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Våre mål.

I  den  proklsmasjon Hjemmefrontens Ledelse sendte ut i mai  ifjor,he-
ter det bl.a."..Det vi ønsker å klarlegse er de  særlige norske for-
hold, som vi alene har ansvar for og herredømme over.Aeller ikke på
dette omrade er det enna mulig å  så  i detalj. Etter  vår grunnlov  ur
det folket celv som skal stikke ut den politiske kurs,etter fritt
ordskifte, sjennom a1ninnolige valg  sa  snart etter våpenstillstanden
som det er teknisk mulig. Men visse hovedpunkter kan stilles opp;
som et uttrykk  for  de ønsker ,håe og krav som alle gode nurdmeun er
nådd fram  til gjennom kampårene:

1. Ett fritt  uavhengig Norge.
2. øyeblikkelig og full gjennoprettelse av demokratiet,

ytrjngsfriheten, rettssikkerhaten og frie valg.
3. Opphevelso av alle politiske lover forOrdninsor og andre

bestenraelser som er utferdiget etter tysk ordre eller i tysk
• interesse. Administrative avgjrelser,dommer, utnevnelser 0.1.
som skyldes tyske  eller N  myndigheter, prøves på helt fritt
grunnlas av lovlige norske organer.

4. øyeblikkelig løslatelse av alle -2e1itiske fanger og gjenn-
innsettelse av offentlige tjenestemenn som er fjernet fra sinu
stillinger av okkupasjonselakten eller på foranledning  au  den eller
av NS.  Otbreisning og  erstatning i den utstrekning det or mulig
for dem som er blitt s2rskilt skadelidendesom følge av innsrep
fra okkupasjonsmakten eller  Rå  fra NS side.

5. NS-medlemmer og andre som har skadet norske interesser,
eller skaffet seg uberettiget vinning under samarbeid med okkupa-
sjonsmakten, straffes etter rettergang i  betryggende former.
Uberettiget krigsgevinst inndras til fordel for statskasson.

6. En målbevisst, vidsynt politikk med  sikta  pa:
A) å trygge vår  frihet, folkestyret  eg  a demokratiske

rettighetene
å gjennreise landets økonomi eg produkSjonskreft,

snarest mUlig sikre de nødvendige tilførsler utenfra og legge for-
holdene til rette for å utnytte fullt ut våre naturrikdommer ug
skaffe arbaid til allu,

C) å fremne solidariteten mellom klasser og befolknings-
grupper, Og

D)  a  medvirke aktivt i det mellomfolkelige arbeide for å
bygge opp en internasjonal rettsorden, fremme'varebyttet landene
imellom og skape grunnlaget for en varig og rettferdig fred..."

tilsluttning til eroklamasjonen sendte regjerinsen ut føl-
sende:" Regjeringen gir sin fulle og hele tilsluttning til dette
opprop. Det  er i  det beste sausvir med deel uttalelser, henvendel-
ser og opprop som regjeringen i disse 4 årene over London radio
har latt gå ut til det norske folk.."

Proklamasjonen er  vel  i samsvar med ogsa med hele det norske
folks ønsker og krav. Det kan innvendes at det stillas opp bare
generelle retningslinjer, som ikke antydar noe om løsnin;„ de
konkrete situasjoner. Hva skal f.eks. gjøres for å skaffe arbeid
til alle? Men dat er nettopp det norske folkets sak å bestemme,
ikke regjeringens eller Hjemmefrontsledelsens. Du og j har
viktiLe oppgaver også i denne overgansstiden. De- kreves grundige
sWaier før vi  or boredt til å gå til valgurnen. Vi spiller en
viktig rolle når det gjelder å freuime solidaidteten mellom befolk-
ninsgruppene. Vi er med på å skape den opinion som blir avsjøren-de for Norges innsats i internasjonal politikk og for å trygge freden.
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Illo ale sær'ruper har i den senere tid hatt det SW2ri; tra-

