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Et rad om a stemme ja er ikke et vennerad. Vi 

ma to skarpt aystand fra forbundskanslerens 

innblanding i Norges indre anliggender og vise ved 

et nei 25. september at vi i framtida ikke finner oss 

i dette. 
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Willy Brandt: 
GI BRUSSEL RADERETT! 

—  Gi Brussel raderetten over olje, elektrisk 

kraft, ravarer og norsk arbeidskraft! 

Dette er radet forbundskansleren i Vest-Europas 

okonomiske og politiske maktsentrum gir nord-

menn i dag nar han ber oss stemme ja den 25. 

Men over halvparten av Norges befolkning har 

bestemt seg for  a  stemme nei. Vi onsker  a  beholde 

retten til  a  bestemme  over oss  sjol og vare ressurser. 

Norge star sterkere  utafor EEC enn som medlem. 

VI STAR STERKERE UTENFOR 
Norge  er rikt  pa ressurser:  olje og metaller som 

EEC-landene  sjol mangler. Vi har billig fossekraft 
og  rike fiskeforekomster. 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 skipsfarts-
tjenester. Vi kan sta med loftet hode uten a bli 
underlagt fullt medlemskap. 

EEC TRENGER RADERETTEN OVER OSS 
EEC, og ikke minst Vest-Tyskland, trenger 

varene  og  tjenestene vire. Derfor onsker sjolsagt 

den vest-tyske forbundskansleren og Brussel ogsa 
raderetten over dette. Og  sa  inntrengende onsker 

de den, at Vest-Europas mest opptatte statsmann 
er med i EEC-tilhengernes torgmoteopplegg. Det er 

nok mer uttrykk for dette inntrengende onsket om 

raderett over oss enn  som  norgesvenn Willy Brandt 

kommer hit denne gangen. 

Et  rad  om a stemme ja  er ikke  et  vennerad. Vi 

ma  to  skarpt aystand fra  forbundskanslerens 

innblanding  i Norges indre  anliggender  og  vise ved 

et nei 25. september at vi i framtida ikke finner oss 
i dette. 
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