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FORORD
Regeringen forhandlar nu i Bryssel. Om ett avtal som ska
bli klart i sommar och trada i kraft 1 januari 1973. Ett "utvecklingsbart frihandelsavtal" som gor Sverige till EEC land.
Det ar alltså bråttom. Vi maste nu satta alla klutar till for
att stoppa detta avtal.
Darfor har Kommunistiska Forbundet Marxist-Leninisterna
(KFML) utarbetat denna broschyr.
Den definitiva avtalstexten har annu inte gjorts offentlig. Men
trots det finns det material som klart visar vad "frihandelsavtalet" kommer att innebara for det svenska folket. Vi
återkommer med en utforlig analys nar avtalstexten offentliggjorts.
Texten ar i denna nya upplaga oforandrad.
Kommunistiska Forbundet Marxist-Leninisterna

2'>1/akl&øld OffHt, llppeala l972
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••

VAD HANDER
I EEC- FRAGAN?
0

Regeringen forbereder ett s. k. frihandelsavtal som ett fdrsta steg på vag till EEC-anslutning
Ska Sverige ingå i det av de europeiska mon9polforetagen
kontrollerade EEC eller ska vi slå vakt om våra mojligheter
att sjalva bestamma over våra angelagenheter? Så ar frågan
stalld.
Visst pågår det en debatt i EEC-frågan. Mellan Arbetsgivarforeningen och Industriforbundet å den ena sidan och regeringen å den andra. Men denna diskussion ar en skende_batt som inte ror karnpunkten i frihandelsavtalets och EEC:s
.
konsekvenser for de svenska lontagarna. Egentligen ar storfinansen nojd med regeringens politik. Helst skulle de vilja
ha fullt medlemskap på en gång. Men de inser, att de inte
kan få med opinionen på det. De accepterar darfor regeringens smartare taktik: successiv anslutning med frihandelsavtalet som forsta steg. I tidningarnas diskussioner namns
knappast ens att detta "frihandelsavtal" ska understallas
hostriksdagen fdr beslut och trada i kraft redan 1 januari

--

1973.

I Norge, Danmark och Schweiz ska det hållas folkomrostningar om de avtal dessa landers regeringar forhandlat sig
fram till.
Vi måste också få mojlighet att ta stallning till avtalet genom folkomrostning.
3
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Men har i landet diskuteras knappast ens en gång att avtalet ska traffas. An mindre vad det ska innehålla. Och att
folket ska få tillffille att ta stfillning till avtalet ar det inte
tal om. - Detta skryter t.o.m. handelsministern om då han
traffar "naringslivets pampar".
"Feldt tyckte inte att svensk industri kunde klaga over
att den ar samre stfilld betraffande osakerheten om an knytning till EEC an exempelvis dansk och norsk industri ••••

- Vi behover ingen fem sjattedels majoritet i riksdagen
for anknytning, Vi ska inte ha någon folkomrostning som _
i Danmark och Norge och Schweiz ••• Den politiska kontrollen over laget ar battre i Sverige an i de fiesta andra lander."
(DN 30/10 1971)
Feldt tycker alltså att laget ar battre, då folket inte ska få
något att sae:a till om.
Varfor derma ljusskygghet?
Varfor tors inte regeringen låta det svenska folket ta stfillning till forhandlingarnas resultat?
Svaret får vi om vi studerar vad detta "oskyldiga" frihandelsavtal går ut på.

ETT MARKLIGT FRIHANDELSAVTAL
I diskussionen utmålas "frihandelsavtalet" som endast ett
handelsavtal om tullar och andra handelsvillkor mellan Sverige och EEC.
Men regeringens egna forhandlingsdokument talar ett annat
språk:
• I regeringens memorandum till EEC av den 6 september
1971 faststfills regeringens syfte vara att uppnå "nara,
omfattande och varaktiga forbindelser" med EEC.
4
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•

Avtalet ska ha en "utvecklingsbar karaktar så att samarbetet successivt kan vidgas och fordjupas" •

•

Avtalet ska "tacka andra betydelsefulla områden an tullar och handelsregleringar".

Vilka vanliga handelsavtal brukar innehålla paragrafer om
"nara, omfattande och varaktiga forbindelser"?
I vilka vanliga handelsavtal brukar samarbete om "andra
betydelsefulla områden" ingå?
Faktum ar, att regeringens egna ord avslojar, att det "frihandelsavtal" som det ska forhandlas om i Bryssel ar något
helt anna± an ett vanligt handelsavtal.
"

0

VAD T'NNEBAR DA AVTALET?
1. Regeringen skriver i sitt memorandum att "avtalet ska vila på stabil och varaktig grund", det ska vara "utvecklingsbart" och Palme sjfilv sager i riksdagen den 2/12 1971: "Vi
vill alltså se den overenskommelse vi nu kan nå fram till
som ett forsta steg mot ett narmare samarbete med EEC. "
Detta visar, att om bara regeringen får till stånd detta
"frihandelsavtal" så kommer den att gå vidare in i EEC.
2. Regeringen har forklara± att Sverige ar berett att acceptera "gemensam yttre tullmur" med EEC. Regeringen har
också forbundit sig att tillampa samma handelspolitik gentemot tredje part. Detta innebar t. ex. att Sverige måste folja handelsbojkotter mot lander som bojkottas av EEC. Detta
skullekunna intraffa om ett u-land nationaliserar EEC-industrier. Och omvant kan inte Sverige bestamma om bojkotter (t. ex. av ·Sydafrika, Rhodesia) om inte EEC ar med på
detta. Av den starka handelspolitiska bindningen foljer naturligtvis också en utrikespolitisk bindning. Sedan må regeringen tala hur mycket den vill om "neutralitet". Accepterandet
av den gemensamma yttre handelspolitiken innebar att regeringen avsvurit Sverige ratten att fora en sjalvstandig handelspolitik.
5
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3. "Sverige faster stort avseende vid att få tillflille till att i
Himpliga former delta i gemenskapens samarbete på sådana
områden som industripolitik, teknisk forskningspolitik, energipolitik ,och miljopolitik" (Regeringens memorandum av den
6 september 1971)
Vad menar regeringen med "samarbete" med EEC på dessa
områden? På vems villkor kan ett sådant "samarbete" tan.kas ske? Naturligtvis blir det på EEC:s. Och vad dessa villkor innebar ska strax framgå.
Ett sådant" samarbete" oppnar vagen for en svensk anpassning till den industripolitik, "miljo"politik etc som EEC bedriver och som beskrivs i det foljande.

Slutsatsen av detta kan darfdr bli endast en: Regeringen ar
beredd att på vasentliga områden uppge Sveriges nationella
sjlilvstandighet till fdrmån for EEC. Sedan "fri"handelsavtalet val tratt i kraft kommer regeringen och monopolkapitalet
att ta detta avtal som forevandning for en annu narmare anslutning till EEC.
REGEHINGEN:
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MÅLET - FULLT MEDLEMSSKAP
Den svenska socialdemokratiska regeringen har gjort många
vandningar i EEC-frågan.
1961: uteslot dåvararande statsminister Erlander i det
s. k. Metalltalet "for narvarande" medlemsskap i EEC.
1967: inlamnade regeringen en "oppen" ansokan till EEC.
Regeringen onskade "for sin del icke utesluta några av de i
Romavtalet forutsedda formerna for anslutning". Fullt medlemsskap namndes som en realistisk mojlighet.
1970: handelsminister Feldt lamnade en deklaration till
EEC:s ministerråd. Regeringen ville ha "omfattande, nara
och varaktiga forbindelser", men ville skjuta overlaggningarna om anslutningsformen på framtiden.
1971: i mars sa regeringen att den for narvarande inte Kan
tanka sig medlemsskap eller associering. Den 6 september
lamnades memorandat till EEC. I riksdagen fdrklarar Palme den 2 december:"I det avseendet var vår instfillning oforandrat den att det sakliga innehållet i avtalet var det vikti gaste och att formfrågan fick bedamas i detta perspektiv. 11
"Vi ville alltså inte utesluta någon annan losning an medlemsskapet".
1972: i januari nek Palme frågan i Kopenhamn: "Kan Sve_rige bli medlem i EEC?" Han svarade: "Sverige ar en lika
god europeisk nation som någon annan. Jag ar dock overtygad om att det inte nu går att forena en konsekvent alliansfri politik med mecilemsskap i EEC. Hur det blir om 10 år
eller 20 år vet jag ingenting om". (citat ur SvD 25/1 1972)
SvD kommenterar detta: "Det vasentliga ar emellertid att
inte ens statsminister Palme nu med bestamdhet vill havda,
att ett framtida svenskt medlemsskap ar helt uteslutet. "
(25/1 1972)

