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Nei til salg av Norge

Utviklingen på gallupen viser at folket slett ikke har
tenkt å gi opp motstandskampen. Tvert om er den
framgangen vi har sett uttrykk for at stadig fler tør ta et
sjølstendig standpunkt på tvers av de fleste politiske
toppene. Men mye kan skje, situasjonen er ikke på noen
måte sikker.
Regjeringen har gått til det desperate trekket å true med
å gå av dersom folket avviser planene deres om EEC-

medlemskap. At statsapparatet blir satt inn på denne
måten, viser også at regjeringen frykter motstandernes
styrke.
Vi har store muligheter til å vinne denne kampen, nå er
det opp til oss sjøl. Slutt opp om Arbeiderkomiteens
valgkampgrupper på deres egne skoler og arbeidsplasseit

KJEMP FOR NEI-FLERTALL 25. SEPTEMBER!
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Oraklet i Telavåg
Spillet med ord nådde sitt høydepunkt under ja-møtet i Telavåg. Statsministeren
fråtset i ord: »Frihet og demokrati i Norge er en del av Europas frihet og demokrati.
Nasjonene blir i vår tid forent i et skjebnefellesskap.» »La en ny tid bygge opp
åpenhet og tillit, trygghet og samvirke mellom mennesker og nasjoner.» et
Det er klart at samarbeid kan skape
fred. Det kommer bare an på
hva slags samarbeid. Bratteli vil framstille det som om EEC-medlemskapet
er et fredsskapende samarbeid. Dette
er en logn! Flere EEC-land fører
blodige kolonikriger i Afrika.. Vi ser
hvordan engelske soldater blir satt inn
for å kue det irske folket, og ikke
minst har vi sett hvor fredselskende
disse landene har vært under Islands
utvidelse av fiskerigrensen. Engelske
oppsynsskip støtter de trålerne som
ikke vil godta at Island vil trygge sin
framtid.
FOLKET HAR IKKE
INTERESSE AV KRIG
Det er kapitalistene som skaper
kriger, og det er kapitalistene som rår i
EEC. Det er vel ingen som vil hevde at
det var den menige tysker og den
menige franskmann som var så forbitret på hverandre at 2. verdenskrig
brøt ut. Det var kapitalistene som
kjempa for mer gull, og den kampen
fortsetter også i dag, selv om midlene
forandres.

VIRKELIG SAMARBEID
OG SOLIDARITET
Skal vi støtte Hellas-juntaen eller
frigjøringsbevegelsen?
Skal
Norge
støtte Thieu eller FNL. — Vi er nødt
til å velge venner i verden. Det Trygve
Bratteli kaller samling, er i virkeligheten å underlegge landet monopolkapitalen i Sentral-Europa. Det er å
velge feil side.
Da Norge ville rive seg løs fra Sverige
i 1905, arrangerte sosialdemokratene i
Sverige store støtteaksjoner. Det var
internasjonalt samarbeid, og det hindra
krig. Da Frankrike sendte panserbåter
til Sovjet for å slå ned arbeidermakten,
gjorde matrosene opprør og styrte
båtene tilbake til Frankrike. Det var
internasjonalt samarbeid, og det hindra
krig.
Når utplyndrerne går til samling for å
skaffe seg mer gull og makt, da øker
krigsfaren. EEC utgjør en viss krigsfare
på lengre sikt, vi bør bekjempe den
faren.

Er du i tvil
stem NEI

Ja-bevegelsens råd til tvilere: »Gå utpå du gutten min».

KAST IKKE STEIN
DU SOM SITTER
I GLASSHUS
Johan Løvenskjold, godseiersønn fra
Skien, slo ned en 18-årig EEC-motstander fordi han rev et Ja-merke av en bil.
Resultatet ble flere brudd i ansiktet,
fare for varige øye- og tannskader og
14 dagers sykehusopphold for EECmotstanderen. Det er mistanke om at
godseiersønnen brukte en eller annen
form for slåsshanske.
Denne saken er interessant fordi den
ikke er et enkelttilfelle. Johan Løvenskjold, studieformann i Skien Unge
Høyre, er leder for en gruppe som
driver terrorvirksomhet mot de progressive i Skiensområdet. De er gjentatte ganger anmeldt til politiet, men
sakene er alltid blitt henlagt, som en
gang da politiet ikke kunne finne en
paragraf mot kutting av høytalerledninger.
Ungdomskampanjen for EF kjører
Store annonser i avisene om hvor
udemokratiske SUF(m-1) er. Det beste
eksemplet de har på det, er at vi tegner
kart over sommerleirene våre og
bruker navnet brigade!
I Skien driver Ja til EF-folk organisert terror mot EEC-motstandere.
Ungdomskampanjen forsøker seg med
kommunisthets i McCarthy-stil. Vi tror
ikke det kan være tvil om hvem som
driver udemokratisk spill.
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Islandsk student til Rode Garde.-

