
UNIONEN: 
IKKE SANIARBEID 

MEN BRUSSELDIKTAI 

S Er EEC samarbeide mellom selvstendige stater? 
Nei! 9. februar 1971 besluttet EEC å opprette en økonomisk 

u n i o n. Bratteli skrev 22. januar 1972 under på at Norge binder seg til 
dette målet. 

Når unionen fullføres i 1980, overføres statsmakt i den økonomiske 
politikken til Ministerrådet i Brussel. Brussel bestemmer hvor stort 
medlemslandas statsbudsjett skal være. Brussel bestemmer over skatte-, 
penge og kredittpolitikken for å styre EECs utvikling. (Jfr. Skånlands-
utvalgets utredning av 15. nov. 1971.) Stortingets makt blir under 
unionen nesten å sammenlikne med et kommunestyre i Norge i dag! 
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UNION: STORMAKTENE FÅR RÅDERETT I NORGE 

Gjennom unionen får stormaktene råderett over norske forhold: 
o EEC-maktene med 20 % lavere lønn enn her skal sette rammen for 

lønnsoppgjørene i Norge. I år var grensa 6 % — Aspengren og Selvig 
stoppet på 5,7. 

o EEC-maktene med 3. mill. arbeidsløse skal bestemme norsk arbeids-
markedspolitikk. 

o Union betyr at f. eks. Storbritannia kan bestemme den norske 
fiskerigrensa i 1982. 

o Union betyr at Vest-Tyskland — der bøndenes inntekter sank 10 % i 
fjor — skal avgjøre skjebnen til norsk jor,bruk. 

Går stormaktenes vedtak mot det norske ".31ket, kan regjeringa ikke 
hindre det. 

Medbestemmelse i unionen, da? Norge fJir- 3 av 63 representanter i 
Ministerrådet. Norges produksjon er bare 1,8 % av EEC! Ja, den er ikke 
engang like stor som salget til de 4 største tyske konsernene. Hvem sin 
stemme tror du vil bli hørt i Ministerrådet? Erfaringene fra NATO 
vitner om at et lite land har lite å si. Har vi klart å påvirke diktaturet i 
Hellas? 

NORSK LOV FJERNES — FOLKET ANGRIPES 

Gjennom medlemskap likvideres over 40 norske lover. Romatraktaten 
innsettes i stedet. 
o Medlemskap betyr at deler av Konsesjonslovene oppheves. EECs frie 

kapitalbevegelse og frie etableringsrett knesettes i Norge. 
Dette legger våre arbeidsplasser og råvarer åpne for oppkjøp av 
Krupp og Deutsche Bank! Staten har ingen lovhjemmel til å hindre 
dem i det. 

o Medlemskap betyr fri handel — at tollen fjernes helt. Slås norske 
bedrifter ut av EEC-konsernene, kan ikke staten hindre det ved å 
sette opp vernetoll. 

Det vil bli ille i EEC — og regjeringa kan ikke hindre det. Men det som 
verre er: Vi kan ikke komme ut igjen. Romatraktatens § 24D slår fast at 
medlemskap »gjelder for ubegrenset tid»! 

SJØLRÅDERETTEN BESKYTTER FOLKET 

Utafor EEC forblir Norge en sjølstendig nasjon med egen statsmakt 
og egne lover. Dette gjør det mulig for folket å presse regjering og 
Storting til å føre en politikk som tjener aeres interesser. Vernetoll kan 
reises. Oppkjøp av arbeidsplasser og norsk kapitalflukt til utlandet kan 
forbys. 

FORSVAR NORSK SJOLRÅDERETT 
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