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FISKERE: 
TIL KAMP MOT EEC! 

Kapitalkreftene og Bratteliregjeringa vil fram til folkeavstemninga bruke alle 
midler for å lure det norske folket til å stemme ja til EEC. Sammen har de 
ubegrenset med penger og et storslagent propaganda-apparat. 

Vi må ikke la oss lure, verken av trusler eller falske løfter. Forhandlingene i 
Brussel ga ingen garanti for varige særordninger. For fiskerne betyr det at Norges 
kyst blir delt hvis vi blir medlem. Etter 10 år med 12- og 6 mils grense overlates 
avgjørelsen helt til EEC-monopolene. 

I dag er de fleste norske fiskere sjølsysselsatte: fiske og foredling skjer i relativt 
små enheter. Råfiskloven gir en viss kontroll over fiskernes egne produkter, 
anvendelsen av dem, og prisen. 

Etter mange års kamp har norsk 12-mils fiskerigrense mot utenlandske trålere 
blitt fullt ut respektert siden høsten 1970. Virkningen har vi allerede sett i øking av 
fangsten. Det viser hva eneretten til fiske innenfor grensen har å si for norsk 
fiskerinæring. 

Flere land har reist spørsmålet om utviding utover 12 mil. På Island er kravet 50 
mil, og de fleste land i Sør-Amerika har innført 200 mil. Kravet om enerett til fiske 
innenfor den nasjonale fiskerigrensen er et nødvendig beskyttelsestiltak, for å sikre 
at fisken ikke blir utryddet ved rovfiske med stortrålere og fabrikkskip, og for å 
trygge eksistensen til kystbefolkningen. 

Dette kravet kan ikke innfris i EEC. Det strir i mot EECs målsettinger om like 
rettigheter for fiskere i alle medlemslandene til å fiske innenfor den norske 
fiskerigrensen. 

EEC raser over at Island krever 50-mils fiskerigrense, men kan ikke forby det, 
fordi Island ikke er medlem av EEC. Det viser at forutsetningen for sjøl å kunne 
fastsette fiskerigrensen er at vi ikke blir medlem av EEC: EEC-medlemskap betyr 
tap av norsk sjølråderett. 
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Fiskerigrenseloven forbyr i dag ilandføring av fisk fra uten-
landske fiskefartøyer. Forbudt er også utlendingers adgang til å 
foreta tilvirkning, pakking eller omlasting av fisk innenfor 

fiskerigrensen. 
Dersom vi blir medlem i EEC blir vi tvunget til å oppheve 

disse forbudene overfor alle EEC-landa og vi må underlegge oss 
en fiskeripolitikk som er totalt forskjellig fra norsk praksis. 
Store konserner vil i sa fall overta kontrollen både over 
foredlingsindustrien og trålerflaten. Det norske kystfisket vil 
etterhvert opphøre, og bosettingen langs kysten trues. Norske 
fiskere må da gå over fra a være sjølsysselsatte til å bli 
lønnstakere på trålere eid av store foredlingsbedrifter. 

FISKERIMINISTER HOEM GIKK UT AV REGJERINGA 
PGA. FORHANDLINGSRESULTATET. HAN GJORDE DET 
ETTER PRESS FRA FISKERE SOM VET AT EEC IKKE TAR 
NASJONALE HENSYN OG AT MEDLEMSKAP ER EN TRU-
SEL MOT FISKERNE. 

HVORDAN KAN FISKERE KJEMPE MOT EEC? 
Tilhengerne prøver i sin propaganda å forvrenge fiskernes 

stilling ved eventuelt medlemskap, og å skape tvil om fiskernes 
motstand. Dette kan skape forvirring. 

Derfor er det ikke tilstrekkelig å stemme nei! 
Fram til folkeavstemninga må vi markere alvoret i vår massive 

motstand i breie aksjoner. Fiskere kan lage egne seksjoner med 
paroler i lokale demonstrasjoner. Man kan samle båtene ved kaia 
og gi full lyd i fløyter og tåkelurer, sette transparenter og 
plakater på båtene som klart viser hva vi mener om salg av 
Norge. Samtidig er det viktig å fatte vedtak mot EEC i lokale 
fiskarlag, og sende ut pressemeldinger. 

SVOLVÆR GIKK I SPISSEN 
Under Lofotfisket ble Fiskernes dag i Svolvær til en anti-

EEC-dag. Med 100 % oppslutning laget fiskerne en masseaksjon 
ved kaia. De sa sin mening om EEC gjennom 5 minutters 
fløyting. Aksjonen mobiliserte også andre deler av befolkningen 
til en anti-EEC-demonstrasjon. Entusiasmen var stor og betydde 
mye for det videre motstandsarbeidet. 

JA TIL NORSK SJØLRÅDERETT — STEM NEI! 

EEC TRUER ARBEIDSPLASSENE — OGSÅ FOR 
FISKERNE! 
ENHET FISKERE, BØNDER OG ARBEIDERE I KAMPEN 
MOT EEC! 
FØLG OPP SVOLVÆR-AKSJONEN! 

Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid. 
Postboks 3829, Ullevål Hageby, Oslo 8 
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