EEC-kommissionens ordforande Mansholt forutsager:
"Sverige kommer inom 4 år att soka mecilemsskap i EEC det kan jag slå vad om. 11 (DN 28 /3 197 2)
7
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VAD AR FORKLARINGEN TILL DENNA POLITIK?
Den ansokan som Himnades in 1967 strider ldart mot regeringens politik från 1961. Ansokan hade inte varit foremål
for diskussion i landet - inte ens i SAP eller i fackforeningarna. Under de sista åren på 60-talet borjade en allt mer
kritisk opinion mot EEC att bildas - både inom och utom
SAP. Da.rav den något forsiktigare formuleringen. 1970-71
utvecldades opinionen ytterligare. Kontaktgrupper mot EEC
borjade vaxa upp på enhetsfrontsbasis (centerungdom, liberaler, socialdemokrater, VPK-are och KFML-are) och
inom SAP formerade,s "Socialdemokratiska arbetsgruppen
mot EEC". Det stod ldart :for SAP:s partiledning att den inte
kunde bega.ra medlemsskap eller associering omedelbart ut3ll
en uppslitande inre partistrid och vaxande opposition utom
SAP.
Samtidigt forskrackte erfarenheterna från Norge och Danmark. SarskilUNorge vaxte en mycket stark opposition mot
medlemsskap fram. Enda mojligheten att fora in Sverige i
EEC var att gora det bit :for bit, bakvagen och utan folklig
kontroll.
Regeringsdeklarationen om att inte soka medlemsskap var
amnad att passivisera opinionen. Forhandlingar inleddes om
något som skulle kal.las "frihandelsavtal".
Med detta skulle monopolkapital.et få i stort sett samma fordelar som om Sverige vore medlem. f 'Den kritik som det
svenska naringslivet riktat mot avtalets konstruktion bygger
antagligen på ett missforstånd som uppstod i samband med
kommissionsrapporten i våras" KO Feldt 18/11 1971, cit.
i Aktuellt i Handelspolitiken 7 /71). Genom utvecklingsbarheten skulle marschen in i EEC fortsatta allteftersom de
taktiska mojligheterna for detta underlattades.
Regeringens tidi.gare uttalade målsattning samt de uttal.ande
Palme, Mansholt m. fl. gjort visar klart att regeringens mål
alltid varit och fortfarande ar fullt medlemsskap i EEC.
8
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Det avtal som ska trada i kraft 1 januari 197 3 ar det avgorande etappmålet på va.gen till medlemsskapet.

Sverige kan stå utanltir EEC !
Storfinansen och regeringen predikar ideligen "vi kan inte
stå utanfor". "Vi kan inte isolera oss", "Skulle vi stå utanfor innebar det ekonomisk katastrof''. Forklaringen till denna uppmålade katastrohla utvecklingen skulle då vara att
våra mojligheter att handla med EEC skulle bli så dåliga.
Låt oss granska detta. Fakta ar att:
•

EEC-staternas tillvaxttakt har minskat och inte okat sedan EEC bildades. (Vi och Vasteuropa - andra ronden.
Ekstrom, Myrdal, Pålsson.) T.o.m. de mest borgerliga ekonomer ar overens om att EEC inte haft någon
betydelse for den ekonomiska tillvaxttakten i de anslutna landem~

"Med tanke på det vasentliga politiska ursprunget till
rorelsen for enhet i Vasteuropa ar det kan.ake inte forvånande att de ekonomer, som kal.lades in for att i efterhand skissera upp ett motiv, ar långt ifrån eniga betraffande de økonomiska fdrdelar som kan forvan.tas. I sjalva verket tycks
de fiesta ekonomer vara gan.ska skeptiska betraffande dessa
fordelar, och medan politikema fortsHtter att havda att de
ekonomiska vinstema troligen kommer att bli avsevarda,
havdar ekonomema vanligen att det ar de politiska syftena
som verkligen ar av betydelse. År 1957 bevistades en konferens med Internationella ekonomiska foreningen for diskus-
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sion av integrationsfrågor av trettiotvå framstående ekonomer från femton lander. Professor Austin Robinson, som
redigerade protokollen, rapporterade senare att diskussionen hade tjanat till att fo:r;starka ett allmant intryck:
De ekonomiska argumenten for nationernas ytterligare integration, for att skapa mera omfatt ande marknader, ar inte
avgorande. • • Det ar ibland svårt for en ekonom, som ar
medveten om de ekonomiska argumentens begransningar, att
inte tycka att om de politiska argumenten ar så starka som
han tror dem vara, så skulle fdrespråkarna fdr integration
mera oppet kunna forlita sig på dem.
De politiska argumenten tilltalar således ekonomerna, och
de ekonomiska argumenten tilltalar politikerna.
(Dell: Handelsblock och marknader, sid. 50-51, Tema
Stockholm 1965.)
•

Studerar vi de tullar som nu råder till EEC-staterna ar
en del varor inte ens utsatta for tullhinder (bland dem
stora exportvaror som tidningspapper, sågade travaror)
och andra varor, såsom specialvaror ar gan ska okansliga fdr tullar.

•

Talet om "total isolering" ar logn. och utpressning.
Trots att Sverige inte ar med i EEC har Sveriges handel med EEC-staterna okat från 735 miljoner dollar till
1 745 miljoner dollar ·mellan 1959 - 1969.

•

Sverige ar en viktig exportmark:nad fdr EEC (V olkswagen, Fiat, Ford, Philips, Siemens etc, etc. ) EEC exporterar mer till Sverige an Sverige till dem. · Darfdr
har EEC stort intresse av att fortsatta handeln med Sverige.

•

Den svenska exporten består till stor del av special - och
kvalitetsvaror. Om det i Sverige tillverkas varor som
EEC har behov av kommer de att se till att de kan kopa
dem oavsett om Sverige ar mecilem i EEC eller ej.

10
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•

Erfarenheterna av frihandel mellan flera Hinder har visat att ett lands hela handel inte okar, den bara omfordel as. Om Sverige blir med i EEC eller tar ett frihandelsavtal med EEC innebar det att mer av handeln skulle
gå dit, men handeln som helhet okar inte. Tullarna till
EEC skulle minska, men i stallet så hojs tullarna till
andra lander.

•

Det finns fler marknader an EEC. Sverige kan utveckla
handeln med t. ex. u-landerna, Osteuropa, Amerika om
handeln med EEC-landerna mot fdrmodan minskar.

Det ar såledesinte" exporten" det galler. Det vet regeringen, Industriforbundet och Arbetsgivarforeningen. De
framfor argumentet enbart for att lattare kunna tvinga in
Sverige i EEC.
·
AL TE RNA TIVET till ett "utvecklingsbart frihandelsavtal"
ar helt enkelt ett vanligt handelsavtal. (dvs ett avtal for vissa
specificerade produkter och kvantiteter och som galler begransad tid). Det kan slutas i vanlig ordning med EEC som
med alla andra lander. Det medfor inte den bindning till
EEC som ett frihandelsavtal gor med alla de skadliga foljder som det innebar. Vi slipper också "utvecklingsbarheten"
till medlemsskap. Ett vanligt handelsavtal vore också mojligt
att uppnå. Monopolen i EEC och Sverige har behov av varandras produkter. Handelsutbytet sker trots att det inte nu exi.sterar något handelsavtal. Om ett sådant upprattades skulle
detta reglera handeln, med de varor som behover regleras.

VAD AR DET DÅ FRÅGAN GALLER?
Jo, det svenska monopolkapitalet vill komma i åtnjutande av
den politiska och administrativa apparat, som EEC, staten
staller till forfog-ande.
11
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Då okar namligen deras mojligheter att i kompanjonskap
med de europeiska monopolen oka utsugningen och utplundringen av arbetare, tjansteman, jordbrukare m. fl, både i
Sverige och i ovriga Europa.
Deras makt kommer att oka, deras beslut kommer att helt
undandras demokratisk påverkan och oversyn, de kommer
att kunna sanka loner, forsamra arbetsforhållandena och
bostadsforhållandena och fuska med skatten. Fackforeningarna kommer att kunna sta.Has helt maktlosa, monopoliseringen
fortslitta.
Detta ar gy:nnsamt for monopolkapitalet men får svåra fdljder for folket.
Vi skall i det foljande beskriva hur EEC fwigerar och vilka
konsekvenser ett narmande till EEC skulle få for de svenska
lont~arna.

.

12
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••

,VAD INNEBAR EEC
FtiR DIG?

