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-RØD 
VALGALLIANSE 

REIS KAMP MOT 
EVENSENS FISKERIAVTALE 

Evensen lot seg presse i kne av Bresjnevs kanonbåt-diplomati 

Rød Valgallianse protesterer på 
det kraftigste mot det utkastet til 
fiskeriavtale som havrettsminister 
Jens Evensen har utforma sammen 
med Sovjet. Dette avtaleutkastet er -
ingenting annet enn ei kjempemes
sig gavepakke til den sovjetiske so
sialimperialismen og et svik mot 

. Norges nasjonale interesser overfor . 
ei aggressiv supermakt. 

Forhandlingene om delingslinja i 
Barentshavet er noe langt mer enn 
fiskeriforhandlinger . Sovjet er først 
og fremst interessert i å utvide sine 
nordlige havområder av militære 
grunner. Sovjet rivaliserer i dag 
med den andre supermakta USA 
om verdensherredømme . 
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SOVJETS KRAV: 155.000 
<<LEBE~SRAUM» FOR SOV JET 

Akkurat som Hitler-Tyskland 
krevde «Le.bensraum» - livsrom -
for sin imperialisme, kre\_'er Sovjet 
det i dag. Over hele verden tramper 
de nye tsarene i Kreml på små og 
mellomstore nasjoners rettigheter 
for å sikre sine egne imperialistiske 
interesser. Dette er det også som 
skjer i Barentshavet, der Sovjet 
prøve:r å skaffe seg veldige norske 
havområder og forbereder seg på å 
.ta makta over Svalbard. Det skam
melige .avtaleutkastet fra Moskva 
er en oppmuntring til Sovjets eks
pansjonistiske planer, akkurat som 
Mtinchena vtalen i 1938 var en opp
muntring til Hi tier. Den vil ikke 
minske, men øke Sovjets appetitt på 
nye_områder.. -- -
. SOVJETS KRAV. 

Kravet om å dele Barentshavet 
etter midtlinja står på folkerettens 
grunn. Den bygger på Geneve-avta
len av 1958 som både Sovjet og Nor
ge har undertegna. Den er lagt til 
grunn for alle andre delingslinjer 
mellom Norge og andre nabostater. 
Midtlinjeprinsippet er et geografisk 
prinsipp som ikke gir rom for impe
rialistisk press. Alle andre «prin
sipp» om såkalt «rettferdig» forde 
ling e .I. gir fritt spillerom til den 
sterkestes rett. Derfor går Sovjet i 
dag til ville angrep på midtlinje. 
prinsippet. På havrettskonferansen i 
New York prøver Sovjet gjennom 
stråmenn ta knekken på midtlinje
prinsippet i folkeretten. Overfor Nor
ge gjør Sovjet krav på herredømme 
over 155 000 kvadratkilometer hav
område vest for midtlinja. Denne 

· imperialistiske politikken må avvi
ses. 

DNA-REGJERINGA 
FØYER SOVJET 

DNA-regjeringa har ved sin poli
tikk lagt opp til den situasjone·n som 
nå er oppstått. I stedet for å stå på 
midtlinjeprinsippet, har den føyd 
seg for Sovjets press og innført be-

. grepet «grå soner», som ikke har no
en hjemmel i folkeretten og som er 
et begrep som gir den sterkeste 
makta, den makta.med den største 
marinen og det største militærappa
ratet, alle fordeler. Ved å gi opp 
midtlinjeprinsippet har DNA
regjeringa også skapt van~ker for 
våre naboland, Finland og Sverige 
i deres forhandlinger om delingslin
jene i Østersjøen og Finskebukta. 

MIDTLINJEPRINSIPPET OG 
200-MILAGITTOPP 

Evensens avtaleutkast. ·betyr at 
Norge fullstendig gir opp midtlinja. ' 

~~·~-:~. --,~~~-

Sovjet har flere ganger trent i lar 
russiske stridsvogner fra landgang 
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KVADRATKILOMETER 
Store områder vest for midtlinja er 
ikke· engang med i den såkalte «grå 
sona». Ifølge Evensen er disse om
rådene ubestridelig sovjetiske! I til
legg til dette har Evensen sluppet 
Sovjet 23 000 kvadratkilometer len
ger vest enn det Sovjet opprinnelig 
krevde og sluppet Sovjet inntil 20-25 
mil fra Varangerhalvøya. Ikke bare 
midtlinjeprinsippet, men også 200 
mils grensa er gitt opp. Den «grå so
na» er utforma slik at den følger 
Sovjets såkalte sektorlinje. Dette 
vil skape hevd for Sovjets krav. Å 
framstille denne avtalen som mid• 
lertidig er derfor helt vanvittig. 
Sovjet vil sjølsagt i framtidige for
handlinger dra fordeler av et slikt 
norsk knefall . Dessuten vil Sovjet 
så snart avtalen er undertegna gå i 
gang tiie å ,aelfandle den «grå: so
ne» som sitt område. 

. r e , 
rtJlassen». 

NORGE SKAL SELGES 

STYKKEVIS 
Vi huske~ ennå hvordan Sovjet 

fem ganger på vel et år sperra av 
store områder på norsk side av 
midtlinja - for å gjennomføre ra
kettøvelser der. Ved hjelp a v denne 
typen mQderne kanonbåtdiplomati 
vil Sovjet okkuper~ hele den «grå 
sona». Seinere vil de også gå videre 
til resten av Barentshavet og Sval
bard. 

