ARBEIDERE· TIL KAMP MOT EEC!

11,vis DNA• og LO·IDppenes ,,vent og se !
11

Det går dårlig for EEC-aktivistene i DNA og LO om dagen.
Fra klubber og fagforeninger,
fiskarlag og småbrukernes lokalavdelinger kommer det en tett strøm
av protester mot norsk medlemskap i EEC. 8åde i arbeiderklassen
og de øvrige lag av folket øker
motstandsviljen fra måned til
måned.
Oenne situasjonen forsøker Bratteli,
Aspengren & Co. å redde i land gjennom
å hale fram argumentet om at vi må
»vente med å ta standpunkt til forhand!ingsresultatet foreliggen> . Men hva skal
vi vente på? EEC er en allianse av og for
vest-europeisk monopolkapital. »Fri
etableringsrett» og »fri kapitalbevegelse»
kan det ikke forhandles om. »Fritt
:irbeidsmarked» - med fremmedarbeidersystem og press på lønningene som
konsekvens - er uløselig knyttet til
EEC's politikk.
Sett at det umulige skjedde: Norge
forhandler seg til en virkelig omfattende
»særordning» for et visst tidsrom slik at
fiskerigrensa kan opprettholdes mot
utenlandske tråleflåter. Selv det vil på
lengre sikt bli uten betydning. EECkonsernene kan bare folge Nestle's
eksempel med oppkjøpet av Findus:
Etablere seg på norskekysten, ta over
fryserier, foredlingsbedrifter og trålere.
Resultatet blir uunngåelig det vi kjenner
fra de andre EEC-!anda. Beinhardt
arbeidspress for fiskeriarbeiderne av
hensyn til den europeiske »konkurransen», og fullstendig rasering av utkantstrøk.
Dette vet også lederne i DNA og LO.
»Vente og se»-argumentet er tatt fram av
en eneste grunn. Fordi de har mislyktes
i å overbevise arbeiderklassen om at
EEC er et gode for folket, har målet
blitt å sabotere motstandsarbeidet som
er i ferd med å bli reist. Istedet for å ta
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opp kampen mot EEC-imperialismen
skal arbeiderklassen sette seg ned foran
TV'n og stole på Cappelens forhandlingskløkt. Dermed håper de at EECspørsmålet, når det endelig skal avgjøres,
blir en sak for storkapitalens trofaste
tjenere i <;tatsadministrasjon, Storting og
regjering alene.

Det vil bare ikke skje! Titusener av
arbeidere, småbrukere, fiskere, elever og
studenter er allerede aktivt engasjert i
arbeidet mot EEC. Nye tusener vil følge
oss. »Vente og se», sier Bratteli og
Aspengren. Oet skal de selv få gjøre.
Vente til beina blir revet vekk under
deres arbeiderfiendtlige politikk.

RØD ARBEIDER FRONT 1. MAI

På bakgrunn av hovedparolen Kamp mot EEC og dyrtid har Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid tilsluttet seg Rød Arbeiderfront 1. mai. Gjør I. mai til en kampdag mot EEC og dyrtid - delta i lokale Rød Arbeiderfront-arrangementer 1. !llai!
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EEC~medlemskap_rammer arbeiderklassen
Regjeringen Bratteli har satt seg
som mål å føre Norge trygt inn i
EEC. Storkapitalen kan vanskelig
skjule sin begeistring. \)I denne sak
har Arbeiderpartiet, i hvert fall i
denne fase, vist seg å være bedre i
stand til å fremme den politikk,
som efter vårt skjønn er av vital
betydning for vårt lands fremtid))
skriver forretningsbladet Farmand.
81adet er full av beundring for den
nye regjeringens »sterke politiske
vilje». Aftenposten lover de nye
ministrene
»arbeidsro». Denne
hyllesten kommer samtidig med at
arbeiderklassens livsinteresser er
truet av EEC og dyrtida.
Norge står i dag i fare for å tape sin
selvstendighet til et imperialistisk EEC ,
hvor den vest-tyske monopolkapitalen
alt har gjenvunnet den ledende posisjon
som gikk tapt for 25 år siden. En
gammel kjenning, Krupp-konsernet, har
forlengst kastet sine oyne på Nordsjooljen. Og den dominerende vest-tyske
elektrokjemiske industrien ser fram til
»fri etableringsrett» over de norsli_e vannkraftressurser svm ennå er uberørte. Det
er ikke bare olje og vannkraft som gjør
Norge så tillokkende. Våre faglærte
arbeidere skal kunne forflyttes fritt
etter den utenlandske monopolkapitalens ønsker (»Fri bevegelse av arbeidskraft»): Nedbryting av tollmurer og
nasjonale landegrenser betyr en utvidelse av markedet. EEC's brysomme
overskuddslagre, spesielt av meieriprodukter, kan istedet kastes inn på det
norske markedet og gi høye profitter.
EEC-medlemsskap vil bety at beslutninger som angår hele det arbeidende
folket, vil bli tatt i de internasjonale
konsernenes styrerom eller i det overnasjonale byråkratiet i Bryssel. Vår selvstendighet
vil
bli
underminert,
Stortingets innflytelse bli ytterligere
redusert. EEC's langsiktige målsetning
har kommet klart til uttrykk i planene
om en felles penge- , forsvars- og utenrikspolitikk for medlemsstatene. I sin
konsekvens betyr dette farvel til de siste
rester av selvstendighet og mulighet for
å bestemme vår egen livssituasjon.

