n utenlandsk~
aksjeandelen i norsk næringsliv stiger b_e traktelig.
Hva er det storkonsei-nene . er ute e_tter? De er selvsagt ute etter· profitt .Men
like selvsagt. er_de ute etter_kontroll ·. De er interessert i .å legge under seg
.
.
:=i,lle ledd i en produksjonsprosess, ..fra råvare til ferdigvare. Og hva rrier er:
d~ '-~r interessert i å hindre . at .e nkel te ledd. utvikler seg' til å bli noe mer
enn råvareproduserende ledd eller mer enn et bea~beiding~fe'da. på lavere ni~å.
Det var det som skjedde da ALCAN overtok Årdal og Sunndal verk. Årdal er og·
var et elektrolyseverk som laget råaluminium. Produksjonsleddet før elektro. lys en er oksyd:fabrikker som lager aluminiumsoksyd av bauxitt. Da Årdal ble
startet var - det . meningen at man også _s kulle sette igang en slik oksyd;;..fabrikk.
Men storkapitaien hadde sett at her måtte bremseklossene settes på. r ' \9.51
ble det gitt et lån via Marshallplarien
·(denne vestebs velsignelse) på betin.
gelse av at det ikke ble bygd noen oksydfabrikk i Norge.Dermed · satt Norge
tilbake med bare, et:t ledd i aluminiumsp_roduksj'onen. Dette leddet var igjen
avhengig av andre ledd, som ble kontrollert av monopolkonserner. Konsernene
kontrollerte markedet og bestemte lave priser på Årdals pr~dukter. Dermed var
det bare en vei å gå: å selge Årdal og Sunndal verk til storkonsernet ALCAN.
ALCAN sørger for at Årdal holder seg ved sin lest. Liknende eksempler kan
hentes fra både -metall-industrien og elektroteknisk industri. De store har
sine knep, og al1; dette gjør de for at produksjonen i små og me1r1,omstore
bedrifter ikke skal ødelegge deres kontroll med det store marked!. .
,
Derfor vil de hemme utviklingen av norsk eksportindustri. Derfor vil de hindr.e
ringvirkninger av den industri vi allerede har. De ønsker p:r:of i tt , men vel
,,
så meget kontroll.
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Vi tar opp tråden igjen i neste nuirliller.
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