Bildet viser Pierre Overney skutt ned av
Renaults bedriftspoliti i februar 1972.
Sammen med 15 andre hadde han oppfordret
til demonstrasjon mot oppsigelser, arbeidsledighet og rasisme. Han var selv nylig
oppsagt ved fabrikken. 125 000 fulgte han
til graven i protest mot bedritts·
politi i Frankrike
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»EEC tjener den europeiske industrien som basis og ekserserplass for dens
internasjonale konkurransekraft», sa Walter Hallstein, EECs grunnlegger. For
arbeiderne betyr dette beinhard struktur-rasjonalisering og reallønnsenkning.
Etter de store streikebølgene som fulgte bl. a. i mai 1968 i Frankrike og høsten
1969 i Italia, har de herskende klasser i EEC reist en kampanje for sterlcere politisk
kontroll. De demokratiske rettigheter angripes.
I Vest-Tyskland ble det f. eks. nylig vedtatt en lov mot ansettelse av »forfatningsfiendtlige elementeD> i statens tjeneste . Det fins et lovforslag om å forby enhver
streik blant arbeidere og funksjonærer i offentlig tjeneste og et forslag om at
studenter som forstyrrer »ro og orden» på universitetene blir utelukket for opptil 3
år. Med »forstyrrelse av ro og orden» menes f. eks. diskusjonsmøter. I Frankrike ble
»anti-knuser»-loven vedtatt for et par år siden. Den slår fast at enhver som blir
arrestert i nærheten av en ulovlig demonstrasjon (en trenger ikke en gang ha vært
deltaker), kan gjøres personlig ansvarlig for alt som blir ødelagt eller skadd .

HVILKEN YTRINGSFRIHET ASPENGREN?
EEC-tilhengeren og LO-formannen Tor Aspengren sa det slik 1. mai: »I EF er det
ytringsfrihet». Ingen lover direkte rettet mot ytringsfriheten er vedtatt. Men
hvordan vil Aspengren forklare at over 10 venstreorienterte organisasjoner i
Frankrike er forbudt siden 1968? Eller at redaktøren Alain Geismar ble fengslet for
sine politiske meninger? Både i Vest-Tyskland, Italia og Frankrike blir venstreorienterte aviser stadig beslaglagt . Hva slags »ytringsfrihet» er dette?

EN POLITIMANN FOR HVER 400. INNBYGGER.
For å gjennomføre slike tiltak rettet mot folket må politiet styrkes . I
Vest-Tyskland skal 15 000 nye politifolk ansettes slik at det blir en politimann for
hver 400. innbygger. Grensevernet omgjøres til en spesialavdeling for bekjempelse
av »indre uro».

BEDRIFTSVERN: FOR HVEM?
På mange bedrifter i EEC-landene er det opprettet væpnede bedriftsvern med
formål å slå ned streiker og »uro». Tidligere i år ble den oppsagte arbeideren Pierre
Overney skutt ned og drept av Renault-fabrikkenes bedriftsvern.
De fascistiske fagforeningene CFT i Frankrike og CISNAL i Italia har egne
commandogrupper som hindrer spredningen av politisk materiale og bryter opp
møter. Bl. a. på FIAT og Citroen er det avslørt omfattende spionsystem og angiveri.
Fagforeningstillitsmenn som jobber godt risikerer å bli »omplassert» eller oppsagt.

FÅR VI VÆPNEDE BEDRIFTSKORPS I NORGE?
Som EEC-medlem kan vi ikke begrense bl. a. franske og vest-tyske investeringer i
Norge. Vest-tysk og fransk oppkjøp av norske arbeidsplasser vil gå greit takket være
EECs frie kapitalbevegelse·og frie etableringsrett. De nye eierne vil selvsagt ta i bruk
»europeiske» metoder for å kontrollere arbeidskamper og streiker. Som EECmedlem vil det bli vanskelig for Norge å hindre en slik utvikling. Utenfor EEC, med
sjølråderetten i behold , kan vi avvise slike anti-demokratiske framstøt.

FORSVAR DE DEMOKRA TISKE RETIIGHETER - STEM NEI!
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