,

I'

Facket maktløst i EEC
Bakom kulissema pratar de svenska kapitalistema om de
politiska fordelama med EEC. De tal.ar tyst. _Men de
engelska kapitalisterna har avslojat varfor de vill in i EEC:
"I Storbritannien, rapporterade New York Times' korrespondent Drew Middleton, bade konservativa politiker
och affiirsman tal at for ett snart intrade i den gemen samma marknaden som ett medel att utova På:tryckning-'
ar på arbetarna. Det påstods att de brittiska fackfore- _

13
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ningarna skulle tvingas avstå från granstvister angående medlemmarnas organisationstillhorighet, vilda strejker, monopolistiska bruk och 'dunbolstrar' nar val den
inhemska industrin stfilldes infor oskyddad konkurens
om den brittiska hemmamarknaden från de komtinentala europeiska landernas sida. Och tanken på brittiskt
medlemsskap i Europas ekonomiska gemenskapen holl,
som den konservative lord Balfour of Inchrye påpekade:
'Vi behover den gemensamma marknaden for att gearbetarna en laxa. ' ".
(Dell: Handelsblock och marknader, sid. 79, Tema,
Stockholm 1965).
I Sverige får storkapitalet statens och LO-toppens stod i
allt vasentligt. Men regeringen och LO-toppen måste i alla
fall ta viss hansyn till valjare och medlemmar. Arbetarklassen har tillkampat sig en del fordelar från kapitalet. Dessa
kan lontagarna hålla och flytta fram om de ar eniga och k~mpar for sina krav.
For att rasera alla dessa stfillningar och torsvåra att de
byggs upp igen behover kapitalisterna EEC.
Facket svagt
"V i har inte mott en enda facklig foretradare som sagt
att det fackliga inflytandet ar betydande. Daremot har
alla sagt att kapitalisternas makt ar stor. Genomgående har de fackliga foretradarna framhållit att EEC ar
en sammaslutning for kapitalet. En rad representanter
har inte kunnar ange en enda fråga dar EEC handlat i
motsattning till arbetsgivarna."
(Svenning, Bergstrom: Fackforeningsrorelsen och EEC
sid. 219, Stockholm 1971, Tidens forlag. Forfattarna
som ar socialdemokrater har nyligen intervjuat en rad
fackliga foretradare i EEC).
14
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r For det forsta begransas facktoremngarnas mojligheter i
·all ra hogsta grad av den s. k. fria arbetsmarknaden och den
s. k. fria etableringsratten. Men de har aven i ovrigt en
mycket svag stfillning.
Av alla de 199 fasta kommitt~er som finns i EEC ar fackforeningarna endast representerade i en enda (i de ekonomiska och soc.iala kommitMn). Denna kommitM kan endast
rekommendera - inte fatta be slut. T. o. m. i derma enda
kommitM ar de fackliga representanterna i minoritet och
till raga på allt sitter de inte ctar ::som ansvariga representanter for sina fackfdreningar utan har personliga mandat,
Den fackliga organisationsprocenten i EEC ar mycket låg.
Den varierar mellan 25 - 35 %. Dessutom ar ·uppsplittringen
stor mellan de s. k. kommunistiska, socialdemokratiska
och katolska fackforeningarna.
Annu svagare i framtiden
Kommissionen går bart in for s. k. Europabolag (Bergstrom,
Svenning. A.a. sid. 51) Dar ska firmas s. k. foretagsnamnder. I <lessa ska avgoras frågor som arbetsforhållanden, lonesattning, lonesystem mm. Dvs sådant som i Sverige ar
fackliga forhandlingsfrågor, ska avgoras i foretagsnamnder
dår arbetskoparna har all makt.
For att få delta i <lessa namnder måste arbetarna godkanna
kapitalisternas grundlaggande målsattning - att ge aktieagarna storsta mojliga vins. - Lontagarna ska ha forstånd att
hålla inne med krav på battre loner och arbetsforhållanden
så det inte inskranker for mycket på vinsten, Fackets kampmojligheter forsvagas, den lokala forhandlingsratten kommer
kanske helt att forsvinna.
I framtiden skymtar andra faror. I EEC finns starka krafter for att de fackliga avtalen ska bestlimmas i Bryssel. (Se
t. ex. Svenning, Bergstrom, A. a. ) Forhandlingssystem och
fackforeningar kan då helt krossas.
15
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Det finns också planer pa en Arbetsdomstol på EEC -nivå.
Den kan rasera de återstående delarna av den nuvarande begransade strejkratten.
Topparna inom LO och TCO stoder EE(2_-anslutning. Detta
går helt emot medlemmarnas intressen. Detta galler inte
minst tjanstemannen. I de strukturrationaliseringar som pågår i EEC-staterna ar det ofta tjansteman som bortrationaliseras. Just sådana saker som admini stration och dylikt kan
"forenklas" vid sammanslagningar. Låt oss darfor gå emot
LO- och TCO-topparnas forsok att lotsa in oss i EEC.

EEC hotar ditt jobb
I EEC råder "fri kapitalrorelse" och "fri etableringsratt".
Detta innebar, att kapitalisterna har ratt, att var som helst
i de anslutna landerna anlagga eller kopa upp foretag, kopa
upi) mark, byggnader och råvaror samt att flytta foretag
och kapital.
Kapitalisterna har en målsattning: att placera pengar och
foretag dar de gor storsta vinsterna.

Detta kommer bl.a. att medfora foljande:
•

16

Svenska foretag kommer i okad utstrackning att flytta
utomlands. "Acceptera eller vi flyttar", kommer att bli
ett allt vanligare svar på arbetarnas och tjanstemann.ens
lonekrav.
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•

Utlandska foretag kan kopa upp svenska foretag och
mark annu Hi.ttare an idag. Detta kommer att oka takten på det redan nu vaxande inflytandet over loner och
arbetsvillkor for lontagarna har i landet. Vi har gott
om exempel som visar bur de utHindska monopolen behandlar de fackliga organisationerna.

•

Den svenska hemmaindustrin skulle drabbas av hård
konkurrens från EEC-staternas jatteforetag. Handelsdepartementet skrev, att EEC -anslutning skulle leda
till "omlaggningar av produktionen inom foretag och
branscher". Detta skulle framfor allt galla de s. k. lågloneforetagen. Lonsamma foretag i Sverige skulle latt
kunna kopas upp for att Hi.ggas ned av de EEC-jattar
som fruktar den svenska konktirrensen.

•

De s. k. multinationella foretagen kommer att utoka sin
makt. De spelar ut landerna mot varandra, fuskar med
skatter, avskrivningar och vinster och ar svåra att kontrollera. Det kan de gora genom att bl. a. inte redovisa
någon vinst i den del av koncernen som ligger i Sverige.
Se t. ex. de utlandska oljebolagen som "inte gor några
vinster att skatta for i Sverige". Eller som Henry Ford
sa till Englands premiarmini ster, blir det inte slut på
strejkerna i England skulle han flytta sina fabriker till
Tyskland.

•

Monopoliseringen skulle oka. Stora foretag koper upp
mindre i hela EEC. Arbetsplatserna blir storre och
storre, otrivsel och stressen okar, "strukturarbetslosheten" blir storre. Den minskade konkurrensen leder till okad monopolprissattning. Prishojningarna ar
t.o.m. hogre i de fiesta EEC-lander an i Sveri~e just
darfor.
17
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.
EEC uer dig frihet att flytta till Ruhr
_

"En gemensam arbetsmarknad for samtliga arbetstagare inom gemenskapen skall vara genomford senast
vid utgången av overgångstiden."
(§ 48 i EEC -stadgan)
Vad innebar detta?
Vern som helst får flytta och ta jobb var som helst i EEC.
Det låter bra. Men av frihet foljer skyldighet.
Man måste också ta jobb dar det finns.. Det talas det tyst
om. Inom Sverige har vi fått forsmak om vad detta innebar.
Foretag i avfolkningsbygderna laggs ned. Arbetare och
tjansteman erbjuds "folja med" och lamna uppvaxtbygd, herr
och kanske familj.
Den som avbojer får "vagrar" stampeln. och mister arbetsloshetsunderstodet. Det ar illa nog.
Blir vi med i EEC kan vi anvisas arbete i hela EEC. (Också "frihandelsavtalet" innebar att vi också till stora delar
drabbas av den "fria arbetsmarknaden". ) Aker vi inte till
Ruhr blir det "vagran". Folk kommer att fraktas runt som
kollin i Europa allt efter de europeiska monopolens behov
av arbetskraft. Genom den okade strukturrationaliseringen
kommer också allt fler lontagare att hamna i den11a situation. Sverige blir EEC:s ovre Norrland!
Vi vet hur det ar i EEC. Tre miljoner arbetare tvingas
pendla runt dlir. Av dessa ar en miljon italienare. Har kopplas den "fria etableringsratten" och "den fria arbetsmarknaden" ihop. De italienska kapitalisterna tjanar mer pengar
på att investera i Europas hogindustricentra. Det ar "lonsammare" an att satsa i sodra Italien. Dar blir i stallet arbetslosheten storre och så tvingas arbetarna att folja med
till Ruhrområdet.
0
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Samma "frihet" kan du också få.
"Arbetskraftens fria rorlighet" ar alltså ingen frihet for
lontagarna. Den ar en frihet for kapitalisterna att flytta folk
dit de behover dem och skyldighet fd~lontagarna att folja
med.

