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Til leserne

For tre år siden planla vi å gi ut et Vardøger-nummer om EF som skulle 
komme i 1991. Men stoffmengden vokste etterhvert langt utover rammen for 
ett nummer. Derfor gir vi i 1992 ut to numre med EF som tema.
Vardøger 22: EF - fra fellesmarked til forbundsstat?(II), som kommer i 
juli/august 1992, bør leses i sammenheng med dette heftet. Av innholdet i 
Vardøger 22:

Lars Mjøset: 
Hanne Bjurstrøm: 
Rune Skarstein:

Ådne Cappelen:

Kåre Hagen: 
Einar Belsom:

Atlantisk, europeisk og nordisk integrasjon 
EF-institusjonene
’Festung Europa’? - EF i trekantforholdet med USA og 
Japan
Finanspolitikken innenfor den europeiske 
monetære union 
Den sosiale dimensjon i EF 
Miljøkonsekvenser av EFs indre marked

Forrige Vardøger som omhandlet EF (nr. 4,1971) begynte med en "Bruksvei- 
ledning" på side 1. Der heter det blant annet: "Ta selv initiativet til EEC- 
møter der dere bor,... skriv innlegg i lokalpressa og andre aviser, og ’kok’ da 
så mye dere vil fra Vardøger." Dette rådet lar vi gjelde også for de to 
Vardøger^heftene om EF som gis ut i 1992.

*

På nyåret i 1990 flyttet Vardøger inn i nytt kontorlokale som vi måtte sette 
i stand på egen bekostning. Det viste seg å bli en stor økonomisk belastning. 
Høsten 1991 sendte vi derfor bønnebrev om økonomisk støtte til flere 
veteraner blant våre abonnenter. Resultatet var over all forventning; og det 
gjør oss i stand til å gi ut hele tre numre i 1992. Med dette vil vi takke alle 
som ga oss økonomisk støtte til å sette i stand det nye kontoret.

*

På grunn av økte kostnader har vi fra og med dette nummeret satt opp 
abonnementsprisen til kr. 60,- pr. hefte.

*

Dette nummer av Vardøger skulle hatt en fullstendig innholdsfortegnelse for 
numrene 16 til 20. Av plasshensyn vil denne innholdsfortegnelsen komme i 
Vardøger 21 (mai 1992).
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