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Akkarnes pa Gryteya, havarerte
det militkere helikopteret med tre
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Brann arlige dekorasioner ble omgjort til ildha v

SA TRANGE AT
UMULIG GA I

Beosystem 901
et nytt B&O stereoanlegg
med vesentlige nyheter,
og i en rimelig priskiasse.
Bang 8cOlufsen

— Pa gaten lit dode og shreds
otn hverandre. Vett siden nr 'to
k
to brat-wittier parkert nten
ne gjore noen dug. Det hale var
gr 'ISOM t.
Slik beskriver en ung seensk
kvinne, Inger Oldund situasjo-

Beomaster 901, en kombinert stereoforsterker og FM/AM-radio.
Fulltransistorisert med Darlington transistorer som eliminerer
transistor -stoy. Keramiske filtre i FM og AM som gir knivskarp
stasjonsseparasjon. Utgangseffekt: 2 x 20 watt sinus — 80 watt
musikk totalt. Beogram 1202, en helt ny helautomatisk stereogrammofon med kun ett betjeningsgrep for vaig av platestorrelse
og hastighet. Beovox 1001 trykkammerhoyttalere.
Anlegget leveres i tresortene: palisander, teak, eik.

nen under den store brattukatastroten pa den greske oya Rhodos. Ein fasionahet restaurant.
,.Oscar tt•ari nod. og :it menttesker n3 islet Civet. Mani de dode
er 15 svensker, to dansker ug to
t Muer, men i (igen nordmerm.

Mange av de sem emkom oppholdt Se. g i dansestien r aanen
etasje da brannen begynte ea
kl. 21.15 inorsk tidy. pet hrot
at full panikk. ,•g• rt1e gjestene
trengtc pa for a kernme ned
den eneste trappen til fnrste

etosje corn var so stint; at selv
eh person kunne ha vanskeligheter met; a on i den,
jigger
soul
Rest a , - ;-int n,
Ri-.ados, hackle
solitrurn :IV hi .
Forts. 8. side 0

■MM/1711•1111k.
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46 i Tromsch
ut i streik
46 sykepleiere i Tromso og 11
i Hammerfest er blant de ca.
300 sykepleierskene som nedlegger arbeidet nar sykepleierstreiken blir utvidet. De fleste steder
vil utvidelsen trolig tre i kraft
fra i morgen.
I alt er dermed vel 600 syke-

--avis

pt en
en ann

• .11ANSEN
JA til samarbeid JA til Amiregiering
STORGT. 56 TLF. 81655

El Norge forer videre
sitt samarbeid med andre demokratiske land i
Vest- Europa. Sa m me n
med Storbritannia, Danmark og Wand stutter
vi oss til Det europeiske
fel esskap.

-

El Norge blir representert og f5r medbestemmelse i de EF-organer

Forts. 8. side 0

JA ved folkeaystemningen betyr:
hvor viktige beslutninger blir tatt for hele
Vest-Europas framtid.
Tryggere arbeidsplasplasser, sterkere okonomisk vekst, okte Ionninger.
Storre mulighet for

losning av sosiale oppgayer. Sterkere innsats I
distriktspol itikken. I nternasjonalt samarbeid
for miljPvern.
Bedre kontroll med
multinasjonale selskaper
og kapitaikreftene. Fel-

les beredskap mot inflasjon og konjunktursvingninger.

Medbestemmelse I
EFs framtidige skipsfartspolitikk.

fisk p5 Vest- Europas
tollfrie marked.

9

Solidaritet med den

faglige og politiske arbeiderbevegelse i Vest-

Industriell utnyttelse
i Norge av Nordsjo-oljen
og avgjorende innflytelse p5 EFs energipolitikk.
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Europa.
Garantert inntektsniv3 for jordbrukerne —
garantert aysetning for

Regjeringen Bratteli
fortsetter.

MANDAG 25. SEPTEMBER —

lorcitig

Sammensluttet med
-Folkeviljen”.