1

Ltinerna kommer att pressas ner i EEC
Om svenska lontagare kraver hogre loner eller battre arbetsforhållanden får kapitalisterna grova kanoner att satta
emot:
•

De kan i stallet fritt importera mer lågbetald arbetskraft från andra EEC -lander. Så kan de svenska lonerna
pressas ned.

•

Eller så kan de flytta bolagen utomlands, eller hota med
att gora det.

•

Arbetskoparna kan också - speciellt for entreprenadjobb - ta folk från annat EEC -land och ge dem jobb efter
deras hemlands avtal. Redan nu har vi problem med
finska byggbolag som arbetar på detta satt. Vi har ju
"fri" arbetsmarknad med Finland.
I DN 28/3 1972 kunde vi iasa: "Tyska bolag sfiljer
billig arbetskraft". De svenska foretagen erbjods "erfarna tyska arbetare" for ett pris under de svenska avtalen. Arbetarna fick de tyska avtalen med lite tilla.gg.
Mellanskillnaden tog det tyska bolaget som extra vinst.
Slavmarknad i modern tappning. Sådant kan stoppas om
vi står utanfor EEC, men i EEC går det inte. ·
19
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Ser vi på hur lonerna for de svenska arbetarna ligger i for- .
hållande till de loner som utbetalas i EEC får vi klart for
oss vad som ligger bakom de svenska arbetskoparnas livliga
intresse-av att komma med i EEC:!
Lonekostnad per arbetad timme i Sverige och några EEC lander ( kr år 1967).
Egentlig industri byggnadsindustri
Sverige
12:86
9:78
Vasttyskland
6:43
6:45
Frankrike
4:38
4:66
Slutsatsen av detta blir: Kapitalisternas standiga stravan efter att minska lonekostnaderna kommer att leda till att de
soker etablera sig utomlands dar lonerna ar lagre och att
de i Sverige i okad utstrackning kommer att anvanda sig av
utlandsk arbetskraft med lagre loneanspråk for att pressa
loner och forsamra arbetsiorhållandena.

Høgre matpriser - fårre jordbruk
Också. inom jordbruket går EEC:s politik ut på att framja
monopoliseringen och lagga ner småbruk. Enligt Mansholtplanen måste jordbruken uppfylla vissa kriterier, viss lonsamhet, for att de ska få stod i form av rantesubventioner
osv. Enligt planen skall 1, 5 miljoner jordbruk rationaliseras bort. Hur småbonderna har det i EEC framgår av foljande:
" ••• På torsdagen vantar man sig ett annu varre kaos i
Milanos centrum. Tusentals rasande bonder från Podeltat kommer då in till staden for en rad protestmarscher mot EEC:s jordbrukspolitik. Enligt Mansholtplanen skall overproduktionen av frukt och gronsaker
i Italien forstoras och de mindre kreatursbesattningarna om mojligt slaktas mot en ersattning av 300:-/djur.
20
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Jordbrukarna forstår bara att man ar efter deras naringsfång och vill absolut inte medverka. På torsdagen
drar de man ur huse och tar med sig stora mangder
frukt och gronsaker som de tanker ge gratis åt stadsbefolkningen som klagat over de boga priserna, som
dock inte jordbrukarna får någon gladje av. Redan tidigare demonstrationer har gett norditaliens polis erfarenhet av Pobondernas skicklighet att slåss med hotjugor och jarnkattingar. Colombos rel_a tivt farska regering torde darfor till varje pris forsoka undvika direkta kollisioner mellan folket och polisen. "
(Ur SDS torsdagen den 15/10 1970)
Samtidigt gor man allt for att påskynda utvecklingen mot
"industriplantager". En s. k. marknadsreglering for jordbruksprodukter skyddar storbruken inom EEC mot konkurrens utifrå.n. Exempelvis har man satt upp "minimi-imprtpriser", som inte får underskridas av varor som kommer
utifrån. Detta har medfor kraftiga prisstegringar for konsumenterna i EEC.

EEC:s jordbrukspolitik går alltså ut på att:
•

Lagga ner små enheter.

•

Påskynda utvecklandet mot verkligt sto ra enheter.

•

Skydda de stora enheterna mot utlands _konkurrens, genom att hålla priserna uppe aven på importen (hogprislinje).
Samt hålla u-landerna kvar som råvaruexportorer genom att "minimi-exportpriset" ar mycket hogre på bearbetade produkter, exempelvis hollandska riskvarnar
skyddas på detta satt mot kvarnar i produ.centHinderna
i Sydostasien.

•

I
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For oss skulle ett samarbete om jordbrukspolitiken med
EEC få foljande konsekvenser:
•

nedlaggningen av små jordbruk skulle ytterligare påskyridas med åtfoljande produktionsminskning och prishojningar.

•

den okade monopoliseringen inom jordbruket och livsmedelsindustrin skulle oka de stora monopolens mojligheter att utan konkurrens ta ut hojda priser.

•

vi skulle underordnas EEC:s politik och våra mojligheter att påverka prissa.tiningen på matvaror skulle forsvinna. Som svar på Skarholmshusmodrarnas krav på
Hi.gre matpriser svarade Palme: "Vår jordbrukspolitik
ar i stort sett uppbyggd efter monster från EEC. Och
så lange vi ligger i forhandlingar med dem kan vi inte
andra på den". Om vårt beroende ar så stort av EEC
bara for att vi håller på att forhandla med dem, hur
stort kommer då inte beroendet att bli då "forhandlingarna" ar slutforda?

•

prishojningar på importerade varor, t. ex. kaffe, te,
frukt och konserver av olika slag. (Sverige har vanligtvis inte importtullar på jordbruksprodukter. EEC:s tullar ar daremot mycket hoga. 159% på apelsiner mot O °k
tull i Sverige, bananer 20 % mot O %. Kaffe 9, 6 % mot
ca 2 %, te 9 % mot O % i Sverige, etc.)

Slutsatsen blir att om vi vill undvika annu hogre matpriser
och behålla en levande landsbygd måste vi stå utanfor EEC.
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EEC=s usla socialpolitik

Redan i EEC-stadgan talas det om "harmonisering" av lagstiftningen på det sociala området. Derma "harmonisering"
betraktas som ett villkor for den "fria konkurrensen" inom
EEC. Det ar klart, att om Sverige går in på ett frihandelsavtal med EEC så får detta konsekvenser också for sociallagstiftningen.
Inte heller "harmoniseringen" då det galler de sociala rattigheterna kommer att ske "uppåt". Enligt EEC:s grundlaga
och praxis ska den svenska lagstiftningen ge vika for EEC:s
lagstiftning.
Detta erkande också dåvarande handelsminister Lange
1967: " ••• vi kan komma att få gora omlaggningar av en del

av våra socialforsakringar som kan bli besvarande. "
Vad skulle du tycka om
ratten till halso- och sjukvård får dej och din familj
knots till anstallningen?
arbetskoparens valvilja bestamde om du skulle få något
bostadsbidrag och storleken på det?
socialbidragen knota till anstallningen? Får du sparken
så ryker också socialbidraget.
och om aven moderskapa-forsa.kring knyts till ansta.11ningen så att ogifta kvinnor utan egen anstfillning hanvisas till vfilgorenhet?
Sådan ar faktiskt socialpolitiken i EEC:s olika lander.
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Hur ska det gå med barnbi dragen?
Ja, inte skulle vi få behålla det vi har i Sverige, om vi
tvangs flytta - de sociala bidragen ar inte mojliga att exportera. Vi skulle bli tvungna att acceptera reglerna i det land
vi hamnar i. I Frankrike t. ex. får ett franskt barn 520
francs, ett inflyttat portugisiskt 97 francs och ett barn från
Senegal 65 francs - Hur mycket ar ett svenskt barn vart?
Folkpensionen
Den svenska folkpensionen som ar oberoende av kvalifikationsår skulle gå forlorad. Vidare skulle också den pension
som utgår vara knuten till den gifta mannen som familjeforsorjare, som de fiesta andra bidrag i EEC. Frånskilda kvinnor hamnar således helt utanfor systemet.
Nå, men EEC:s socialfond?
Anvands inte den till sociala bidrag? Nej, folket får inte ett
ore ur den fonden. Den ar till for att underlatta tvångsdeportering av arbetare. Officiellt heter det att den ska "framja
sysselsattningsmojligheterna, samt den geografiska och yrkesmassiga rorligheten".
Ett EEC -land som haft kostnader for att omskola och forflytta arbetskraft kan få 50 % av dessa kostnader betalda av
fonden.
Undra sen på att kapitalisterna vill bli med i EECJ

