
Danmark viser: DET VAR 

RETT Å STEMME NEI 

Tegning:  K.  Albrectsen, 
sakset fra Information. 

— 10 000 demonstrerer i K Øben-
havn. 

— 200 000 underskrifter 
inn i løpet av et par uker. 

— Boikott av melkevarer. 

Dette  er det danske folkets 
foreløpige svar på den enorme 
prisstigningen EEC-medlemskapet 
har ført til. Som følge av at 
prissubsidiene fjernes og prisnivået 
tilpasses til EEC, ryker prisene  i  —  Melken har gått opp med 20%, 
været. I  første  rekke gjelder dette 	smør 15%, ost 25%, brød 20%, 
I ivsnødvendige dagligvarer: 	 sukkerprodukter 30%. 
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At EEC-medlemskap ville føre til 
økt dyrtid var et av EEC-
motstandernes sentrale argumenter 
før folkeavstemningene  i  Danmark 
og Norge. »Skremselspropaganda» 
lød det fra tilhengerne. Det danske 
folket får nå føle på kroppen hvem 
det er som farer med løgn i 
EEC-saka. 

Også på en rekke andre områder 
erfarer danskene hva det betyr for 
et lite land å miste sin nasjonale 
sjøl råderett: 

— Den felles jordbruksordningen 
i EEC betyr ikke bare høyere priser 
for forbrukerne. Danske bacon-
produsenter  tapte 500  millioner på 
jordbruksforhandlingene i  Brussel 

forleden.  »Kastet  for ulvene i 

Brussel», var kommentaren  i  danske 

aviser. 
— De danske bøndene må nå 

betale fylkesskatt som de tidligere  

har vært fritatt for. 250 mill. i året 
vil det koste dem. 

— Krav om å heve akseltrykket 
på de danske landeveiene vil  koste 
skattebetalerne 3 milliarder. 

— Distriktsutbyggingen skulle få 
så mye bedre vilkår i EEC, ble det 
sagt. Riktignok skulle EEC be-
stemme hvor i Danmark det skulle 
utbygges, men til gjengjeld ville 
E ECs 	»cl isfri ktsutbyggingsfond» 
spytte i kassa når det trengtes.  Det 
viser seg nå at Danmark får 0,14% 
av midlene i dette fondet. 

— Offentlige byggeprosjekter må 
legges ut til anbud  i  hele EEC. 
Konsekvensene: 	Skattebetalernes 
penger havner i lomma på uten-
landske 	storkonserner. 	Danske 
bygningsfirmaer vil bruke den skjer-
pede konkurransen som argument 
for å presse lønningene:  —  Senkes 
ikke lønningene går anbudet til 
utlandet og vi må legge ned. 

Slike byrder må nå det danske folk bære på grunn av EEC-
medlemskapet. Det skulle være tilstrekkelig til å forstå hvilken enorm 
betydning et lands sjølråderett har for folkets levevilkår. 

Her i Norge har vi fortsatt retten til sjøl å fastlegge den politikken vi 
mener tjener våre interesser best på alle områder i samfunnet. Det norske 
folket sa nei til EEC-medlemskap og beholdt dermed retten til å rå over 

sitt eget lands skjebne. 
Danskene har sagt fra seg denne retten. Isteden har de fått 

»medbestemmelse» i EEC. Hvor mye denne »medbestemmelsesretten» 
betyr for et lite land i union med stormakter, har Danmarks statsminister 
Jørgensen sammenfattet enkelt og klart slik: 

»De små land blir ingnorert i EF, det er de store som bestemmer», sa han 
på en pressekonferanse etter valutakrisen nylig. 
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