velt me a pasta at Hjemelefrointens ledelse og hele den organiserte
hjemmefront, som omfatter praktisk talt hela motstandsbevegelsen her
i landet, forszker d narre folk bort fra de forfatningsmessige og
demokratrske grunnprinsipper. Disse illojale våger til og med.å
påstå at hjemmefronten er en uynazistisk bevegelse. Det må-som svar
pd dette være tilstrekkelig å jenvise til foranståenda artikkel om
våre mål. Etter krigen får de illojale selv svare for Sitt stand-
punkt. For enkelta av de illojales vedkommende skyldes pastandene
ubekjenskap med de virkelige forhuld, sammen ued det beklagelige
faktum at hjemmefronten ikke kan fremlegge alle opplysninger  så .
lenge vi har gestapo her i landet,- aller minst for en gruppe, eller
for personer som har markert sin illojalitet. Et samarbeid med
slike grupper kan nødvendigvis bare skje ved, at hjemmefronten. tile---
stiller'særgruppen paroler etc, under forutsetning av at det_gis
adgang til full kontroll, uten at hjemmefronten kan røpe stort om
seg selv, Dat burde være lett å-skjønne for alle,Men de. illojale:
vil åpenbart ikke skjønne det, som oftest fordi det i realiteten
er sine egne s2rinteresser de akter å varata.

En slik. særgruppe sender ut over.Hordalandeen rekke illojale
skriv, blant'annet -den illegale avis "Gjallarhorn",-,samtidig
som gruppen misbruker HjeMmefrontens navn. Adskillig av det som .
anføres i disse skriv er i og for seg riktig,uen det advares mot
sluke alt rått,for illojallteten ligger kamuflert bak,annenhver
linje. Konferer med pålitelige og rettsindise folk før du stoler
på det som anføres fra-denk kant. Dat beste kjennetegn og bevis
på gruppens illojalitet er, som nevnt i et tidligere nummer at.gruppen
stadig.angriper den organiserte Hjemmefronten, som den trotsdet
selv pastar a tilhøre.

Fra H.L.
Kampen uot AT.

Tnær iTamtid skal det holdes sesjon for kvinnnig arbeids-
tjeneste for gjenter av arsklassen  197  fra Oslo,Aker og Beerum.
Det maldes også at rodeforstanderen på enkelte steder utover landet
har fått ordre om a innrulere til mannli.g arbeidstjenebte. Husk
parolen: Inn møter tii sesjon,  irien -mwter til tjeneste.

Lønns-o_arbeidsvilkar_i  det.frie. Norge.

I des.  lee42  nedsatte Sosialdepartementet en komite (bestaende
av Finn Dahl i Arbeidsgiverforeningen og (onrad Nordahl i
Landsorganisasjonen) som fikk oppdrag a utrede spørsmalet om hvor-
ledes arbeidsfreden best kan sikres etter krigen. I april
1943  oversendte komiteen depai2tementet en lnnstilling.om arbeids-
vilkårenes fastsettelse under og i den første tid etter beirielsen
av Norge. Alt mdtte gjøres for å sikre 1,Jsningen av de nasjonale
oppgaver i denne kritiske overgastiden, Forslaset inneholder
bl.a. det  nye  prinsipp at de to novedorganisasjoner får en avgjø-
rende innflytolse på arbeids-og løunsforholdene ogsa i bedriiEter
hvor hveriren arbeidere eller arbeidsgi-vere er tilsluttet noen av
de to organisesjoner.

Komiteens forslag har  ligget  til inea for  os  avrødt en
provisorisk anordning som skal gjelde inutil  ett  år etter fiendt-
lighetenes opphør ne-a  landre Is'ee;jerillsen anae,21edes bestemmer

I et eget punkt i  anordningen  heter det at i distrikter som
direkte berwres a r  krigso)erasjonene vil aebeidslivet sou alt
annet være  undergitt militær  nctLght for  sdvidt angar forhold
som er av betydn:Ins for krissinnsatsen,opprettholdelse av ro og
orden,  styrkenes  sikkerket m.v.