Ved å godi.ienne et slikt avtaleut
kast har Evensen fungert som e~
kei for sosialimperialismen, og de 
politikerne som vil underskrive a v.
talen har slått inn på ei linje med a 
selge Norge stykkevis. 

SV -LEDELSEN OG «NKP >> -
SOVJETS MEST LOJALJf 

AGENTER 

SV -ledelsen eg «NKP» har mar 
kert seg, som Sovjet-herskernes 
mest lojale agenter ved umiddel
bart å rykke ut til forsvar for Even
sens avtaleutkast. Dette viser hvor
.dan den moderne revisjonismen all
tid tjener imperialismen. Når Ber
ge Furre hevder at avtalen vil sikre 
fred og avspenning i nord, så bruker 
han akkurat samme logikk som 
de som ville selge Tsjekkoslova
kia til Hitler. Ideen om at ei aggres
siv imperialistmakt blir mindre 
aggressiv om den får det den " 
krav på, er en livsfarlig ide som tje
ner de imper ialistiske krigshisser
ne . SV og «NKP » har med sin poli
tikk overfor Sovjet plassert seg p å 
ei tilsva_rende reaksjonær linje som _ 
den DNA og Høyre sto på da de ville 
selge den norske sjølråderetten til 
EEC. 

• 
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Il' -:- - ··· · · -· ... - Den vosjeti~e r egjering har allerede to g&n.ger henl ede t 

._ Om dette då skulle bli forka• 
sta av Norge, vil jo Sovjet med , 

opp111erksomheten på. de planlagte norske t1 t tale for begr'ensning av fiske.t 

ru ndt J val bard direkte vil le be rere rettighetene og interessene til 

• rette kunne oppfatta det slik at ◄ 
del er utstilt til lått for helle ◄ 
verda. Del kan vanskeleg sjå ~ 
det som anna enn eln provoka• 1 

:'..ov J e t.un ionen. som ved siden av Norge tradisjone1 t drivex: fisk e i 
farvannen e r undt eygiuppen . 

·-------1 

J sjon. 

Under disse oms~endighete,; fo r behol~e1'._den sovjetiske r eg jering_ 

seg mu l~ghe tene til å treffe pass~nde tiltak s·o:n sikrer 3ov j e tun1onens i 
int-er esser. · · · 

l - - - ...-.~ ....,. ........ _~ 

Slik bærer Berge Furre fram 
truslene · fra Moskva i Ny Tid. 

«NKP» - AGENTUR FOR 
SOVJETISK ANNEKSJON 

På lederplass 5. juli, skreiv_ «Fri
heten»: «Også dette bør en ha i 
mente. En norsk sokkel er også en 
NATO-sokkel.» Hva slags logikk er 
dette? Finnmark er .også NATO
område. Hele Norge er innlemma i 
NATO. Det «NKP» her serverer, er 
et åpent forsvar for sovjetisk an
_neksjon av_ norsk område. «NKP» 
sprer ord for ord den imperialistis
_ke- polit-ikken- tiL de n · t a r ene i 
Kreml. I «Pravda» sier Bresjnev lf
ke fram at ingen må forsvare en 
borgerlig stats område mot krav 
fra et «sosialistisk» land. Denne 
røverlogikken til den imperialistis
ke supermakta Sovjet, er det «Fri
heten» bruker lederspalta si til å 
forsvare . Ingen må la seg lure av 
denne demagogien. Sovjet er i dag 
ikke mer «sosialistisk» enn det 
«nasjonalsosialistiske» Tyskland 
var under Hitler. Det er nå en fas
cistisk stat. 

0 s l o , 15 . j uni 1977 

Slik avsluttes en av de hemmeli
ge notene fra Sovjet. 

NOTE FRA SOVJET 
TRUER NORGE 

MED «PASSENDE»TILTAK 
14. juli avslørte avisa «Klasse

kampen» en hemmelig note som 
Sovjet sendte det norske utenriks
departementet 15. juni i år . Protest
noten gjaldt opprettinga av den 
såkalte vernesona på 200 mil rundt 
Svalbard. Protesten er ikke noe an
net enn en åpen trusel. 

- Sovjet krever fri og ukon
trollert sovjetisk virksomhet i far- J 
Yanne.ne nmdt Svalbard, og god
kjenner ingen norske forskrifter 
der . 

- Sovjet beskylder Norge for nye 
brudd på Svalbardtraktaten og 
truer med «passende» tiltak for å 
hevde sine egne interesser. 

Trusler og aggresjon over hele 
verden er innholdet i Bresjnev sitt 
fredsprat . Nylig holdt han en tale i 
Moskva der han hevda vi lever i «en 
tidsepoke fylt a v fred og stabile 
forhold ». Slik taler en imperialist 
som forbereder seg til krig. 

REIS KAMJ>EN NA! 
KAMP MOT EVENSENS AVTALEUTKAST! 
NEI TIL SALGA V NORGE ! 
KAMP MOT DEN SOVJETISKE SOSIALIMPERIALISMENS ! 
AGGRESJON I BARENTSIIA VET ! 
KAMP MOT D E TO SUPERMAKTENE ! 
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