Slumbostader
Inte heller de statliga och kommunala bostadstillaggen kom mer att betalas till en tvångsforfl.yttad svensk.
24
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1

ij

I EEC utbetalas dessa bidrag, om de overhuvud taget utbetalas, av arbetskoparen. Invandrare till EEC -lander tvingas
ofta oo i misserabla hosta.der av papp och plåt. Dessa slumhosta.der kallas bidonvilles, och det finns mer an 100 000
sådana bidonvilles i EEC-landerna.
For att få arbete i något av EEC -landerna kravs fast bostad, och då duger inte bidonvillerna. Du får vanda dig till
en adressformedling och for 500 - 1 000 kronor kopa en adress (bara adressen, inte bostaden), som du kan visa upp
for arbetskoparen. Nar det ar gjort kan du flytta in i en bi donvilles, den enda bostad du kan få tag på.

EEC- centraliserad utbildning
EEC-kommissionen har på senare år visat allt storre intresse for utbildningsfrågor, "med utgångspunkt huvudsakligen i Romfordragets bestammelser om arbetskraftens fria
rorlighet". (Infor Sveriges EEC -forhandlingar, Handelsdepratementet, 1971 sid, 171)
"!nom EEC forbereds vidare en harmonisering av utbildningsnivåerna som syftar till att mojliggora for yrkesutbildade i ett land att arbeta på samma villkor i de ovriga medlemslanderna.
(A.a. sid. 171)
"For narvarande foreligger forslag till direktiv ifråga
om fri etableringsratt och fritt utovande av tjanster,
erkannande av diplom och certifikat samt samordning
av lagbestammelser betraffande bl.a. arkitekter, barnmorskor, ingenjorer, la.kare, optiker, sjukskoterskor,
tandlakare och vetirinarer."
(A. a. sid. 171 - 172)
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Arbetskraftens fria rorlighet
Utgångspunkten for EEC:s utbildningspolitik ar alltså att underlatta "arbetskraftens rorlighet". Tvånget skall galla alla
arbetande oavsett om dom har grundskola, yrkesskola eller
akademisk utbildning bakom sig. For att den "fria rorligheten" skall bli mer an ord på ett papper kravs att utbildningens innehåll ar likartad inom EEC. Vidare måste betygsoch examensformerna goras lika for att arbetskoparna skall
kunna jamfora arbetskraften från olika lander och valja den
mest lonsamma.
Du som ar elev och har kampat mot de relativa betygen.
Vad tycker du om att EEC centralt beslutar hur dina framtida betyg skall se ut? Dina protester kommer SO avfarda
med: "det ar inte vi som bestammer - tank på samordningen
inom EEC".
Du som ar elev eller student, vad tycker du om att kurs-innehåll och inriktning besta.ms i Bryssel? EEC planerar
att uppratta "en europeisk pedagogisk filmproduktion som
innefattar skol-TV och andra AV hjfilpmedel". (A.a. sid 172)
Blir det inte mycket svårare attpåverka innehållet då?
Skall vi ratta oss efter vad Europas monopolkapital vill att
vi ska la.ra oss.

Nya UKAS i europaformat
Om Sverige knyts upp med ett "utvecklingsbart frihandelsavtal" till EEC, kommer regeringen att "harmonisera" betyg,
examensformer, sparrar och kursinnehåll med EEC. Elevers, studenters och larares synpunkter kommer att vaga
latt mot EEC-byråkratins direktiv. På sikt kommerutbildningspolitiken helt att underordnas EEC. Vi måste stoppa
regeringens planer nu. Vi vill inte drabbas av nya UKAS i
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europaformat. Kampen mot en svensk EEC -anslutning måste vara en av huvudfrågorna också for elever, studenter och
Hi.rare.

EEC avfolkar landsbygden - hotar miljtin
Inom EEC skall enligt planerna stora industriplaceringar
komma att ske endast i områden med mer an två miljoner
invånare ("utvecklingspoler"). Man koncentrerar sig på ett
fåtal, men enormt stora industricentra: Ruhrområdet i
Tyskland, Paris-området och Norditalien.
Detta har de styrande i Sverige sett, och med ett medlemsskap i åtanke har de forberett sig genom att forsoka skapa
liknande centra har i Sverige. Detta for att det svenska monopolkapitalet ska kunna konkurrera om vi går med. Exem pel på det ar regionplanerna som bestammer att vissa områden skall vaxa enormt och andra totalt avfolkas. Vad detta
innebar for miljon vet vi redan.
Vad har vi då att vanta oss om vi går med i EEC? Ja, vi
kan titta på Ruhrområdet. Dar ar 20 miljoner manniskor
ihopfosta. Det ar tio gånger storre an Stockholm. Tio gånger varre miljoproblem.
I DN 12/3 1972 beskrevs staden Duisbo~g i Ruhrområdet:
"Dag och natt vakar automatiska instrument over andningsluftens kvalitet. Man har en katastrofplan fardig for den handelse luftfåroreningshalten skall stiga over en viss definitivt
livsfarlig nivå, vilket nar som helst kan ske om vinden vander och stiltje utbreder sig."
I det Hige borde forstås industriexpansionen bromsa och
darmed fororeningen. Men det gor man inte. I stallet planeras en ny kemisk industri som skall slappa ut ytterligare 11
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ton svaveldioxid. I timmen. (DN 12/3 1972) Plus all ruman
skit. I staden Knappsack blev fororeningarna rent dodliga,
Vad gjorde man? Jo, man avkuerade månniskorna i området
och byggde ytterligare en kemisk industri,
I Ruhrområdet ar antalet doda i canser 3 gånger storre an
i andra stader utanfor området och 5 gånger storre an på
landsbygden.

VARFOR GOR MAN INGET?
Varfor griper inte myndigheterna in med aktiv lokaliseringspolitik och gor industricentra mindre? Varfor? Jo, i EECstadgan § 92 står att stodåtgarder av var slag det vara må
som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen ar
oforenligt med EEC. EEC-lagarna tillåter inga åtgarder.
Vad vi har att vanta i miljohanseende om vi går med i EEC
ar antagligen att Stockholm blir så stort som Ruhrområdet,
eller om det ej blir tillrackligt stort och konkurrenskraftigt
så tvingas vi flytta och soka jobb just i Ruhr. Så hur man
an vander på det så kommer vi med EEC inte ifrån att leva
i ett Ruhrområde.

ALL-A l EEC

AR NOJ DA

-Å1"MINSTONE DOM

.:,OM JAq KANNER!
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EEC hotar demokratin
Inrikespolitiskt ar syftet med EEC att smida ett vapen i monopolens hander med vilket de ska kunna oka utsugningen av
de arbetande folket.
Nationerna ar inte !angre tillrackliga som bas for det tå.
Darfor har EEC skapats. Meningen ar att steg for steg avskaffa de ingående staternas sjfilvstandighet och skapa en
europastat med overstatliga organ. Detta framgår också av
EEC -stadgan:
§ 2. Gemenskåpen har till uppgift att genom. upprattandet av en gemensam marknad och genom ett successivt,
omsesidigt narmande av medlemsstaternas ekonomiska
politik skapa forutsattningar for en harmonisk utveckling av det ekonomiska livet inom gemenskapen som helhet, och mojliggora ett fortlopande och samordnat framåtskridande, en okad stabilitet, en successiv stegring
av levnadsstandarden, samt allt intimare relationer
mellan de anslutna staterna. 11
(Rom-fordraget sid. 7 - vår kurs.)
11

