Gode bønder og venner av norsk landbruk. Velkommen
til dere alle!
Mest av alt hadde vi håpet at det ikke skulle bli
nødvendig å komme hit i dag. Men når regjeringa
ikke vil skjønner tegninga, så skal de få svar på
tiltale!
Takk for formidabel innsats fra hver enkelt. Vi har
klart å sette den politiske dagsorden på en måte
som få andre i det politiske Norge klarer. Vi har
grunn til å være stolte av organisasjonen vår. Vi
har fått tommelen opp fra folk flest.
Medieprofessoren Blindheim ga oss terningkast 6 for
vår måte å jobbe på. Vi har hatt 100-vis av
aksjoner og vi har fått fram et alvorlig og viktig
budskap. Vi har brukt humor og et smil som redskap.
Og vi har lykkes med å få satt vår sak på
dagsorden!
Vi har fått fram budskapet om at det ikke er en
selvfølge med norsk mat i butikkene. Vi har fått
fram at regjeringa ikke har fulgt opp sin egen
landbruksmelding 4 uker etter at trykksverten var
tørka. Vi har klart å skape et opinionsmessig trykk
på regjeringa om å levere på landbruk. Vi har vist
regjeringa at det er mange som bryr seg om norsk
matproduksjon - vi er mange og vi har mange venner.
Vi har oppnådd at det er umulig for regjeringa å
overse oss. Vi har vist at det har en stor politisk
kostnad å ikke satse på norsk matproduksjon. Jeg
tror regjeringa med Stoltenberg i spissen
undervurderte vår evne til å mobilisere. De visste
nok at vi var godt organisert, men trodde nok knapt
at det var mulig at mottrykket skulle bli så
kraftig.

Vi har startet på et maratonløp. Et politisk
maratonløp. Vi har kommet godt i gang, men det er
langt igjen for å nå målet om økt matproduksjon og
tetting av inntektsgapet til andre grupper. Nå er
det avgjørende at vi disponerer kreftene på en god
måte. Opptoget i dag er avslutninga på den første
etappen i løpet og jeg tror det blir etappeseier.
Neste etappe blir gjennom hardt politisk arbeid å
sørge for at regjeringa følger opp folkets klare
melding. Det handler om å få stortinget til å gi
føringer om hvordan de har tenkt å nå målet om økt
matproduksjon, , det handler om statsbudsjettet til
høsten hvor importvern og fondsordninger må være
tema og det handler om jordbruksoppgjøret i 2013.
Regjeringa har mange muligheter til å vise at den
vil satse på norsk matproduksjon.
Når vi nå går ut i gatene, sørg for at det blir
skikkelig trøkk i toget - og legg på et smil! Vi
ønsker hverandre lykke til!
Oslo 21. mai 2012
Per Skorge