RADHUSGATA 3, TROMSO
— ORGAN FOR DET NORSKE ARBEIDERPARTI —
Sentralbord : 81 170
=tter kl. 16.00 : 81 171 - 81 172
81 173 (b8ndopptaker)
81 174 og 81 175 (sport)
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Disp. : Otto K. Thoresen
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Velg JA
Valget burde vre lett i dag. Velgerne skal
jo bare bringe et enstavelsesord til valgurnen,
og har ikke store muligheter for a ta feil av
JA eller NEI. Men dette ene lille ordet vil likevel fa stor betydning. Det vil fa innvirkning pa
naboer, kjente, venner og alle i det norske samfunnet, og for Norges framtidige internasjonale
samarbeid. Derfor ma en velge rett ord.
En tid var det veldig behov for informasjon
om Norges forhold til EF, det norske forhandlingsresultat og konsekvensene av det. Senere
har det blitt rettet opp, og mengder informasjon, bade muntlig og skriftlig har flQmmet ut
over folket.
Ikke minst har vi merket det i avisspaltene at
leserne er blitt informert, og gjerne vil bringe
videre sin oppfatning av EF-saken i detaljer og
store trekk. Det er svrt mange som har hatt
en sterk trang til a fortelle andre gjennom avisen om hva de har fatt ut av informasjonen.
For var avis har det blitt sa meget at vi for
en tid siden matte sette stopp, og bare slippe
til utvalg av leserbrev. Vi tror faktisk vi har
leserne med oss i at det er en vennetjeneste
fra var side a spare dem for ytterligere 3-4
siders daglig EF-stoff i de siste ukene. Vart
inntrykk er at informasjonsbehovet som var
sterkt for en tid siden, er blitt rikelig dekket na.
Vi tror faktisk ogsa at informasjonen har tatt
knekken pa noen av de verste urimeligheter
og slagord som er presentert for opinionen i
lengre tid. I alle fall ber opinionens kritiske
syn vaere blitt atskillig skjerpet na.
Dette med a stemme nei til salg av Norge,
og til union, burde na vre kjent dodt og
makteslost av de norske velgerne. I den offentlige seriose debatt er det lett a konstatere at
selv motstandsfolk etter hvert har trukket seg
bort fra de slagordene og ikke vil identifiseres
med dem. De er ved a bli redd for det grunnlaget de selv bygger pa i sin agitasjon. Og
godt er det.
Nar man i dag legger stemmeseddelen JA i
stemmeurnen, er det et positivt svar fra det
norske folket som betyr samarbeid mellom
suverene stater i en viktig del av verden, og
helt sentralt for Europa. Det er fortsettelsen av
det samarbeidet Norge har hatt i hele etterkrigstiden, som har betydd sa meget for tryggheten og samfunnsutviklingen her hjemme. En
utvikling alle lag av samfunnet har hatt nytte
ay. Det gjelder for fiskere, smabrukere og
lonnstakere som Arbeiderpartiet bestar av og
har ansvaret for. Det er deres interesser regjeringen Bratteli har tatt vare pa under forhandlingene og som er kommet fram i forhandlingsresultatet.
Vi kan trygt hevde at her ikke ligger noen
vurderingssvikt, men det vil bli et erkjent erfaringsomrade med norsk medlemskap i EF.
Det er derfor vi ber velgerne na, i den siste
timen a bruke stemmeseddelen med JA.
I disse tider hvor det har vrt en livlig registrering av forhandsstemmer, opprop med intense appeller, er det godt a vite at vi har hemmelige valg. Enhver velger kan vre trygg
pa at den stemmeseddelen som legges i urnen
forblir han alene a ha kjennskap til. Det er et
velsignet godt prinsipp for et levedyktig demokrati som vi ogsa skal ta vare pa i framtida.
www.pdf-arkivet.no/eec/
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Fiskeriene og landsdelenes interesser
ment for det juridiske syn som
Av Hilmar Flaten, Skjervoy :
I en artikkel 11. ds. papekte han ma vite han star nesten
jeg at Norges Rafisklag trakk helt alene om i Norge. SA lenge
EF-debatten ned pa et direkte Hoem ikke vil — eller kan