Det folkliga inflytandet ar minimalt i EEC. Forutom att
monopolen styr det mesta sjfilva - det gor de i Sverige också - står aven EEC: s myndigheter nastan helt utan varje
form av folkl.ig kontroll. EEC har en statlig overbyggnad
med parlament,domstol ( eget rattsvasen), · kommissionen
och ministerrådet (som tillsammans bildar en slags regering), egen utrikesrepresentation och borjan till egen budget.
Parlamentet ar bara rådgivande och i praktiken knappt ens
det.
Domstolen bestammer om EEC:s lagar och om något medlemsland har overtratt någon lag.
29
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De som beslutar ar ministerrådet. Dar dominerar de stora
staterna totalt. Sverige skulle få 3 roster av 63 om vi kom
med.
Men i praktiken ligger makten hos kommissionen, som inte
har någon folklig forankring alls. Dom tas oftast från storfinansen eller diplimatkåren. De ska bara se till EEC:s intressen och inga nationella. Ingen av <lessa myndigheter ar
direkt folkvalda!
Och dom har inte lite makt. De kan ge påbud som går fore
de enskilda land.e rnas lagar, ja, t.o.m. grundlagar! Dess
medlemmar kan också ge bindande forordningar till organi sationer, foretag och enskilda personer,
En nation kan inte satta sig emot overforing av mer makt
till <lessa myndigheter om EEC beslutar om det.
Rent allmant ar också byråkratin i EEC kraftig. Resultatet
om Sverige kom med skulle bli att besluten fattades annu
hogre over våra huvuden, av byråkraterna och teknikerna i
Bryssel. Det ar en utveckling åt fel håll. Våra mojligheter
att påverka besluten och få insyn skulle drastish--t minska!
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EEC - biirjan till Europas Ftirenta Stater
Den s. k. Wernerplanen drar slutsatsen att en ekonomisk
sammanslutning kan uppnås i slutet av detta årtionde.
Men ••. "En djupare insikt i de bakomliggande orsakerna
vi sar att den utveckling mot samordning i Vasteuropa, som
vanligen tillskrivs ekonomiska motiv, i sjfilva verket ar till
sitt vasen politisk. . . vars slutliga mål ar att samordna de
viktigaste av de deltagande landernas statliga funktioner."
(kommissionens f. d. ordforande Hallstein).
Uch ministerrådets ordforanae Moro skriver i ett hemligt
brev till Danmarks regering: "Har av foljer att EEC: s aktivitet utgor en helhet som inte kan uppdelas och att mojligheterna att rakna med alla - medlemslander och kandidatlander - nar det galler den stadiga utvecklingen av den gemensamma politiken och for framsteg i det politiska arbetet,
oavsett vilken form det i sinom tid till sist kommer att anta,
ar avgorande for ett positivt resultat av den europeiska uppgiften, som EEC forblir obrottsligt trofast till." (våra understrykningar). Las det två gånger! Har antyder Moro att EEC
ska ha gemensam politik inte bara i fredstid utan också i
krig.
Den s. k. Davignonrapporten beskriver hur denna politiska
sammanslutning ska byggas upp genom utrikespolitiskt samarbete. Utrikesministrarna skat. ex. ha gemensamma sammantraden minst varje halvår. Enligt planen ska samarbetet
utvidgas. De båda f. d. ordforandena i kommissionen ger
ytterlig are fakta. Hall stein: "EEC: s mål forutsatter ett gemensamt forsvar." (DN 3/2 197 2) Malfatti: "Ekonomisk och
politisk forening går hand i hand. Vad som så dags kommer
att bli varldens maktigaste handelsblock måste ha en gemensam forsvars- och utrikespolitik." (Veckans Affarer 3/9-70).
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Med gemensam ekonomi, politik och militar måste man ha
en helt gemensam stat. Då finns ingen som helst sjfilvstan dighet for de ingående staterna. De får samma situation dom
de enskilda staterna i USA, som ju ar Amerikas Forenta
Stater. Och det blir i allians med NATO. Alla medlemmar
hittills ar med i NATO. Sverige blir en av dom om vi går
med i EEC.
Det ar lojligt att prata om att man kan vara neutral i ~EC.
Om Sverige går med i EEC måste vi acceptera alla beslut
som fattats och som kommer att fattas dar. Man kan inte gå
ur. En gång medlem alltid medlem - for all framtid. (§ 240
i EEC -stadgan lyder: "Foreliggande fordrag galler for obegransad tid". ) Det blir ingen vidare framtid for det svenska
folket.
REGERINGEN OCH NEUTRALITETEN
Regeringen forsoker framstalla sig som "forsvarare av
neutralitetspolitiken". Men hur ar det med regeringens beslutsamhet att forsvara neutraliteten?
•

Våren 1970 sa Palme: "Det ar inte latt att nu saga hur
långt Sveriges neutralitet ar forenlig med Romstadgan".
Men det ar helt klart. De ar oforenliga. Men andå sva.var Palme på målet. Det ska ses mot bak.grunden att då
var anslutning i form av medlemsskap aktuellt for Sveriges del.

•

Ett år senare anfor Palme neutraliteten som enda argument for att inte soka oppet medlemsskap.
Men hur lange står han fast vid det? Nar regeringen val
fått in en fot i EEC kommer den att fortsatta marschen in.
Det har den ju klart sagt ifrån. Nar man då kommit in en
bit och om opinionens tryck for bibehållandet av neturalitetspolitiken slapper, så kan Palme mycket val andra sig och
plotsligt firma medlemsskap forenligt med neutraliteten.
32
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EEC ftirsvårar kampen for socialismen

Den svenska arbetsklassens mål ar att kampa for ett socialistiskt samhfille.
Endast i ett socialistiskt samhfille kan ratten till arbete
garanteras, folket ha ratt till livsfornodenheter och bostad
utan ockerpriser och hyresutplundring. Forst då kan de demokratiska fri- och rattigheterna helt forverkligas. Vad
skulle då ett narmande till EEC betyda i detta perspektiv?
LO-ledningen sager att arbetarklassens samarbetsmojligheter och darmed arbetarnas styrka, over de nationella
granserna kommer att aka.
Vissa "vanster"organisationer forklarar att EEC kanske i
alla fall innebar ett forsta steg mot "ett rott Europa".
Men om det svenska folket ska få socialism, måste det ske
genom kamp. Ju samre kampmojligheter for arbetarklassen
och folket desto samre ar mojliglieterna att nå målet - socialism.
Och omvant - ju storre mojligheter kapitalisterna har att
bekampa och kontrollera arbetarklassen desto lattare får
de att slå vakt om sitt herravfilde.
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Och en EEC-anslutning ger kapitalet alla trumf på hand.
Den "fria" arbetsmarknaden har splittrat arbetarna i olika
lander, den "fria etableringsratten" ger kapitalet alla mojligheter att samordna sin politik gentemot lontagarna, fackforeningarna avvapnas, monopolen ges alla mojligheter att
utan folklig kontroll stifta lagar, ja, monopolen ges till och
med mojlighet att militart och polisiart samordna sina aktioner mot arbetarklassen och folket.
Ett av monopolkapitalets starkaste argument for att bygga
upp EEC var just att battre kunna bevara och befasta sitt
herravalde.
~

Ett socialistiskt Europa - och ett socialistiskt Sverige kan lattast forverkligas om de olika landerna (också Sverige)
står utanfor EEC.
For oss ar det lattare att besegra det svenska monopolkapitalet an att besegra hela det vasteuropeiska samlade monopolkapitalet.
Om vi lyckas hålla Sverige utanfor EEC underlattar vi också for arbetarna ute i Vasteuropa. Vi undandrar de vasteuropeiska monopolen stadet från det svenska monopolkapitalet.
Ett forenat Europa kan byggas endast på basis av sjalvstandiga, demokratiska stater dar arbetarklassen och folket har
makten. Dl\ kan fred och samverkan over granserna bli en
verklighet. Men monopolens forenade Eurova innebar splittring, nationellt fortryck och okad utsugning. Darfor staller
alla socialister parollen - Ne] till EEC - For ett sjalvstandigt Sverige.
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Nej till
''frihandelsavtalet'' folkomrOstning I