‘41n. IM*11rNIA

Bare EEC-land trossergrensa
I 1958 da vi utvida fiskerigrensen
til 12 mil, kom de engelske trålerne
med piggtråd rundt ripa og oversprøytet islandske oppsynsskip med
kokende vann da de nærmet seg. De
prøvde til og med å renne båtene våre i
senk, men Island ga seg ikke, og vant.
Hvorfor utvider dere fiskerigrensa
til 50 mil?
Av to grunner: 90 % av folket i
Island er avhengige av fisket. Fisken er
være eller ikke være for landet, uten
den kunne vi 'bare pakke sammen og
reise sørover. Dessuten trues fiskebestanden av de store trålerrederiene.
Det er EEC-monopolet Unilever som
driver de fleste trålerne som ligger
utafor Island nå, Unilever renser hele
havområder for fisk før de sender
trålerne sine til nye felter. Vi ser at
monopoler som Unilever er villige til å
sette hele næringsgrunnlaget til Island
på spill for å sikre sin egen profitt.
Hvordan kan Island klare å gjennomføre et slikt tiltak?
For det første har vi stor grad av
sjølråderett slik at vi kan ta saka i egne
hender når det trengs. Hele folket står
bak denne avgjørelsen, bare trotskistene og den del av storborgerskapet
som er redd for handelsboikott har
gått imot utvidelsen. Island kan
bestemme sin fiskerigrense sjøl. Jeg
lurer på hvordan det skal gå med
Norge hvis England skal være med å
bestemme deres fiskerigrense i EEC,
Englands framferd rundt Island nå
tyder ikke akkurat på lyse tider for
norsk fiske i så fall.
Hvordan. vurderer du de internasjonale reaksjonene på den nye
grensa?
rmperialistiske land har gått imot
utvidelsen. Det er bare EEC-land som
trosser grensa og fisker innafor, mens
f. eks. Sovjet har levert en formell
protest mot utvidelsen, men kommer
ikke til å fiske innafor. På den andre

sida har land som har lang erfaring i
kamp mot imperialismen gitt oss
helhjertet støtte. Kina har stottet oss
aktivt både i FN og på andre måter, de
fleste U-land har også gitt verdifull
støtte.
Uten denne internasjonale solidariteten ville det være vanskelig for oss å
opprettholde den nye grensa, f. eks.
består den islandske marine bare av 4
mindre båter med en kanon hver fra
*

ca. 1920, pluss en ubevæpna båt. Det
er klart at vi ikke kunne klare oss mot
f. eks. engelske krigsskip.
Vi har også fått helhjertet støtte fra
norske fiskere som fullt ut respekterer
den nye grensa.
r I Island følger vi nøye med i
nordmennenes kamp mot EECimperialismen. Klarer Norge og Danmark å holde seg utafor, står vi også
sterkere i vår kamp for sjølråderetten.

•

Fra sildefisket. Tidligere var silda viktigst for Island, i dag er den nesten
utryddet. Når utenlandske trålere har sopt grunnen rundt Island omtrent
rein for sild, er det en soleklar rett for islendingene å utvide fiskerigrensa
til 50-mil.
Vi har mye å lære av våre islandske fiskervenner. De kjemper nå for at
landet ikke skal bli nødt til å leve på nåde fra de rike i verden, de
kjemper for sin sjølråderett! Også Norge kunne gjøre liknende tiltak for
å bli mer sjølberga, og for å forsvare næringsgrunnlaget i utkantene.
Dette er uforenlig med EEC-medlemskap — vi stemmer NEI!