kriminelt plan ved A pasta at — begrunne sitt syn med un«representanter for norske myn- derbyggede argumenter, star
digheter), bevisst og mot bedre hans pastander ikke til troende.
vitende kommer med pastanI et intervju med vTromso”
der de vet er direkte usanne. 19. ds. bekrefter Fiskarlagets
Rafisklagets direkter Knut formann Johan J. Toft, at han
Hoem imotegar min kritikk fullt ut deler Hoems syn (for
den 14 ds. ved a gjenta at RA- ikke a si mange] pa syn). Jeg
fisklaget
beklager
at vare ber folk i fiskerinmringen bemyndigheter bruker argumen- merke hva Toft sier: han gar
ter som Rafisklaget ikke kan mot norsk medlemskap fordi
godta. Ogsit denne gangen frem Hoem og et lite fatal] andre
gar det tydelig at Rafisklaget norske jurister finner at vi ikke
mener at det bare er deres har fitt juridiske garantier
egne argumenter som skal til- etter 1982. Nar Toft skal uttale
lates brukt. Har noen et annet seg om sporsmal som han vet
syn, bor de tydeligvis holde like lite om som jeg, velger
stilt, da Rafisklaget har mono- han a holde seg til det syn som
pol pa den fulle og hele sannhet. et forsvinnende mindretall av
Jeg kan ikke godta at den ene norske fagfolk har. Ikke nok
part pa denne maten fratar an- med det. Han treffer sitt valg
derledes tenkende enhver me- ut fra en vurdering han selv
ningsberettigelse. Skal Rafisk- ikke har forutsetning for A utlaget bli tatt alvorlig, ma det tale seg om, men mA stole blindt
komme med saklige argumen- pa andre mer eller mindre pater og ikke bare skrasikre, selv- litelige eksperter.
gode pAstander.
Inngir dette tillit?
Hoem er i lopet av sommeBurde ikke vi som er tilren blitt stillet flere direkte knyttet fiskerinEeringen, i forsporsmal fra fremtredende EF- ste rekke ha holdt oss til nmeksperter, som har pavist at ringens egne sporsmal: Vi vet
hans syn i EF-saken ene og lite eller intet om juridiske foralene bygger pa en juridisk tolkninger — like lite som juvurdering, som nEer sagt alle rister flest vet om fiske.
Fiskarlaget og Rafisklaget
norske jurister finner ukorrekt.
Betegnende nok har Hoem ikke har i dag inntatt et swrstandvillet — eller kunnet — besvare punkt blant alle dem innen nwnoen av disse godt underbyg- ringen som har uttalt seg. Forgede sporsmal. PA denne ma- ovrig har en nEer samlet norsk
ten inngar ikke Hoem tillit. fiskerinwring uttalt at norsk
medlemskap i EF vil ha — til
Har han annet enn lose pastander A fare med, ma han dels meget stor — betydning
kunne imotega den kritikk som for nmringen. Avisene refererer
vet kvalifiserte fagfolk retter 19, ds. en nesten samstemmig
uttalelse fra Norske Fiskeprodumot ham. Det ikke a vage
ta en apen debatt med ens mot- senters Forening.
Er det ikke meget som tyder
standere, har aldri wart noe
tegn pa at man sitter med gode pa at Fiskarlaget og Rafisklakort pa handen.
Overfor meg — som verken
er jurist eller politiker — nedlater Hoem seg til a anfore at en
EF-politiker har gitt uttrykk
for det syn som han har. Samtidig unnlater han elegant A
nevne at EF-Kommisjonens
president, Sicco Mansholt, og
“Nordlys” Harstad-kontor :
en rekke regjeringer i medForsvarsministeren, statsrad
lemsland og sokerland har be- Alf
Jacob Fostervoll, talte torskreftet at Norge har fatt de
dag kveld pa et EF-mote i Harjuridiske garantier for 12 mils stad, arrangert av Harstad Arbeigrensen etter 1982 som vi har
derparti. Statsrad Fostervoll overbedt om.
tok I all hast etter at statsrad
Jeg kan saledes fastsla at i de
Valle matte melde forfall, pa
8 maneder som er gatt siden
grunn av sykepleierstreiken.
Hoem forlot regjeringen, har
I sitt foredrag understrekte
han ikke en eneste gang forsekt
statsrad Fostervoll sterkt det
A fremfere ett eneste argufredsskapende arbeid som EF re-