EEC-FORBEREDELSER
GJENNOM LANG TID
Den hjemlige storkapital har i lang tid
gjort sine forberedelser til EECmedlemskap. Gjennom moms-skatt på

forbruk, senket selskapsskatt, rt.dusert
investeringsavgift og loven om lønnsstopp har staten lagt forholdene til rette
for storkapitalistene. De skal stå mest
mulig »konkurransedyktig» i forhold til
EEC-kapitalen. Hvem er det så som må
betale dette gildet? Jo, det arheidende
folket gjennom en rekordartet prissligning og dyrtidsutvikling som bare finner
sin make 50 år tilbake. En kjent
okonom sier til en Oslo-avis : »Prisstoppen er allerede en illusjon.» Men en
trenger ikke være okonom for å skjønne
at prisstoppen er en bloff. Helt fra
starten av har de viktigste utgiftspostene
for vanlige arbeiderfamilier; husleie,
brensel og matvarer vært »unntatt». Siste
måned steg indeksen med 0, 7 til
119,6 poeng og nye rekordsprang er i
vente. Vårens tariff-tillegg ble for de
fleste en utilstrekkelig kompensasjon.
Resultatet er skjerpet dyrtid for arbeiderklassen, undergraving av levestandarden.

klassesolidaritet over landegrensene i
kampen mot imperialismen, ikke knefall
for utenlandsk monopolkapital. Derfor
stille!> parolen om nei til EEC over hele
landet på arbeiderklassens kampdag
I. mai.

TIL KAMP .MOT DYRTIDA
OG ANDRE EEC-FORBEREDELSER!
FORSVAR NORSKS SELVSTENDIGHET MOT DET
IMPERIALISTISKE EEC!
AVBRYT FORHANDLINGENE
I BRYSSEL NÅ!

KAMPEN MOT EEC
Kampen mot EEC er den alvorligste
oppgave som arbeiderklassen har satt seg
siden siste verdenskrig. Enhel i fagbevegelsen er en bra ting, men det skal
være en enhet- -som bygger -pli arbeiderklassens og ikke storkapitalens inter;!Sser. Internasjonal solidaritet skal være

ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID
har siden tidlig i fjor høst arbeidet aktivt for
å styrke EEC-motstanden i folket. Komiteen
ble dannet på et møte for fagorganiserte i
Oslo-området, arrangert av bedriftsklubben
på Norgas og styret i Sporveisbetjeningas
forening. I alt finnes det nå omlag 70 lokale
aksjons- og arbeiderkomiteer spredd over
hele landet.
Hovedvekten av arbeidet ligger i dag på å
:;pre opplysningsmateriale mot EEC-medlemskap. Heftet »EEC og dyrtid», som
koster kr. 2, er til nå solgt i 30 000 eksemplarer. Første nummer av Arbeiderkomiteens avis »Kamp mot EEC og dyrtid» ble i
løpet av mars måned solgt i 40 000 eksemplarer.
Studiearbeidet ser vi også på som svært
viktig. Allerede nå er tusener aktivisert i
sirkler. Disse studiene bygger stort sett på
Arbeiderkomiteens hefte. Fra mai av kan vi
også tilby studier som tar opp »Fagbevegelsen og EEC» spesielt. Det er ingen forut setning å være medlem av Arbeiderkomiteen
eller aktivt engasjert i motstandsarbeidet for
å kunne delta.
Endel av Arbeiderkomiteens medlemmer
er også medlem av Folkebevegelsen mot
EEC. Den viktigste politiske forskjellen på
de to anti-EEC-frontene, er at Arbeider!wmiteen ikke bare arbeider mot et EEC-
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medlemskap i framtida. Den tar også opp
kampen mot tiltak som rammer arbeidsfolk
og fremmer EEC-medlemskap i dc:g. Særlig
vekt legger vi på kampen mot dyrtida .
Lokale komiteer er engasjert i aksjoner mot
økte husleier, avfolkingstiltak, planer om
»Europaveier» gjennom boligstrøk o. I.
Arbeiderkomiteen har tatt en rekke initiativ
for samarbeid med Folkebevegelsen i saker
der det hersker politisk enighet, bl. a. for å
gjøre det mulig med felles demonstrasjoner
og møter. Sist skjedde dette i forbindelse
med Arbeiderkomiteens aksjonsuke mot
EEC 22-28 mars. Folkebevegelsens toppledelse har imidlertid konsekvent nektet
ethvert samarbeid. Vi kan ikke se at en slik
linje kan tjene kampen mot EEC.
Er du interessert i nærmere opplysninger
om komiteen? Ønsker du kanskje å bli
medlem, delta i studiearbeid eller annen
aktivitet? Henvend deg da til en lokal
komite i distriktet eller til Arbeiderkomiteen sentralt. Opplysningsmateriale, studieopplegg o. I. kan bestilles fra
Arbeiderkomiteen mot
EEC og dyrtid,
Boks 3829, Ullevål Hageby,
Oslo 8.
Telefon 02/461980, linje 65.

