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Folkebevegelsen mot norsk medikke mulig å føre sannhetsbevis for de
lemsskap i Fellesmarkedet har stanset påstander som fremsettes i brosjyren
utsendelsen av brosjyren "Norge og
og som blant annet går ut på at
EEC - hva saken gjelder".
"arbeidsledighet i Europa vil via det
Det er et bemerkelsesverdig skritt.frie arbeidsmarked forplante seg hit",
Brosjyren er spredt i en halv million at "landbruksbefolkningen skal
eksemplarer og har vært en av Folkereduseres med 50 prosent på ti år",at
bevegelsens viktigste dokumenter under "fiskerigrensen på 12 mil skal vekk" o•
forhandlingsfasen med EF. Brosjyren
at "utkant-Norge avfolkes og ressurser
inneholder påstander så graverende at blir liggende uutnyttet".
Europabevegelsen åpent og uten omsvøp
Folkebevegelsen har makulert sin
har betegnet Folkebevegelsens ledelse brosjyre. Kan man regne med at den
som løgnaktig. Det er en klart inherefter vil praktisere en tanke mer
jurierende beskyldning, men Folkesaklighet i sin propaganda mot EF og
bevegelsens ledelse har ikke funnet
norsk tilslutning? Debatten foran
grunnlag for å reagere.
folkeavstemmingen ville være tjent med
Det forstår man. Det er nemlig
det.
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Gallup slår fast at antallet markedstilhengere i
den siste måneden har Økt til det dobbelte! I dag
er 44% for medlemsskap, mens 45% er imot, og 11%
ikke har tatt standpunkt.
Derfor fortsetter vi vår kamp til tross for motstanderenes dystre spå.dommer og utsagn. tæningsmålingene styrker bare det inntrykk vi fra før av
har fått, at motstanden mot norsk medlemsskap slett
ikke er så sterk som det gjerne vil gis inntrykk
av. »Jtsanderene er tvertimot på jevn tilbakegang, og deres argumenter .og form for agitasjon
blir efterhvert gjennomskuet. Løgner og usannheter har i lengden ingen gjennomslagskraft.
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Dissens i Bonde og Småbrukørløget
Styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har behandlet forhandlingsresultatet for norsk medlemsskap i EF. Et flertall på fire mener
at resultatet ikke er akseptabelt,
mens et mindretall på to, Liv Østli
og Lars Holen, ikke finner grunnlag
for å avvise det som uakseptabelt for
jordbruket.
Liv Østli og Lars Holen har avgitt en bemerkelsesverdig uttalelse
der de sier at de ikke er enig med
flertallet når det gjelder de virkninger jordbruksforhandlingenes utfall vil få for norsk jordbruk
innen et utvidet EFEfter vårt syn er det oppnådd
resultater som er akseptable, idet vi
stort sett kan beholde de støtteordninger som vi bruker i dag, sier
de to styremedlemmer og fortsetter:
Vi vil spesielt peke på de støtte
ordninger som betyr mest for de små
bruk: Silotrygd, kunstgjØdseltilskott, kraftfortilskott, mjølkesubsidier og tilskott til investeringer
av forskjellige slag som driftsbygninger, jorddyrking og grøfting. Vi
k a n fortsette med fraktutjevning både

på driftsmidler og produkter.
Adgangen til bruk av spesielle tilta~
i de vanskeligst stilte områder blir
ikke innskrenket, da det i forhandlingsprotokollen er fastslått at
tiltakene skal være differensierte
etter områder og kategorier jordbrukere.
Dette mener vi er viktig, da
jordbruksspørsmål har nøye sammenhen
med bosettingen i landet vårt.
Vi har ennå ikke den nødvendige
oversikt før Regjeringens melding
foreligger, og finner ikke grunnlag
for å avvise forhandlingsresultatet
som uakseptabelt for det norske jord·
bruk.
Vi vil også peke på at 64% av de
norske jordbrukere er avhengig av
arbeide utenom bruket. Det er derfor
av betydning for våre medlemmer at
industrien gis muligheter til videre
utvikling og nødvendig stabilitet,
slik at en gjennom industrireising
kan skaffe nye arbeidsplasser både
for deltids- og helårsarbeide. Dettr
~nser vi som ugjennomførlig hvis
ikke industrien får adgang til stør~
markeder uten tollhindringer heter
det i uttalelsen fra Liv Østii oq
Lars Holen.
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En fre111tid for norsk
fiske'!
v1L:::o~
Det vikes ikke tilbake for å bruke
negative argumenter for å spille
på usikkerhet, og i meget liten
grad nevnes de faktorer som klart
taler for medlemsskap sett fra
fiskerinæringens synspunkt. Vi
vil lettere få adgang til større
markeder, og dermed høyere priser
og bedre lønnsomhet; dermed trygc;es a:tbeidsplassene på fiskebåtene
og i fiskeindustrien.
Norge eksporterer årlig mellom
85% og 90% av totalfangsten. Vi
er derfor helt avhengig av et
marked som kan avta våre fiskeprodukter. Et utvidet EF ville i
1970 ha avtatt ca. 44% av den
totale eksport av norske fiskevarer. Utenfor EF vil våre produkter måtte overvinne en tollbarriere som varierer fra noen
få prosent helt opp til 25%. For
en av våre viktigste produkter dypf~ossen fiskefilet vil den
bli 15%.
Om vi ved å stå utenfor EF i
tillegg skulle få tollmure r overfor de EFTA-land som nå har søkt
om medlemsskap, vil eksporten
vanskeliggjøres i større grad.
Det må regnes med at ved å sli'[r
pe tollfritt til et større forbruke rmarked, på ca. 300 mill.,
vil andelen av eksporten til
dette marked kunne påregnes å
Øke vesentlig.
Statistisk viser utviklingen