EF fredsskapende
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President Amins utvisning av
omlag 50 000 asiater fremkaller skarpe reaksjoner rundt i

Luxembourger:

Det gamle Eu
utenkelig
Utlendinger skjenner visst
mindre og mindre av den debatt
vi ferer om EF, og alle de
skremsler som manes fram. I
alle fall kunne ikke Paul Richard fra Luxembourg, som stakk
innom allordlys» i gar og slo av
en prat skjenne stort av den
frykt som er tilstede for A ga
inn i det Fellesskap som for ham
og millioner andre i Europa er
selvfelgelig.

— Jeg tilhorer det man kaller
mannen i gata, ikke engasjert
politisk pit noen mate, men for
meg, og jeg tror samtlige mennesker i EF, er det utenkelig
med noe annet enn det man na
har. Samarbeidet har da heller
ikke utslettet noen stat som
nasjon, og selv lille Luxembourg
er fortsatt seg selv, som nasjon
og med sin egenart. Men vi har
fatt mye mer A si. I det gamle
Europa var dot ingen som radspurte oss i viktige saker, na

get er i utakt med utviklingen
innen nieringen?
Utviklingen og alle prognoser tilsier at de (knapt) 30 000
fiskere vi har i dag, vil bli betraktelig redusert i lopet av fa
ar. Det synes derfor klart at det
ikke lenger er fisket som arbeidsplass pa havet, men som
grunnlag for foredlingsindustri
i land som vil sikre og utvikle
bosettingsgrunnlaget i NordNorge. Derfor har vi ikke rett
til A overhore hva fiskeforedlingsindustrien sier. Uten en
sterk utvikling i denne vil vi
ikke kunne forhindre ytterligere
avfolkning av Nord-Norge. Og

presenterer. Han tok for seg en
rekke av de uriktige pastander
som EF-motstanderne har servert, spesielt den siste tid, og avviste disse.

Paul Ric

er dot annerledes
med og tar vik
ser til felles best
f. eks, noe som
ikke kan vre mi

det maker vel verkE
Toft?
Fisk eforedlingsinc
rett ut at EF-mei
en livsbetingelse fi
nye arbeidsplasser
i Nord-Norge, ma
EF. SA enkelt er dot.
Fisken ma fore(
annet sted. Hvorvic
i Hamburg og RottE

Nors
ings

Pa bakgrunn a
bl. a. fra de tidlil
ministre Reidar Car
Lyso bl. a. i ,, Nordly
losningen, har Nor
lags Presse- og Ii
kontor anmodet fiske
i perioden fra ma
januar 1972, Einar
Fostervoll rettet en inntrengende
og Knut Hoem om
appell til befolkningen i Nordtar. De uttaler :
Norge om a stemme ja.
Vi vil med dette
for sterk beklagel
man bade fra mynd
EF-tilhengernes sid
dig framstiller spo
norsk fiskerinwrim
innen- og utenfor
Fellesskap som et s
adgangen til et n
marked pit 250 mill.
eller sta utenfor hey
Vi har aldri lagt
norsk fiskerinwring
stemte forutsetninge
kedsmessig kunne h
deler ved et EF-n
selv om en rekke s
vesentlig betydning
fiskerier star ubesva
det gjelder marked
Den vesentligste
for at norsk fiskerir
ne were tjent meg
skap i EF, var at
eksklusiv raderett
ressursene innenfor
sen for hole kysten
rig ordning. I hele fc
fasen var det ogsa t
enighet om at dette
var en betingelse f
vekst og utvikling i
basis av en rasjonei
av rastoffressursene
alminnelig og underst
het om at dette var
krav on fra norsk
kunne fire pa.
EF var imidlertid
til A lose Norges sp(
blemer for kystbefoll
utkantstrokene. Nor
akseptere en overga
pa 10 ar. Det som i

Den svenske handelsavtale som
er Folkebevegelsens alternativ
til medlemskap, ble grundig behandlet av taleren, som punkt for
punkt paviste hvor hardt en handelsavtale ville ramme norsk
nEeringsliv og norsk okonomi.

