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EEC ■ MOTSTANDEN 
Dagbladets gallup 15.oktober viser 

et klart flertall mot EEC.40% mot 
27% for og 33% vet ikke, så sitva-

sjonen er sannelig ikke lys for EEC 

tilhengerne.Hvorfor holder da Brat-

teli fram med forhandlingene?Har 

han kansje et håp om at det skal 

være mulig å presse gjennom et med-

lemskap likevel? Hvilke midler vi] 

han i så fall bruke? 

MANIPULASJONER MED AVSTEMNINGA. 

Det er ikke vanskelig å tenke seg 

hva Bratteli & Co tenker når de ser 

hvor bastant motstanden mot EEC er, 

jo, de tar til å angre på at de har 

lovet en folkeavstemning om EEC-

medlemskapet,og de har tydeligvis 

allerede diskutert seg fram til 
mottiltak. Et av disse ble pres-

entert av Bratteli i radioen,for 

en tid siden,der han_ sa rett ut at 

han og regjeringen ikke ville ta 

hensynLtil avstemningsresultatet 

hvis ikke deltagertallet var "høgt" 

av in nholdet: 
KLIPP OG KOMMENTARER 
FREDSPRISEN 
UNDERSKRIFTSKAMPANJE 
EEC - VISE 
EEC EVENTYR 

SIDE 3 
SIDE 4 
SIDE 5 
SIDE 7 
SIDE•8. 

SKJERPES 

nok.Erling Nordvik (H) fulgte opp 

Bratteli et par dager senere og 

forklarte konkret hva høg valgdel-

tagelse vil si.Det skulle bety at 

80% ac de stemmeberettige avgir 

stemme. Slik driver de to og flere 

med for at de lettere skal kunne 

ignorere resultatet når dagen 

kommer. Både Bratteli og Nordvik 

og de andre EEC-tilhengerne i led-

elsen for statsapparatet vet at 

deltakerprosenten ved folkeav-

stemninger ligger en god del under 
det som er vanlig ved ordinære 

valg. Dette har en erfaringer med 

fra andre land som har gjennomført 

slike avstemninger, f.eks. Sveits. 
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EEC ■ MOTSTANDERNES 
AVIS 

Forhandlingene i Bryssel går mot 

slutten. Tilhengerne har alltid 

framstilt forhandlingsresultatet 

som verdt å vente på, som om for-

handlingene kan rokke ved EECs 

folkefiendtlige karakter. 

UTSIKTENE 

Det som vil skje er at forhandlin 
lingene vil bli framstilt som 
"harde" (det ser vi alt), når så 

forhandlingsresultatet foreligg-

er, vil dette bli framstilt som 
"fantastisk" godt osv. Det vil 

bli forsøkt å få Norge forlovet 

med EEC allerede fra dette tids-

punkt, og forhandlingsresultatet  

vil bli presentert som avstemning 

sgrunnlag til folkeavstemninga, 

istedenfor krava om klart la el. 

nei til fullt, medlemsskap, som 

stadig får sterkere støtte:Vi kan 

vente en voldsom 

PROPAGANDA-OFFENSIV 

fra regjeringas side. EEC-mot-

standerne må også skjerpe sin 

aktivitet. Vi må spre opplysning 

om hva forlovelsen med EEC vil 

bety, vi må reise krava til 

folkeavstemninga stadig sterk-

ere, og vi må styrke og utvikle 

folkets motstand. Vi har tre 

dagsaviser i Arendal, men f.eks. 

Agderpostens behandling av re-

solusjonene fra verkstedklubben 

på EB lover ikke særlig godt for 

at vi skal komme til orde i disse 

avisene. EEC-motstanderne trenger 

derfor også ei avis. 

