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velgere
HVA FOLKEAVSTEMNINGEN GJELDER
Ved folkeavstemningen i september blir vi stilt spørsmålet: Bør Norge bli
medlem av EF? Svaret skal være ja eller nei. Folkeavstemningen er rådgivende. Utfallet er folkets råd til Stortinget. Det er Stortinget som gjør
det endelige vedtak.

HVA FOLKEAVSTEMNINGEN IKKE GJELDER
Folkeavstemningen er ikke et spørsmål om tillit eller mistillit til regjeringen. Den gjelder ikke regjeringens framtid. Den er ikke et valg mellom
en arbeiderregjering og en borgelig regjering, ikke «et valg mellom
Bratteli og Borten».

Utgitt av Arbeiderbevegelsens Informasjonskomite mot norsk medlemskap i EF.
www.pdf-arkivet.no/eec/ (2022)

ARBEIDERBEVEGELSEN OG EF
Arbeiderbevegelsen er splittet i synet på
norsk medlemskap i EF. Dette kom til uttrykk ved vedtak på Arbeiderpartiets ekstraordinære EF-landsmøte i april: «Landsmøtet konstaterer at det står strid om EFsake·n.»
Det er verd å huske Einar Gerhardsens ord
på landsmøtet om at partiet må gjøre det
klart for velgere som stemmer nei at vi ikke
ser på dem som mindreverdige tilhengere.
«Vi ønsker dem som velgere ved kommende valg, som tilhengere og som venner,» sa
han. En stiller seg hverken utenfor eller
skader arbeiderbevegelsen ved å si nei til
EF-medlemskap.

Du kan si nei

«Jeg er mot EF fordi medlemskap
høyst sannsynlig påskynder fraflytting, pressproblemer, miljøforsimpling og vanskeliggjør bruk av virkemidler som kan stanse eller bremse
denne utvikling, fordi det å presse
gjennom medlemskap vil splitte folket, ikke minst arbeiderbevegelsen
og med det svekke de progressive
krefter i lang tid framover.»
Brynjulf Bull

ordfører i Oslo

Alle forstår at et ja fra høyrevelgere ikke er
et ja til arbeiderregjeringen. Men enkelte
vil ikke forstå at et nei fra arbeiderpartivelgere ikke er et nei til regjeringen. For å
legge press på arbeiderpartivelgere bringer
de inn i folkeavstemningen spørsmålet om
regjeringens være-eller-ikke-være. Et slikt
press er uforenlig med en fri folkeavstemning. Et råd gitt under press reduserer verdien av folkeavstemningen som et råd til
Stortinget, og er i strid med ånden i den lov
om EF-folkeavstemning som Stortinget har
vedtatt. Blant annet har Einar Gerhardsen
i et intervju i Arbeiderbladet tatt avstand
fra tanken om å bringe «kabinettspørsmålet» inn i folkeavstemningen.

Derfor kan du si nei

Et nei til EF betyr hverken politisk kaos
eller at Arbeiderpartiet fraskriver seg
regjeringsmakten. I vedtaket på EF-landsmøtet heter det at uansett utfallet av folkeavstemningen vil partiet uoppholdelig
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kjempe for at DNA hai. styring i de folkevalgte institusjoner. Med andre ord - så
sant det er mulig vil Arbeiderpartiet fortsatt ha regjeringsmakt i landet.
Den danske statsminister Jens Otto Krag
har også gjort klart at hans sosialdemokratiske regjering vil bli sittende uansett utfallet av folkeavstemningen i Danmark.
Arbeiderregjering eller ikke bestemmes
ikke av folkeavstemningen. Det bestemmes
av det borgerlige flertall i . Stortinget. 76
borgerlige representanter i Stortinget vil
når EF-sporsmålet er avgjort, fortsatt være
tilstrekkelig grunnlag for en ny samlingsregjering. For arbeiderpartivelgere er det
verd å merke seg at Høyres leder, Kåre
Willoch, ser et ja-flertall ved folkeavstemningen som et skritt mot en ny borgerlig
samlingsregjering.

Derfor bør du si nei
Et nei ved folkeavstemningen vil føre til at
et (trolig) enstemmig Storting går inn for
en handelsavtale med EF - på linje med
den våre tre nordiske granneland, Sverige,
Finland og Island, og tre andre EFTApartnere, nå oppnår. Arbeiderpartiet vil
selvsagt aktivt arbeide for å sikre Norge en
slik økonomisk trygg avtale i samsvar med
våre nasjonale interesser og med ønsket fra
et flertall i folket.

Derfor skal du si nei
En demokratisk utvikling mot et samfunn
med størst mulig likhet og rettferd, vil etter
vår oppfatning bli vanskelig hvis Norge
blir et EF-land. EF representerer krefter
som arbeiderbevegelsen alltid har kjempet
mot : Økonomisk og politisk maktkonsentrasjon, en friest mulig markedsøkonomi som i praksis betyr den sterkestes rett til å
vokse seg sterkere.

«Jeg har sagt at dersom partiet ikke
hadde hatt noen kjente medlemmer
og tillitsmenn som var mot medlemskap, burde vi skaffe oss noen, for
med det å gjøre det klart for alle at
en kan tilhøre Arbeiderpartiet og
stemme med Arbeiderpartiet, også
om en stemmer nei ved folkeavstemningen.»
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Einar Gerhardsen

Fram til folkeavstemningen vil arbeiderbevegelsen være splittet i EFspørsmålet. En stor del av partiets medlemmer har et annet syn enn regjering og partiledelse. Hundretusener av velgere som ser Arbeiderpartiet
som sitt parti vil i september vise sin uenighet i dette spørsmål ved å
stemme nei.
Dette nei uttrykker ikke mistillit. Saklig uenighet betyr ikke mistillit.
Arbeiderpartivelgere sier nei til norsk medlemskap i EF fordi de er overbevist om at et medlemskap ikke er noen fordel for landet. De gjør det i
vissheten om at et nei vil gjøre det lettere for norsk arbeiderbevegelse å
realisere sine politiske mål.

Du bør si nei
Denne brosjyre er utgitt av Arbeiderbevegelsens Informasjonskomite mot norsk medlemskap i EF. Komiteen er dannet av organisasjoner i arbeiderbevegelsen og Arbeiderpartimedlemmer som rår til at det norske folk sier nei ved folkeavstemningen. I tillegg til
Oslo-komiteen er det dannet en lang rekke såkalte AIK-komiteer rundt om i landet.
Framtredende tillitsmenn både i parti og fagbevegelse fra alle deler av landet slutter opp
om vårt arbeid. Vi har det felles i EF-spørsmålet at vi tror et nei ved folkeavstemningen
vil gavne norsk arbeiderbevegelse og landet.
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