Nar regeringen blir ansatt blir deras kommentar ofta att det
dar stammer nog "men vad vi forhandlar om ar inte om medlemsskap utan bara om ett frihandelsavtal".
Men som vi visat i avsnitt I ar det inte frågan om ett vanligt "fri"handelsavtal.
Morklaggningen ar så gott som total om vad som kommer
att stå i detta avtal och vilka eftergifter den svenska regeringen gjort till EEC.
Men redan de dokument som presenterats fore forhandlingarna ger gott underlag for att kra.va: Stopp for "frihandelsavtalet" - Folkomrostning •
36
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1. "FRIHANDELSAVTALET 11 OFORENLIGT MED SVERIGES
SJ ALVSTANDIGHET
Redan det avtal som regeringen forhandlar om ar oforenligt
med ett bevarande av Sveriges nationella sjfilvstandighet och
får redan det sådana konsekvenser for de svenska lontagarna som gor det helt oantagligt for det svenska folket.
Så ar t. ex, uppgivandet av Sveriges mojligheter att bedriva
en sjfilvstandig handelspolitik oforenlig med neutralitetspoliken!
Det avtal som planeras kommer också att ge samma negativa konsekvenser som ett medlemsskap på en hel rad områden.
I en utredning om konsekvenserna av en EEC-anslutning
som handelsdepartementet arbetat med fastslogs:
"En svensk anslutning i någon form till EEC torde komma att inneha.ra att Romfordragets bestammelser om
arbetskraftens fria rorlighet måste helt accepteras."
(Vår kursiv)
EEC-kommissionens egen ståndpunkt ar
" ••• måste frihandeln åtfoljas av en så omfattande liberalisering på andra områden - i forsta hand arbetskraftens fria rorlighe:!, tjanstesektorn, jordbruket - ••• 11
(Ur EEC-kommissionens rapport om EFTA-lander som
inte ansokt om medlemsskap. Vår kurs.)
Detta krav från EEC-kommissionen kommer inte svenska
regeringen att vara avvisande infor:
11
Sjfilvfallet måste den fria arbetsmarknaden ingå i ett
samarbete. 11
•
(Palme, DN 19/3 1971)
Det står alltså klart, att regeringen ar instfilld på att i
samband med avtalet låta genomfora åtgarder for att "underlatta arbetskraftens fria rorlighet". Detta ar en av de vikti gaste konsekvenserna inte bara ett medlemsskap utan också
"frihandelsavtalet" skulle inneha.ra.
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Det ar också kl.art, att ''konkurrensen" inom EEC skulle
få allvarliga foljder for Sveriges vidkommande då "frihandelsavtalet" undertecknas. Enligt både EEC:s och den svenska regeringens mening innebar frihandel också "fri" konkurrens.
Att avtalet har skulle få svåra foljder erkanns också oppet
av regeringen:
"Samtidigt ar det oundvikl.igt att vissa delar av industrin
kommer att stallas infor omstallning- och anpassningsproblem genom hårdare konkurrens utifrån."
(Bilaga till Finansplanen 1972, sid. 22)
Och detta galler alltså inte vid medlemsskap utan då det
avtal som regeringen nu forhan<:llar om trader i kraft!

2. OKAT BEROENDE AV EEC
Det ar också klart, att regeringen ar beredd att acceptera
en rad av de lagar, bestammelse eller forordningen som nu
galler i EEC aven om detta inte sags kl.art ut i avtalet.
Vi behover endast peka på det okade utrikespolititiska beroendet av den gemensamma handelspolitiken.
Regeringen soker ju också samarbete i frågor om industri politik, miljopolitik etc. (se memorandat). Det ar kl.art att
frihandelsavtalet innebar en anpassning till den politik som
fors av EEC på dessa områden.
''Harmoniseringar''
EEC:s ministerråd har fattat beslut om att inte bega.ra av de
lander som icke soker medlemsskap att bestammelserna om
"harmoniseringarna" (av lagstiftning, sociala villkor, loneforhållanden) ska tas med i avtalet. Men•••
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"Gemenskapen vfilkomnar emellertid harrnomsenng
från det enskilda icke-medlemssokande landets sida.
EEC -si dan utesluter inte heller mojligheten av samordnande harmoniseringsåtgarder i sarskilda fall ••• "
(Aktuellt i Handelspolitiken s/7 2, sid. 7)
Och det finns ingen anledning formoda att regeringen har
något att invanda. Tvartom ar hela dess forhandlingsmemorandum en enda invit till "samarbete och samverkan" på
alla mojliga områden ihopkopplade med dyra forsakringar
om hur overensstammande den svenska regeringens och
EEC:s åsikter ar i alla viktiga frågor.
Dessutom •••
• • • har regeringen forklarat att "en viss samordning av
den ekonomiska politiken" ar "onskvard". Sverige onskar
delta i "konsultationsforfaranden betraffande konjunkturpolitiken och stabiliseringspolitiken, medelfristig ekonomisk
planering och monetara frågor". (Memorandat 6 sept. 1971)
"Samarbetet" med EEC i alla dessa frågor kommer inte
att inneha.ra något annat an en svenskt underkastelse vilket
ar helt oantagbart for de svenska lontagarna.

3. AVTALET SPRÅNGBRADE MOT FULLT MEDLEMSSKAP

Vi har tidigare sett hur regeringen varit instfilld på att soka
fullt medlemsskap i EEC. Då opinionen mot EEC -anslutning
borjade vaxa sig stark våren 1971, gjorde regeringen sin
taktiska retratt. I stallet for att soka medlemsskap borjade
den forhandla om "frihandelsavtalet'.'.
Men detta avtal ska vara "utvecklingsbart" och ett "forsta
steg mot ett narmare samarbete". En så ansvarig person
som EEC -kommissionens ordforande har vågat forutspå att
39
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Sverige inom fyra år kommer att soka fullt medlemsskap.
Palme sjfilv vagrar svara på hur frågan om fullt medlemsskap ska stå om några år!
Storkapitalet får inte fullt medlemsskap nu. Men de litar
fullt och fast på att om bara detta avtal kommer till stånd,
så ansoker regeringen om medlemsskap om några år.
Sverige ska steg for steg slussas in bakvagen i EEC. Det
forsta steget ar det viktigaste.
Och darfor måste vi mobilisera all kraft for att stoppa detta "frihandelsavtal".
Frihandelsavtalet ar ett steg mot fullt medlemsskap. Och
faktum ar, att redan detta avtal - om det trader i kraft binder upp Sverige till EEC i en sådan utstrackning att vi
kan tala om Sverige som ett EEC-land.
Darfor staller vi parollerna:
NEJ TILL "FRIHANDELSAVTALET"!
FOLKO MROSTNING !
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HUR SKA VI
FORA KAMPEN

MOT EEC?
Ar det någon id~ att fora kampen mot EEC? Har inte utvecklingen sin gilla gång? Går vi inte mot ett avskaffande av nationsgra.nser o. dyl. ?
Det ar sant att vi har en kraftig fiende mot oss. Monopolkapitalet, regeringen och topparnå i LO och TCO gor allt for
att på det ena eller andra viset fora in oss i EEC. Till sin
hjalp har de dagstidningar 1 radio. TV och fackbyråkrater.
Det underlage vi har i EEC-frågan ar mycket stort. Frågan
di skuteras knappt.
Men det har kommit igång en rorelse mot EEC. Den va.xer
sig allt starkare. Och vi vet hur en EEC -anslutning skulle
hota jobben for arbetare och tja.nstema.n. Loneforhållanden
och arbetsvillkor skulle forsamras. Småbonderna skulle
slås ut. Småforetagare gå under i konkurrensen eller bli
uppkopta av EEC-foretagen. Alla overtygade demokrater
måste darfor gå emot de odemokratiska inslagen i EEC.
Studenter och elever skulle drabbas av hårdare styrning av
undervisningen. Darfår kan vi rakna med att vi också på
vår sida kan mobilisera en månghovdad enhetsfront mot EEC.
Det ar i Sverige storfinansen - de femton familjerna och
kretsarna narmast dem - som har intresse av att salja Sveriges sjfilvstandighet. Det ar en liten skara. Men det ar miljoner och åter miljoner som kan mobiliseras i kamp mot
EEC.
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VI MÅSTE INRIKTA OSS PÅ ATT STOPPA "FRIHANDELSAVTALET"
Regeringen och LO-toppen forsaker vilseleda opinionen genom att saga nej till medlemsskap, men ja till "frihandelsavtalet". Men nu leder "frihandelsavtalet" just till medlemsskap.
Ar vi emot EEC måste vi vara emot avtalet.
Ska vi forsaka stoppa EEC-anslutning måste vi också ta
kamp mot varje steg på vag in i EEC.
Darfor måste vi nu satta alla klutar till for att stoppa detta
avtal.
Vi har faktiskt mojligheter att komma långt. Det finns en
utbredd och berattigad misstanksamhet i Sverige mot monopolens EEC. Det ar darfor regeringen tvingas gå dessa bakvagar. Aven om vi inte kan få hel seger på en gång kommer
det arbete vi utfor infor avtalet att vara till stor hjalp i den
fortsatta kampen
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Hur ska vi arbeta ?
, KRAV FOLKOMROSTNING
Vi måste krava folkomrostning om EEC-avtalet. Det ar vår
chans att nu stoppa regeringens fortsl:!-tta marsch in i EEC.
Det gor att frågan måste ut på diskussion till folk. Vi ar inte radda for hur den diskussionen skall gå. Det ar också val
motiverat for en så avgorande fråga.
Folkomrostning ar ett viktigt demokratiskt krav, som vi
kan ena många bakom, aven sådana som ar tveksamma i
EEC -frågan.
Darfor ar det viktigt att vi propagerar for folkomrostning
samtidigt som vi tar upp "frihandelsavtalet".