LOKALAVISA 

mot EEC og dyrtid vil komme ut 

hver lørdag. Den vil inneholde 

stoff om den siste utviklinga,om 

viktige oppgaver for EEC-mot-

standerne, artikler av typen: 

"Hva er EEC?" Men vi må også se 

nøye på det som skjer lokalt, og 

ta opp de utslaga regjeringas og 

storkapitalens EEC-forberedelser 

gir seg her i distriktet; dyr-

tida, situasjonen på boligmark-

edet, strukturrasjonaliseringa 

osv.Dersom vi ikke gjør dette, 

vil vi ikke kunne lykkes i å 

holde Norge utenfor EEC. 

STØTT AVISA: 

Eneste måten LOKALAVISA kan 

fylle denne oppgava på, er om 

EEC-motstanderne i distriktet 

slutter opp om den.Avisa vil her-

etter bli på 4 sider og koste 10 

øre i salg. Du som synes avisa er 

bra og et nyttig redskap i anti-

EEC-arbeidet: Kjøp 10 og spre 

videre, på jobben,skolen eller i 

boligområdet:Ta kontakt med to-

bakksforretningen eller kolonial-

en og forsøk å få dem til' å selge 

avisa. Skaff nye selgere: Send im 

kritikk og stoff til oss. Bare 

slik kan LOKALAVISA bli det den 

skal være: EEC-motstandernes avis 
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EEC-VISE 
Denne visa ble lagd av en kamerat på en av Rød 

Front-leirene i sommer. Vi har klippet den fra Profil. 

VISA OM BRATTELI OG EEC 
(mel. »Tordivelen og flua, av Alf Prøysen) 

Og Bratteli knyttet på seg hoseband, pirium. 
Så flaug'n like til Belgiens land. 
Piri mik mak marium, 
dam din dit dit darium 
pam pirium. 

For Trygve ville til Brussel fri, 
je vil være kjerringa di. 

Nei åssen kan du nå tenkje slik, 
du er fattig og je er rik. 

Men Trygve smilte så lurt og sa, 
je har medgift og den er bra. 

Du skal få olje så feit og fin. 
Og faglært arbeidskraft blir din. 

Og je har mye pen natur. 
Der tyske borgere kan ta kur. 

Torsk og flyndre ska' du få ta. 
Og marken på plassen je kommer fra. 

Men Brussel klødde seg i sitt hår. 
Je tenker på det til neste år. 

Men da falt Trygve ned på kne: 
Vær itte gjerrig, men ta meg med. 

Ja, dersom du labber pent i takt, 
så gir je deg forlovingspakt. 

Men hva skal je si når je k6mmer hjem? 
Det blir di sak, je vør itte den. 

Og Trygve dro hjem med forlovelsring 
og tenkte, je frister med særordning. 

Til nordmenn slang'n sitt lokkebein, 
men i bakhand hadd'n en diger stein. 

Og steinen legger'n på ryggen vår 
så arbeidsfolk får verre kår. 

Men steinen slipper'n på egen tå, 
for folket reise seg og slå. 
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Vil du vit e mer? 

Følgende materiell kan bestilles fra oss, eller direkte fra Arbeider-

komiteen mot EEC og dyrtid, Postboks 3829, Ullevål Hageby, Oslo 8; 

EEC og dyrtid 	
kr 2,— 

Lesenøkkel til Roma—traktaten 	 " 0,50 

Norge og EECs 4 kapitalistiske friheter 	 " l, — 

Helse— og sosialpolitikk i EEC 	 " 1,— 

Hva EEC vil bety for trafikk og transport 	 " 1 , — 

Underskriftslister for krava til folkeavstemninga. 

Dette materiellet sammen med Arbeiderkomiteens lands—avis "Kamp mot EEC 

og dyrtid" blir solgt regelmessig fra stands på torget i Arendal. 
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DE TRE FABRIKKENE CELLULOSE SOM 
SKULLE TIL EEC OG GJORE SEG FETE 

Å, det er den mellomste Greaker Cellu-

lose som skal til kreditorene og gjøre seg fet, 

sa fabrikken; den var ikke så fin i målet den 

— Nå kommer jeg og tar deg, sa Krisen. 
— Å nei, ta ikke meg, men bi litt, så 

kommer den store fabrikken cellulose, den er 

mye, mye større. 