Utenriksdepartementett Mer!
41 09 53
» Utenriksdepartementets telefontjeneste »
RG: Jeg hadde et spørsmål om EF.
En damestemme: Et øyeblikk.
En mannsstemme: Hallo.
RG: Goddag, jeg lurer på om det går an å
melde seg ut av EEC hvis vi kommer inn?
Stemmen: Det kan vi helt sikkert. Det står
riktignok ingen ting om det i Romatraktaten, uten om at EF ikke er begrenset i tid.
Dersom Norge finner ut at landet ikke er
tjent med samarbeidet som jo skal tjene alle,
kan vi selvsagt melde oss ut. Men vi melder
oss jo inn fordi vi mener å fortsette

samarbeidet, og derfor er heller ikke denne
problemstillingen tenkt på.
RG: Vil det ikke bli vanskelig å melde seg
ut når Økonomien i Norge og EEC blir mer
og mer felles?
Stemmen: Norge får jo da vurdere om det
lønner seg å ta den belastningen.
RG: Hvordan kan det så ha seg at
Mansholt har uttalt at det praktisk sett vil
være umulig å melde seg ut pga. denne felles
økonomien.
Stemmen: Hm. Den uttalelsen kjenner jeg
ikke til.
RG: Takk for svaret.
Stemmen: Ingen årsak.

a
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EEC-kommisjonen vil ha

Aztlsra1•

EUROPA-4JUGE
En ungdomsorganisasjon for
hele EEC er under planlegging i
Brussel. Den europeiske ungdommen interesserer seg ikke nok for
samordninga av »Fellesskapet»,
mener kommisjonen. Den vil
rette på dette ved å opprette en
ungdomsorganisasjon som kontrolleres av kommisjonen og som
skal gi den europeiske ungdommen den rette holdninga til
»Fellesskapet». Det er den tyske
helseministeren, Kåthe Strobel,
— hun har også med ungdomssaker i Vest-Tyskland å gjøre —
som har stilt seg som mål å

virkeliggjøre denne »store» tanken.
I »Europåische Gemeinschaft»,
kommisjonens blad, beskriver de
hvordan ungdommen har demonstrert og søkt nye veier. I bladet
også
at
kommisjonen
sier
»Europas ungdom får ikke nok
opplæring om Fellesskapet».

I 1968 ble Frankrikes grunnvoller rystet av et opprør der
ungdommen spilte en avgjørende
rolle. Kommisjonen forstår nok
at dette kan komme til å skje
igjen.

Ungdommen i EEC har god
grunn til å gjøre opprør. I dag er
det for eksempel en ordning i
Frankrike som gjør at mange
lærlinger overhodet ikke får
betaling til tross for at 2/3 av
opplæringstida foregår i fullt
arbeid for kapitalistene. I 1969
var det 39 000 som ble tvunget
ut i slikt gratisarbeid, i 1970 var
"( I
tallet Økt til 80 000!
EEC er redd ungdommens
misnøye. De tror de kan stoppe
opprørstrangen ved å lede den
inn i ufarlige former i EECkontrollerte organer.

d I fil 1/~~MIIII PrnilnMMMI

Vi trenger EEC—frontene,„
i
etter den 25
Kamp også etter 25 september?
Hva skal vi gjøre med Folkebevegelsen og Arbeiderkomiteen mot EEC og
dyrtid etter folkeavstemningen? VI
SIER NEI til nedleggelse av anti-EECorganisasjonene uansett om vi kommer
med eller ikke! Blir vi medlemmer, må
mange lover forandres, og vi blir pålagt
tusenvis av nye bestemmelser. Avfolking, arbeidsløshet osv. vil øke i
omfang som følge av medlemskap. Alle
de argumentene vi har brukt mot EEC
vil bli virkeliggjort. Skal vi sitte med
hendene i fanget og se på all
råttenskapen? Vi må forsvare oss, og vi
må ut av EEC. Det kan ikke skje med
vakre bønnebrev, men gjennom de
kamporganisasjoner folket nå har bygd
opp.
Sier folket nei, kommer handelsavtalen etter svensk mønster på dagsorden. Der heter det at partene kan
»utvikle og fordype forbindelsene som
denne avtalen ikke omhandler».
Vi kan risikere å utvikle oss rett inn i
EEC. Vi må bekjempe tiltak som gjør
denne veien til monopolene lett.
Vest-Tyskland og de andre EEClandene vil heller ikke sitte i ro. Deres
behov for kontroll over vår olje, malm,
fisk osv. vil drive dem til stadig villere
forsøk på å underlegge seg Norge. Men
vi må kjempe for å gjøre Norge til vårt
land, bli mest mulig uavhengige økonomisk, og dermed hindre imperialistenes innflytelse. Vi må bygge ut jordbruket og sloss for 50mils fiskerigrense
og en progressiv utenrikspolitikk. Vi
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kan ikke påta oss å rive ned de
våpnene folket har bygd opp, parolen

nei til salg av Norge gjelder også etter
25. september.
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