
Vi }1ar tatt for os s valgprogrammene til de forskj.ellige 
politiske partiene, for å se hva de sier om 50 mils saken. Og der 
var det fine ting å firn.'J.e :: 

RØD VALGALLIANSE: Kamp for 50mils fiskerigrense. Bare foll-æt:s 

egen kamp gir seier! _ 

SENTERPARTIET. :: Snarlig gjennomføring av §Omils fiskerigrense og 

ytterligere utvidelse til 200mil. 

ARBEIDERPARTIET :: Bn utvidet fiskerigrense " etablering av økonomislcc 

sonor på 200 nautiske mil så raskt som l'IIU'lig. 

HØYRE: Økonomiske soner p å 200mil. Som. et midlertidig tiltak må 
, · 

J\:orges fiskerigrense utvides til 5:0: mil •. 

SOSIALISTISK. VENS:TREPART][ : Fiskerigrensa utvides til 50 mil stralrH. 

ikk0 fått flere partiprogrammer i postlcassa 1 

men vi kan tr'iJggt. slå fast at: det- tilsynelatende or broi enig e om 

oi snarlig 50mils grense. 

Mon karr vi stolG på politikerne? Jons Evenson har vært på 

turne i NordNorgc for å snakke fiskerne til. rotte. Han sa~ "Det or helt 

på det rene at Norge ikke vil gå til ensidige tiltak for utvidelse av 

fiskerigrense før det: må tte vise seg umulig å . oppnå intornasjonal 

forst å else for dctt.o krav • 11 Dotte betyr ALDRI! 

Logg morke til hva det partiet DU stemmer på sior om §Omils 

sakan. H:uisk det også ottor valgkampen og press DITT parti til å holde 
,· 

lø;ft;ene sine" For det or visst, slik at; uansett. hvor mange fine Iøf't;er 

vi får i on valgtid, så or dot: bare press frå grunnplanet som kan få 
, · 

po:ti tikorno til å holde lø:ft:ene sine. 

t· 

Kravet mm 50mils fiskerigrense kan ikke lokaliseres til et enkelt part:i, 

det or kyst:befolkninea sit-tt eget; krav. Og senest i forgårs ble kravet 

gj'ont:at.t. Troms Fiskar.fylking holdt· fast. på kravet om 50mil innon 
, · 

U!tgangon av årot = på tross av Evensens prcik. 

, · 

Det eneste som kan tvinge 50mils kravet gjennom or on folkebevegelse" 

Vi kan ildre stole på de otablert:e politikerm. Bli mod i det arb'o:idet 

AKSJOi\T-KYST'NORGE driver for å skape en tvorrpolft-isk prcssgru:.ppe~ 
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