— Å, jeg må nok ta deg også før eller siden, 

sa Krisen. 

Rett som det var, så kom den store fabrik -

ken cellulose. Bank, bank, bank, bank, sa det i 

brua; den var så tung at brua knaket og braket 

under den. 

— Hvem er det som bani<er på mi bru? 

skrek Krisen. 

— Det er den store Union i cellulose, sa 

fabrikken, den var så grov i målet. 

— Nå kommer jeg og tar deg, skrek Krisen . 

Ja, kom du! Jeg har kreditt, 

med den skal jeg skaffe meg stor profitt! 

Jeg har Creditbankens penger med meg, 

med dem skal jeg knuse og dynge ned deg! 

sa den store fusjonerte fabrikken. Og så røk 

den på Krisen og stakk ut øynene på den, slo 

sund både marg og bein og stanget den utfor 

fossen; og så gikk den til Brussel. Der ble den 

så fet av profitt at den aldri ville gå hjem 

igjen, og har ikke arbeiderne tatt fettet av 

den, så er den i EEC ennå. 

Og snipp, snapp snute, her er det eventyret 
ute. 

AV 
BJORN 
NILSEN 

Det var en gang tre fabrikker som skulle til 

Brussel og gjøre seg fete, og alle tre hette de 

tremasse og cellulose. På veien var det ei bru 

over en foss som de skulle over, og under der 

brua bodde et stort fælt troll som hette Krise, 

med øyne som de dårligste konjunkturer og 

nese så lang som de lengste skift. 

Først kom den yngste fabrikken cellulose og 

skulle over brua. Konkurs, konkurs, konkurs, 

konkurs, sa det i brua. 

— Hvem er det som vakler på mi bru? skrek 

Krisen. 

- Å, det er Vestfos Cellulose som skal til 

Mustad og gjøre seg fet, sa fabrikken og var så 

fin i målet. 

— Nå kommer jeg og tar deg, sa Krisen. 

- Å nei, ta ikke meg, for jeg er så liten jeg; 

bi bare litt, så kommer den mellomste fabrik-

ken cellulose, den er mye større. 

— Å, du lurer ikke meg, sa Krisen og tok 

Vest fos i en jafs. 

Om ei lita stund kom den mellomste fabrik-

ken cellulose og skulle over brua. Finans, 

finans og ref inans, sa det i brua. 

— Hvem er det som snubler på mi bru? 

skrek Krisen. 

forts. fra s 6 

ET HALVT ÅR IGJEN 

Nå er det ikke mer enn et halvt 

år igjen til det avgjørende sla-

get skal stå. Det er på tide for 

enhver motstander av EEC å stille 

seg spørsmålet om hvordan en skal 

gjennomføre en slagkraftig organi-

sering på hans/hennes arbeidsplass 

skole eller boligområde osv.Vi ber 

alle EEC-motstandere: Tenk gjennom 

om kameratene på din arbeidsplass 
eller skoleer parate til å gjenno-

mføre politiske streiker mot EEC 
hvis regjeringen omgår folkeviljen. 

Er folk i ditt boligområde parate 

til å møte mannjamt frem på gata 

til svære folkedemonstrasjoner ved 

en slik situasjon? Når spørsmålet 

stilles slik skjønner vi alle at vi 

ennå har mye ugjort arbeid foran 

oss for å bygge opp motstanden til 

å bli slagkraftig nok.Vi vil fore-

slå som et bra skritt på veien at 

alle som leser denne avisa og er 
EEC-motstandere sørger å få konta-

kt med oss,og hjelper til med å 

spre f.eks 10 eks.ukentlig. 
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