Vi star
sterkere
utenfor
EEC

EEC mangler r5stoffer, mens Norge er rikt p5 olje og
metaller. EEC ma fortsatt kjope norske varer. Vi kan
st5 utenfor med lOftet hode. SjOlraderetten sikrer
ressursene mot stormaktenes dominans
!
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Da kan det vxre verdt a tenke over dette:
EEC-saken dreier seg om Norges fortsatte stilling
som en fri og uavhengig nasjon. Blir Norge medlem
vil Romatraktaten og Brussels lover bli overordnet
norsk rett. Viktige sporsmal vil belt og fullt bli
avgjort av Brussels maktorganer. EECs vedtatte
dominert av
framtidsplaner er politisk union
ikke
likeverdig
samarbeid
mellom
stormaktene
nasjoner.
Derfor gjelder folkeaystemninga noe annet og
langt viktigere enn sammensetninga av regjeringas
taburetter. Uten norsk sjolraderett vil nemlig alle
norske regjeringer matte underordne seg EECs
—

—

politikk.
Fullt medlemskap binder Norge, det gjelder for
ubegrenset tido (romatraktatens § 240). Et nei gir
ogsa i forholdet til EEC.
fortsatt valgfrihet
NEI den 24. septemtrygt
stemme
du
kan
Derfor
ber.
—

NORGE STAR STERKERE UTEN EEC!
Kan Norge klare a sta utafor? Svaret ma bli et
entydig ja. Norge er rikt pa ressurser: olje og
metaller som EEC-landene sjol mangler. Vi har
billig fossekraft og rike fiskerier. Og ikke minst:
faglxrt arbeidskraft. EEC er en stor handelsmakt,
men kan bare frakte halvparten av varene pa egen
kjol. Derfor trenger EEC norske varer og skipsfarttjenester. Norge kan sta med loftet bode uten a bli
underlagt fullt medlemsskap.
Men tollen, vil ikke den stanse eksporten? 13 ar
utafor EEC viser det motsatte. Som Sverige,
Finland, Sveits og Osterrike kan Norge fortsatt sta
utafor. For seiv JA til EFs ekspert Valter Angell
ma i »Sosialokonomen» 3 —72, innromme at tollen
betyr svxrt lite for handelen i Vest-Europa .
Sannheten er: Norge star sterkere utafor EEC!
Da kan vi forlange handelsavtaler med like vilkar
som Island i dag
for begge parter. Da kan Norge
fiskerigrensa
utvide
kjempe for retten til a
istedet for a bli underlagt britiske og tyske tralerflater!
—

—

DET NYTTER
MOT FRAM TIL URNENE!
—

Er det mulig a holde Norge utafor EEC, nar
redere og bankdirektorer, LO-ledere og regjeringsmedlemmer samlet forsaker a presse Norge inn?
Utviklinga viser at kampen nytter: Hvis vi stoler pa
vart eget omdomme og vare arbeidskamerater. Hvis
vi stoler pa grunnplanet i fagbevegelsen og de . andre
fol kelige interesseorganisasjonene!
EEC-tilhengerne har tatt i bruk alle midler for a
presse opinionen: Embetsverket har blitt brukt
utilslort som et propagandaapparat for EEC. Statlige midler har blitt forfordelt med 5/6 til tilhengerne. Industridirektorer har snakket om
kapitalflukt dvs. okonomisk Iandssvik. Regjeringa
har til og med truet med a gh av hvis ikke folket
foyer seg for ja-presset.
De bar og skal ikke seire! EEC-saka viser at
vanlige arbeidsfolk ikke er nodt til a boye hodet
for de mektige, "de kan selv skape historie. Et nei i
folkeaystemninga vil vxre en viktig seier! Mot fram
til urnene! Din stemme trengs for a forsvare norsk
sjolradere tt !

www.pdf-arkivet.no/eec/

2012