y.l.••■••,•• ■.,

syn vere blitt atskillig skjerpet na.
Dette med a stemme nei til salg av Norge,
og til union, burde na vre kjent dodt og
makteslost av de norske velgerne. I den offentlige seriose debatt er det lett a konstatere at
selv motstandsfolk etter hvert har trukket seg
bort fra de slagordene og ikke vil identifiseres
med dem. De er ved a bli redd for det grunnlaget de selv bygger pa i sin agitasjon. Og
godt er det.
NAT man i dag legger stemmeseddelen JA i
stemmeurnen, er det et positivt svar fra det
norske folket som betyr samarbeid mellom
suverene stater i en viktig del av verden, og
helt sentralt for Europa. Det er fortsettelsen av
det samarbeidet Norge har hatt i hele etterkrigstiden, som har betydd sa meget for tryggheten og samfunnsutviklingen her hjemme. En
utvikling alle lag av samfunnet har hatt nytte
ay. Det gjelder for fiskere, smabrukere og
lonnstakere som Arbeiderpartiet bestar av og
har ansvaret for. Det er deres interesser regjeringen Bratteli har tatt vare pa under forhandlingene og som er kommet fram i forhandlingsresultatet.
Vi kan trygt hevde at her ikke ligger noen
vurderingssvikt, men det vil bli et erkjent erfaringsomrade med norsk medlemskap i EF.
Det er derfor vi ber velgerne na, i den siste
timen a bruke stemmeseddelen med JA.
I disse tider hvor det har veert en livlig registrering av forhandsstemmer, opprop med intense, appeller, er det godt A vite at vi har hemmelige valg. Enhver velger kan vre trygg
pa at den stemmeseddelen som legges i urnen
forblir han alene It ha kjennskap til. Det er et
velsignet godt prinsipp for et levedyktig demokrati som vi ogsa skal to vare pa i framtida.

Opprop fra kulturmedarbeidere og pressefolk
Fra var Oslo-korrespondent :
Det har versert mange lister
som har gitt inntrykk av at kunst
nere. og kulturarbeidere noksa
entydig tllhorer Nei-fronten. Dette gir et helt skjevt inntrykk av
situasjonen og en del yngre
kunstnere satte inn en lynaksjon
for A samle inn navn til en Jaappell fra kunstnere, kulturarbeidere og pressefolk.
En av initiativtakerne, skuespillerinnen Mona Levin forteller
at tilslutningen pa henvendelsen
var overveldende. I lopet av 5
dager strommet det inn Ja-svar
fra 1200 som er knyttet til kulturarbeid. Etter at aksjonen ble avsluttet har strommen av Ja-svar
fortsatt, men det har ikke vrt
teknisk mulig A fa disse navn med
pa den liste som na offentliggjores i en del aviser. Av tidsmessige grunner har det ikke
vEert •mulig a annonsere listene

utover Oslo-avisene. De tolv hundre navn representerer alle yrker
innen kulturlivet og gir et klart
uttrykk for at det ogsa blant kulturarbeiderne er en sterk front
av Ja-tilhengere som onsker et
utvidet samarbeid i Europa, fordi det gir de muligheter for okt
kulturell aktivitet ogsa i vart
land.

Til Tromso
skolekontor
Vii rette vedkommende — her

i avisen — meddele hvorfor folkeskolen og ungdomsskolen fikk
fri siste mandag og ikke lordag.
Vil det ikke normalt vre riktig a legge fridager til lordager
— fordi lordagene nA i stor utstrekning ikke lenger er arbeidsdager??
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en rekke regjeringer i medlemsland og sokerland har bekreftet at Norge har aft de
juridiske garantier for 12 mils
grensen etter 1982 som vi har
bedt om.
Jeg kan saledes fastsla at i de
8 maneder som er gatt siden
Hoem forlot regjeringen, har
han ikke en eneste gang forsokt
a fremfore ett eneste arg-u-
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Forsvarsministeren, statsrad
Alf Jacob Fostervoll, talte torsdag kveld pA et EF-mote i Harstad, arrangert av Harstad Arbeiderparti. Statsrad Fostervoll overtok i all hast etter at statsrad
Valle matte melde forfall, pA
grunn av sykepleierstreiken.
I sitt foredrag understrekte
statsrad Fostervoll sterkt det
fredsskapende arbeid som EF re-

Den svenske handelsavtale som
er Folkebevegelsens alternativ
til medlemskap, ble grundig behandlet av taleren, som punkt for
punkt paviste hvor hardt en handelsavtale ville ramme norsk
meringsliv og norsk ekonomi.

