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l Oslo, 17. 4 .78. 

DIREKTIV FRA SK.AU OH ARBEIDET MED J ORDBRUKSOPPGJØRET . 

l. DIREKTIV: -------
Avdelingene skal arbei de for å øke småbøndenes motstand mot regjer
ingas krisepolitikk og det elendige tilbudet fra s t atens mdee i jord
bruksoppgjøret . Det er vår oppgave å arbeide aktivt for et nei-flertall 
i den kommende av s t emninga . 

Når det gjelder den konkrete agit asjonen må vi l egge vekt på å forsvar·e 
småbøndenes interesser , først og fremst overfor staten, men også mot 
s torbøndene og Landbruksmonopolet. Vi kan ·· kke t a "hele landbruket s 
interesser i: som utgangspunkt . Når · det gjelder de konlc-..cete kravene er 
det i denne f asen viktigct å knytte agitasj onen mot i:nntektsnedslag 
til de sakene som småbøndene i dio:brL~tet sjøl har kreve!. ." 

For vdelingene som f år dire-tivet er arbeidet med jordbrulsoppg jøret 
den viktigste ekst erne oppgava i mai og juni . 

2 , _ KQI1r1ENT!,R l. 

SKAU beklager at dette dir ektivet kommer svært seint . Vi har også gitt 
det en allmen form. som først og fremst klargj ør noen hovedlinjer og 
prioriteringa dere kan gi arbeidet . Ettersom vi nå skriver april og 
forsøket på inntekt snedslag er like om hj ørnet, mener vi et ru~I til 
st atens "tilbud" må være hovedsaka .. Vi har derfor ikke gått inn på 
det aljerte og lwnkret e krav som ville vært naturlig å avklart før 
eller under forberedelsene til jordbruksoppg j øret i organisasjonene~ 

Generelt vil vi her henvise til at opptrappingsplanen for jordbruket 
nå blir lagt helt til side . Dett e vil etter alt å dømme gå hardest 
ut over de mindre bruka . En annen viktig sa er gmP.bru-erngG kr av 
om maksimalt tilskott f or d€ mindre ·· jølkeprodusent ene, f,eks . slik 
at det for melk opp til 50 000 lee; avreknes høyes t e pris og etter dette 
bare gr~umprioen . Dette må også bety avskaffing av ordninga med 
mjølkebonus . Av andre soker vil vi bare _trekke fram kr ava om at for
høyinga av IJandbruJwbankens :iil!UD~nt:e utlånsrente trekkes tilbake og 
at pensjonr:;..a l der n f or aktive jordbeukere n·edsettes til 60 år . Det 
viktigste er her at statens krisepolitikk betyr et samlet nei til 
disse krava og er et fr amstøt for minering av ny avfolk ing på lands-

bygda . 

Vi oppfordrer kameratene til å selge '~Sigde-u" aktivt til småbønder, 
landbruksarbeidere, mellombønder og andre interesserte i distriktet. 
Det er også vilct ig å utvikle aktive småbondekorrespondent er f or Klasse .... 

kampen . SKAU 
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