PÅ ARBETSPLATSER
Arbetsplatserna ar det viktigaste slagf~tet mot EEC. EEC
drabbar hårdast arbetsplatserna och dar kan vi också bygga
upp motståndet. Ensam kan du gora ganska lite. Men tillsammans med dina kamrater kan du gora en hel del. Ta kontakt med arbetskamraterna. Sprid material Ohl EEC. Ordna
ett mote med kamraterna.
Forsak ordna en Nej till EEC-grupp på arbetsplatsen.
Ta upp frågan i facket. Ta uttalande mot EEC och "frihandelsavtalet" och for folkomrostning. Forsak forankra motståndet mot EEC i fackklubben men forsak ful.då att bilda en
fristående anti-EEC-grupp.
Forsak att få facket att ordna mote om EEC. Film och inledare kan fås genom Nej-till-EEC-grupperna.
Vanta inte for lange med att dra igång. Bara ni ar några
stycken bor ni satta igång. De fiesta kommer inte med forran de ser att det blir konkreta resultat av arbetet.
43

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

Gå runt med namnlistor. Ordna studier av EEC-frågan. Tala om vad EEC-avtalet innebar. Forsok om mojligy ordna
provomrostning i fackets regi. Om mojlig, forbered kortvarig politisk strejk mot EEC. Strejk ar ett hårt vapen, men
det behovs också sådana kampformer om vi ska lyckas i kampen.
I Norge genomfor nu arbetargrupper och t. o. m. styrman
strejker mot EEC.
0

I BOSTADSO MRADET
Gå runt i kvarteret med flygblad som inbjuder till mote.
Bjud garna på kaffe. Filmer finns tillgangliga. Se till att du
verkligen talar med folk så att de kommer till motet. Bilda
en kommitt~ på motet. Också i bostadsområdena kan vi arbeta med namnlistor och provomrostningar. Sfilj tidningar
och sprid flygblad.
Många kommitt~er har redan bildats på detta satt. Erfarenheterna ar goda. Folk ar faktiskt intresserade av EEC och de
fiesta av dem som kommer på motena ar faktiskt också intresserade av att fortsatta arbeta med EEC. Skriv artiklar
och insandare till lokalpressen.

PÅ LANDSBYGDEN
Landsbygden kommer att drabbas hårt av EEC. Avfolkningen
och nedlaggningen av jordbruk kommer att påskyndas.
Ni som bor på landsbygden kontakta narmaste EEC-grupp,
salj tidningen och ordna moten.
Lantbrukare ! Tryck på i era intresseorganisationer for att
de ska saga Nej till EEC. Varfor inte en traktordemonstration
mot EEC?
Du som ar på landet på semestern , tag med tidningen och
arbeta mot EEC dar.
44
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PÅ SKOLOR
Forsok också har att så snabbt som mojligt bilda grupper
mot EEC. Begar att EEC tas upp på "timmar till forfogande".
Nej till EEC-grupperna kan stalla upp på moten och debatter.
Ordna studiecirkel och salj Nej till EEC -gruppernas tidning
på rasterna.
På universitet, och hogskolor måste vi forsoka få kårerna
att ta uttalanden och bega.ra folkomrostning. Ordna moten.
Varfor inte studentstre jk mot EEC?
Organisera provomrostningar på studenthem och institutioner. Sprid resultatet och anvand det som havstång for det
fortsatta arbetet.
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NEJ TILL EEC-GRUPPERNA

•

Nej till EEC-grupperna ar en enhetsfront som ar partipolitiskt obunden. Dess grundlaggande krav ar "nej till EEC Nej till varje form av EEC-anslutning - Nej till det "utvecklingsbara frihandelsavtalet".
Grupperna iorsoker ena alla, oavsett partitillhorighet kring
kampen mot EEC och for ett sjalvstandigt Sverige.
KFML stoder derma organisation och uppmanar till aktivt
stod till derma rorelse.
Nej till EEC-grupperna kan hjfilpa dig med litteratur, flygblad, talare och annat propagandamaterial. Så fort du bildat
en grupp på en arbetsplats, skola eller bostadsområde bor
du kontakta organisationen, oavsett om ni vill bli medlemmar eller endast ha hjalp i arbetet.
For att bestfilla tidningen, filmer, studiematerial, flygblad,
talare osv.
Vand er till:
Nej-till-EEC Forbundet
Box 15094
104 65 STOCKHOLM 15

46
www.pdf-arkivet.no/eec/ (2022)

Innehållsforteckning
F Orord• ..•...•...••................••.••••..• sid
••

1

0

VAD HANDER I EEC-FRAGAN •••••••• e • • • • • • • • sid
Ett markligt frihandelsavtal •••••••••••••••••• sid
Vad innebar avtalet ••••••••••••• .••••••••••••• sid
Målet-fullt medlemskap •••••••••••••••••••••• sid
Vad ar forklaringen till derma politik. •••••••••• sid
Sverige kan stå utanfor EEC •••••••••••••••••• sid
Vad ar det då frågan galler ••••••••••••••••••• sid

3
4
5
7
8
9
11

VAD INNEBAR EEC ~'OR DIG •••••••••••••••••• sid
Facket maktlost i EEC•••••••••••••••••••••••• sid
EEC hotar ditt jobb •••••••••••••••••••••••••• sid
EEC ger dig frihet att flytta till Ruh~ •••••••••• sid
Lonerna kommer att pressas ner i EEC •••••••• sid
Hogre matpriser-farre jordbruk •••••••••••••• sid
EEC: s usla socialpolitik •••••••••••••••••••••• sid
EEC-centraliserad utbildning ••••••••••••••••• sid
EEC avfolkar landsbygden-hotar miljon •••••••• sid
EEC hotar demokratin•••••••••••••••••••••••• sid
EEC-borjan till Europas Forenta Stater •••••••• sid
EEC forsvårar kampen for socialismen •••••••• sid

13
13
16
18
19
20
23
25
27
29
31
34

NEJ TILL "FRIHANDELSAVTALET"-FOLKOMR0STNING .••.•••••••••...•...••••••••••••••• sid
"Frihandelsavtalet" oforenligt med Sveriges
sjfilvstmdighet •••••••••••••••••••••••••.••••• sid
Okat beroende av EEC •••••••••••••••••••••••• sid
Avtalet språngbrada mot fullt medlemskap•••••• sid

36

37
38
39

HUR SKA VI FORA KAMPEN MOT EEC ;:. ••••••• sid 41
Vi måste inrikta oss på att stoppa "frihandelsavtalet" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• sid 42
Hur ska vi arbeta •••••••••••••••••••••••••••• sid 43

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

FORI-IAND[INGAR

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

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

1
)

r ························■
■

■

■

■

---------------------- ------------------

■

~--

■
■

■
■
■
■

■

-----------------------------------------

■

Kommande OK-TOBER-HAFTEN:

■
■
l!I
■

■

■

■

■

■

■

■

MARXISTISKT FORUM ar teoretiskt organ for
KFML. Tidskriften utkommer med sex nummer
per år. Prenumeration kan ske genom insattning av 15 kronor på postgiro 672656,
Marxistiskt Forum, Uppsala. Stodprenumeration kostar 25 kronor.

•■
■

■

' ·ML-GNISTAN ar KFML:s mest utåtriktade organ. Du kan prenumerera genom att satta
in 15 kronor på postgiro 48637-3.

■

■
■
■
■

■

■

■

■

■

o Hyresutplundringen
o Krigsmakten under kapitalismen
o Enver Hodjas tal vid Albanska Arbetets
Partis Sjatte Kongress, ~ec 1971

■
■
■
■

■
■

Tidigare har utgivits:

■
■

■

o KKP om den proletara internationalismen
o Kamp mot arbetslosheten

■

■

-----------------------------------------

■

■

BOKF5RLAGET OKTOBER, Husargatan 41,
411 22 Goteborg, telefon 031/11 32 63

■

■

■

■

■

■

■
■

■
■
■

*

(J)~U-CDJDUIIB

■
■

■

■

■

--- ■
2.- ■

■
■
■

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