Fostervoll rettet en inntrengende
appell til befolkningen i NordNorge om A stemme ja.
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President Amins utvisning av
omlag 50 000 asiater fremkaller skarpe reaksjoner rundt i
verden. — Den asiatiske forkjolelse slipper han vist ikke av
med uten komplikasjoner.

Statsrad Treholt rystet :

Per Borten med grove
usannheter
Fra var Oslo-korrespondent :
Senterpartiets Per Borten
unnser seg ikke for a bruke
grove usannheter i den hensikt
A sa mistillit til den norske
sEeravtale for jordbruket. PA et
mote i Elverum forleden uttalte
Borten i folge oNationen» at
landbruksministeren og han
selv pA moter hvor de hadde
vrt pa sammen. var blitt enige
om at det ikke er noen garanti
for at vi kan fortsette med
melkesubsidier nar tre Ar er
Ott. Treholt sier til Aftenpos-

ten at han er sjokket over at
Borten kan fremsette slike grovheter og at det ikke finnes et
sant ord i den pastand at de to
er blitt enige om dette.
— Jeg har tvertimot understreket at dersom paragraf ni
ikke har den klare forutsetning
at melkesubsidier skal kunne
gis ogsa etter overgangstiden.
ville denne paragraf vxre meningslos, understreker Treholt,
som ogsa fremholder at dagens
forstesideoppslag i senterpartiorganet ,, Nationen• om at nor-

ske bender skal pensjoneres
bort, er et rent fantasiprodukt
og et skremsel som ikke har noe
grunnlag i de faktiske forhold.
“Nationen. skriver at norske
bonder ikke skal behove A vente
lenge med A erfare hva EFsystemet betyr: Allerede pA
neste Ars statsbudsjett har Landbruksdeparte mentet oppfort 10
millioner kroner til sakalt fortids
pensjonering av bonder dvs. at
man skal betale norske bender
for A holde opp med A drive
jordbruk for derved fortest mulig bli kvitt sma. og urasjonelle
bruk som ikke passer inn i EFsystemet. pasta/. “Nationen..
— Dette er grepet fullstendig
ut av luften. Budsjettet kan jo
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PA bakgrunn av uttalelser
bl. a. fra de tidligere fiskeriministre Reidar Carlsen og Nils
Lyso bl. a. i allordlys» om fiskeri
lesningen, har Norges Fiskarlags Presse• og Informasjonskontor anmodet fiskeriministrene
i perioden fra mars 1968 til
januar 1972, Einar H. Moxnes

og Knut Hoem om en kommentar. De uttaler:
Vi vil med dette gi uttrykk
for sterk beklagelse over at
man bade fra myndighetenes og
EF-tilhengernes side sA ensidig framstiller sporsmAlet om
norsk fiskerinwrings framtid
innen- og utenfor et utvidet
Fellesskap som et sporsmAl om
adgangen til et nytt tollfritt
marked pa 250 mill. mennesker
eller sta utenfor heye tollmurer.
Vi har aldri lagt skjul pA at
norsk fiskerinaering under bestemte forutsetninger rent markedsmessig kunne ha visse fordeler ved et EF-medlemskap,
selv om en rekke sporsmAl av
vesentlig betydning for norske
fiskerier star ubesvart ogsa nar
det gjelder markedsordningen.
Den vesentligste forutsetning
for at norsk fiskerinwring kunne vre tjent med medlemskap i EF, var at Norge fikk
eksklusiv raderett over fiskeressursene innenfor fiskerigrensen for hele kysten som en varig ordning. I hele forhandlingsfasen var det ogsa tverrpolitisk
enighet om at dette ikke bare
var en betingelse for fortsatt
vekst og utvikling i fiskeriene pa
basis av en rasjonell utnytting
av rastoffressursene, det var
alminnelig og understreket enighet om at dette var et av de
krav en fra norsk side ikke
kunne fire pa.
EF var imidlertid ikke villig
til A lose Norges spesielle problemer for kystbefolkningen og
utkantstrekene. Norge matte
akseptere en overgangsordning
pa 10 Ar. Det som i realiteten
skjedde var at en utkantbefolkning matte aysta til Europas
rikeste industri- og jordbruksland herredemmet over, og adgangen til de naturressurser i
havet som er utkantbefolkningens og en av vart lands viktigste
inntektskilder.
Den
sakalte
Fiskeriprotokoll
rokker
ikke
ved denne kjensgjerning.
Det er Fellesskapets organer
som skal avgjore hva som skal
skje med vare fiskerifarvann

