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ÅBENT BREV TIL FORENINGEN NORDEN
Afgørelsen om, hvorvidt Danmark skal indmelde sig i De europæiske Fællesskaber,
nærmer sig nu stærkt. Denne afgørelse vil få vidtrækkende betydning for mulighederne
for et nordisk samarbejde fremover.
Det var at forvente, at Foreningen Norden i denne situation ville gøre sig gældende
for at hindre en splittelse af Norden.
Til vor store skuffelse må vi konstatere, at Foreningen Norden indtil nu angående
denne afgørelse og dens konsekvenser har været yderst passiv.
Da Nordekforhandlingerne var i gang, udsendte Foreningen Norden en lille pjece
med den manende tekst: Foreningen Norden kræver: Nordisk handling nu! Man gengav
derefter udtalelsen, som blev vedtaget på Foreningerne Nordens Forbunds Årsmøde i
Åbo i 1968, hvori der bl.a. står, at "Foreningerne Nordens Forbund arbejder på sit
handlingsprogram af september 1966, hvori det fastslås, at Nordens økonomiske enhed
inden for rammen af et europæisk samarbejde er et hovedmål for foreningernes virke".
Og senere hedder det: "Derfor erklærer Foreningerne Norden, at de med al kraft vil
støtte sådanne forslag, som over en bred front kan udløse et dynamisk økonomisk og
teknologisk samarbejde og skabe grundlaget for e n s a m l e t n o r d i s k h a n d e l s p o l i t i s k o p t r æ d e n over for omverdenen.'' ........ "Denne mulighed må UNDER
INGEN OMSTÆNDIGHEDER forspildes" ........
OMSTÆNDIGHEDERNE ligger således i dag, at indmelder Danmark sig i EF, da
forspildes mulighederne !
Hvor er "al den kraft", som Foreningen Norden vil sætte ind?
Hvorfor er Foreningen Norden passiv?
Er Foreningen Norden lammet af skuffelse og blevet Foreningen Nordens Resig- nation?
Eller vil Foreningen Norden gentage: Denne mulighed må under ingen omstændigheder
forspildes?
Vil Foreningen Norden gentage sit krav: Nordisk handling nu!
Den kan gøre det ved at tilslutte sig følgende appel til det danske folk:
For få år siden kunne man måske endnu have sine forhåbninger om, at Danmarks
evt. medlemsskab af De europæiske Fællesskaber ikke ville splitte Norden og
hindre udviklingen i det nordiske samarbejde fremover. Man forestillede sig en
udvikling i Norden og EF, som kunne bevare og udbygge samarbejdet i Norden.
I dag ved vi, at disse forhåbninger og forestillinger intet grundlag har.
Vi ved, at Sverige, Finland og Island ikke søger medlemsskab, og at det er
tvivlsomt, om Norge bliver medlem.
Vi ved, at Romtraktatens ord fra dens præambel, som fortæller, at traktaten
er GRUNDLAGET for en UNION, som uden ophør gøres stadig snævrere, og alle
dens paragraffer igennem skal tages alvorligt. Herunder også pgf. 234, som omtaler enkeltlandes samarhejde med tredielande, hvortil også kræves "en fælles
holdning".

Vi ved, at samtlige planer og rapporter, som er udfærdiget i EF, alle sigter
imod ENHED, og at dette sigte er krævet godtaget af ansøgerlandene.
Vi ved efter minister Nørgårds forespørgsel i Ministerrådet om mulighederne
for det nordiske samarbejdcs fortsættelse og udvikling, at "en tilslutning til Fællesmarkedet indebærer, at ingen anden traktat skal kunne påberåbes mod udviklingen i Fællesskabets virksomhed '' .
Alle må derfor i dag gøre sig klart. at vælger Danmark EF-tilslutning, så
splitter vi Norden for en periode "af ubegrænset varighed".
Da staterne i Centraleuropa i midten af forrige århundrede samlede sig i
storstater , som siden blev udgangspunkt for storkrige, gik de nordiske lande en
anden vej: De gav hinanden frihed som selvstændige lande. De skabte derefter et
samarbejde i respekt for friheden, og en dyb folkelig forbundethed kendetegner de
nordiske lande i dag.
I frihed har de nordiske lande kunnet samarbejde, i frihed har de kunnet skabe
forhold for deres borgere, som af mange betragtes som målsætning og eksempel.
Norden har vist samarbejdets vej. Vi har vist, at der findes andre muligheder
end magtkoncentrationens, storstatens og unionens.
Bevar vor frihed .
Bevar Norden som eksempel på samarbejde i frihed.
Stå ved vor forpligtelse som et nordisk folk.
Sig JA til de nordiske muligheder, JA til samarbejde i frihed - også med EF,
men NEJ til indmeldelse i EF!
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