en vesentlig nedgang i antall
fiskere siden krigen. Det totale antall fiskere er i løpet
av dette tidsrom bortimot halvert.
En av de viktigste forutsetninger som må oppfyll~s for å
kunne sikre rekrutteringen er
at fisket gjøres lønnsomt.
Dette har direkte sammenheng
med de priser som oppnås for
produktene. For de fleste fiskeslag ligger prisnivåene som søkes
etablert i EF høyere enn de priser
norske fiskere oppnår.
I den senere tids fiskeridebatt
har råstofftilgangen i havet stått
sentralt - og ikke uten grunn.Overbeskatning truer overalt i det
nordøsta~lantiske fiskeriområde.
For Norge som fiskerinasjon vil
bevaring av råstoffgrunnlaget - på
lengere sikt - være av - avgjørende
betydning. Se lv om vi har herredømme over gytefeltene i de nære
ky.stfarvenn og her kan regulere
fangsten på nasjonalt grunnlag,
står i dag en kjennsgjerning nokså
klart: bare iti:ternas·~onale avtaler
kan gjøre det mulig a tilpasse
fangstvolumet til gjenveksten, og
dermed sikre næringsgrunnlaget for
dem som bygger sin e ksistens på
råstoff fra havet.
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Utviklingen synes å gå mot stadig
mer hØyforedling av fiskeprodukter.
Det må være en oppqave å sikre at
denne foredling kan foregå i vårt
eget land. Her ligger det en mulighet
for å skape nye arbeidsplasser. De
høyforedlede produkter vil - om vi
blir stående utenfor - bli pålagt
den høyeste tollbelastning. På den
andre siden vil hØyforedlede produkter kunne omsettes på det mest
kjøpedyktige marked, nemlig VestEuropa.

Den omsetning vi i dag har til
USA ved eksport av dypfryste blokker, og hvor amerikanerne selv
forestår videreforedling og distribusjon - er ikke tilfredstillende
sett fra norsk synspunkt.
Selv om det i forhandlingsprotokollen er inntatt forsikringer om
det hensyn som skal tas til norske
forhold også etter 1982 - eller
kanskje på tross av aisse - synes
det atter å bli et spørsmål om politisk troverdighet.

- - - - - -- -- -- - - - - ~

TIDLIGERE BONDELAGSFORMANN FOR EF.
En fremtredende tillitsmann ., i bondeoraanisasjonene, tidligere fylkesoq - ordfØrer for Senterpartiet,
Nils J. Helqheim, har i en uttalelse til -bladet "Sogninaen/
Sogns Avis" anbefalt norsk medlemsskap i EF på qrunnlag av forhandlingsresultatet. Helgheim
støttet medlemsskapsforhandlina,ene, oa uttaler nå at resultatet
ikke hir ført til at hans positive
holdnina er endret. - Jeg er for
at Norae blir med i EF, oo vil
stemme"for det, fastslår han.

TRÅLERREDERENE INN FOR EF
Styret i Norske Trålerrederiers
Foreninq har tatt fullstendig
avstand . fra Noraes Fiskarlags
standpunkt i spørsmålet om norsk
medlemsskap i EF. Styrets flertall har dermed også tatt avstand
fra den holdning formannen i Trålerrederienes Forening tok til EFspørsmålet den 17. januar, da
han sol"\ medlem av landsstyret i
Noraes Fiskarlag skrev under resolusjonen fra Fiskarlagets landsstyre-

NORDSILDMEL FÅR FORDELER AV EF-MEDMEDLEMSSKAP
Av nordsildmels eksport på 419 000
tonn gikk 265 000 tonn til det
utvidede EF.Dette representerer
61% av den totale eksport. Det
er derfor klart at når man for f.eks
tar toll-lettelsene i betraktning,
vil et medlemsskap innebære en
klar fordel for Norges vedkommende.
Det var styreformannen i Nordsildmel, Odd Berg, som uttalte
dette.,Han fortsetter: - Fiskeriordningen er ennå ikke satt i
funksjon innenfor EF, men dersom
en forutsetter at disse ordningene
vil følge samme mønster som er ajort
gjeldende for landbruket, hvilket
er meningen, så ville man f.eks.
kunne forhindre det sterke prisfallet på lodderåstoffet som vi
har opplevd i Norge. Markedsordningen tar sikte på å holde
stabile priser såvel som stabilitet i lønnsomheten.
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