ikke jeg kommentere for det er
fremlagt, men jeg vii gjerne
fremholde at dette er et rent
fantasiprodukt fra avisens side
og ingenting har med virkeligheten A gjere, sier landbruksminister Thorstein Treholt.
Statsraden uttaler at han ikke
har opplevd grovere pastander
fra Senterparti-hold. Nat- det
gjelder melkesubsidiene er det
fullstendig klart at denne ordning er fullt i trAd med det
avtaleverk som foreligger og at
paragraf fire som understreker
at det for Norges vedkommende skal opprettes et stottesystem som sikrer jordbrukernes
levestandard.

etter 1982. De land som sammen
med Norge skal treffe disse
avgjorelser vil da naturlig nok
vare under sterkt press fra sine
nasjonale fiskerinringer. Vi
vil her mote de samme nasjoner som har wert vare mesh
innbitte motstandere hver gang
vi har fremmet krav om fiskefigrenseutvidelse.

En slik Apning av fiskefeltene er helt i samsvar med EF's
vedtatte felles fiskeripolitikk,
uttrykt i strukturforordningen.
Videre finner vi grunn til A
peke pi at vi nA star loran
en revisjon av folkeretten nAr
det gjelder kyststatens rettigheter til fiskeressursene i tilgrensende farvann. Vi kan saledes med all sannsynlighet regne med at det pa FN's folkerettskonferanse i 1973/74 vil bli
gitt folkerettslig adgang til A
utvide kyststatens smrrettigheter langt ut over de 12 n. mil
som i dag er yttergrensen.
Sporsmalet om norsk fiskerinrings framtid er ikke knyttet
til markedsordningene i EF, men
til fiskeressursene. Norsk fiskeri
territorium og tilstotende farvann er blant de rikeste i verden, og det er na opp til oss
selv om vi vil bevare raderetten
over disse varige verdier.
Knut Hoem Einar H. Moxnes

Mat er fremdeles pa moten
I «Nordlys. av 18/9 sier Sten
Isaksen blandt annet: < ■ Jordbruk
og fiske har statt sentralt i debatten. Det er som det skal
vare. Begge nringene er av
stor betydning, sEerlig for utkantstrokene i landet. Men har
jordbrukets folk resonnert over
hvor de omlag 800 millioner kroner som nwringen far i stotte
kommer fra?..
Vi har da i det minste mat her
pa berget. Mat er god P.R. og
ogsa en utmerket livsforsikring.
De fleste av oss eter faktisk
flere ganger hver dag inkl. sonog helligdager. Uten mat og
drikke, duger selv en storbyhelt ikke.
Hvis det gar riktig darlig med
oss, kan vi selge kjoleskapet.
Vi kan greie oss uten kjoleskap.
Men uten fisk og poteter kan vi
ikke greie oss. Jordbruk og
fiske er ikke bare av stor betydning. De er vare prima rnaringer. 800 millioner kroner Arlig i livsforsikring for oss alle
samt P.R. utad, er penger smrdeles vel plassert skulle jeg tro.
Vi er ikke blandt de u-land
som er ute og ber om mat. Vi
er solide folk som andre land
kan refine med A fa bare glede
av A handle med.
Vart grunnlag for dette er
vare bonder og vare fiskere.
Uten dem ville vi ikke ha noen
grunn til engang A ha kolonialbutikker. SA la oss glemme
tallene som vare eksperter pa
alle omrAder er sA opptatt ay.
Stem — som jeg eller ei, men
basert pA Deres eget gode
vett.
Gerd T. Thuestad.

