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EEC TRUER SJOLRÅIIRHTEN!

•

- Blir Norge medlem vil Romatraktaten og Brussels lover bli overordnet norsk rett!
- Viktige felter, som landbruks- og fiskeripolitikken, vil helt og holdent bli avgjort av EECs
rna ktorganer.
- På alle andre områder kan Storting og kommunestyrer bare fatte vedtak som ikke står i
motstrid til EECs omfattende regelverk og bestemmelser.
- EECs framtidsplaner er økonomisk og politisk
union, ikke likeverdig samarbeid mellom uavhengige nasjoner. Et nei til EEC er et nei til at
stormaktene får råderetten over Norge!

EEC TRENGER NORGE!
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Ifølge EEC-tilhengerne er Norge en husmann
som må være glad over å få spise ved samme bord
som Europas fine nasjoner.
Realiteten er at Norge har store ressurser som
EEC sjøl trenger råderetten over:
- Olje til Vest-Tysklands tungindustri
- Krigsviktig malmproduksjon for EECs stormakter.
- Store fiskeribanker for EECs ,trålerflåter.
Skal den politiske og økonomiske unionen i
Vest-Europa bli en slagkraftig realitet, må kontrolJen over det norske territoriet og dets politikk være
sikret.

DE VIL SELGE LANDET!
Norsk sjølråderett står i dag i veien for norske
monopol- og storkapitalister. Og de vil tjene på
salget av vår suverenitet!
- Skipsrederne må i dag overføre inntektene fra
handelsflåten til Norge, investere dem i norske
bedrifter. EEC-medlemskap vil gi dem muligheten til å stikke bort pengene til mer profitable
investeringer på kontinentet.
- De store aksje-eierne i skipsfart og industri vil
kunne selge aksjene til langt høyere kurser enn
før_ Råderetten over arbeidsplassene vil bli solgt
med god fortjeneste.
- Tap av sjølråderetten vil hindre lover mot import
av arbeidskraft fra EEC-området. Kapitaleierne
håper på lavere lønnsutgifter og høyere profitt.
De norske statsmyndighetene har stilt seg til
disposisjon for monopolkapitalen i dette spillet om
Norges framtid. Ingen veteranopprop fra siste krig
kan dekke over regjeringas angrep på Norges stilling
som en fri og uavhengig nasjon i dag!
Norges fortsatte stilling som en fri og uavhengig
nasjon, det er hva EEC-saka gjelder. For arbeiderklassen og folket er det spørsmål om fortsatt å ha
muligheten til å presse Storting og regjering til åta
hensyn til dets interesser. Sjølråderetten beskytter
folket mot utenlandsk kontroll. Derfor må parolen
den 25. september bli:

STEM NEI TIL SALG AV NORGE!
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