Den militære øverstkaanaerende vil kunne forby anUver arbeids•
stans, og han vil kunne fjerne og inntil videre ta i forvaring per-
sonar som mistenkes ior skadelig agitasjon. Bade den uilitre le-
delse og - den senere fase de norske politimyndigneter vil videre
kunne demme opp Jor agitorisk virksomnet ved forbud mot offentliga
møter og denostrasjoner, plakatopslag m.v.

Den provisoriske anordning oestemner torøvrig:
1. Alle taririavtaIer sou var i kraft 9.april l9u skal fremdeles,
Welde.  Der hvor okkupasjonsnakten eller dets hjelpere har satt
tarifiavtalen helt eller delvis ut av kraft, skal cien straks gjennom-
føres på nytt. Dette medfører at de lønnstillegg son ble gitt
ved tariffrevisjonene i des. 1939 og i jan. 1940, men som ble sløy-
fet fra 1.juni 1940 straks utbetales igjen. Dessuten gjennomføres
indekswegulering er. 15.juni 1940, som tidligere ikke har vært ut-
betalt. Den utgjør 3 øre prtine ior nenh og øre pr. time for
kvinner og 1.5% for degrupper sou skal ha prosenttillegg.
4. Hvor der foreligger loviig tariffavtale kan forandringer av
Unningene bare gjennomføres av de hovedorganisasjoner etter •
framkommet krav, til dem, eller etter deres eget tiltak.
3. Blir forhandlerne ikku enige går saken til megling og kan i
Hisse tilfeller innbringes for lønnsnevnd.
4 Streik og lockout kan bare iverksettes hvis Sosialdepartemen-
Th  ikke bringer on lønnstvist inn for lønnsnevnden etter at meg-
ling har vært  forsøkt. Lønnsnevndens avgjøfelse har i tilfelle
samme virkning som tariffavtale. ( Nevnden skal bestå av 7 kied-
lewier som oppnevnes av regjeringen. Arbeidsgiverforeningen og
Landsorganisasjonen innstillor medlemmar hver).
2. I offentlige bedrifter forhandlus etter sanue prinsipp som
dt private bedriftsliv,men Arbeidsgiverforeningens gjøremål over-
tas av vedk. off. myndighet.
6. Det gis fortrinnsrett til gjeninntagolso for arbeidero sau  er
cwsagt p.g.a. driftsinnskrenkninger ndr bedriftstekniske forhold
tillater det.
7.  Anordningen omfattor alle bedrifter og a/beidera son har lovlig
.*Eriffavtale enten de står tilsluttet noen av de hovedorganisa-
sjoner eller.ikku. Disse organisasjoner har fullmakt til å handle
på vedk. bedrifters og arbeideres vegne .

tilsluttning til anordningen er det inngått avtaler mellom
Norsk Arbeidsgiverforening og Arbeidernes Faglige Landsorganisa-
sj,on om et.midlertidig lønnstillegg ved bedriftene. Avtalen
trer.i kraft etterhvert som Norge blir befridd.- Man er blitt
enig om et dyrtidstillegg som skal gjelde for alle bedrifter  og
arbeidere san har lovlig tariffavtale, i de bæråde ouråder.
Dyrtidstilleggene er for voksne arbeidere 30 øre pr. tine, for
voksne kvinner O øre pr. tine og prosenttilleggene  17.5%. De
månedslønnede funksjonærer som lønnes etter overenskomstens 6 års
satser eller derover menn 63.8 kr. og kvinner 49.84.- I disSe
tillegg er innregnet de i anordningen  c  nevnte tillegg. Indeks-
reguleringen av april 1940 har vært utbetalt hele tidon  og be-
holdes. (Etter det pristall son utarbeidgs av det statistiskd
centralbyrå i Oslo er stgningen i leveonkostningene 36.8point
eller 31.7% - fra pristall 116 150juni 1940 til 152.8 15,jan.1945.
Dyrtidstillegget gir slik ca0 halv koupensasjon for prisstig-
ningen etter det offisielle indekstall),

Tydeligvis har det under forhandlingene vært lagt for dagen
sterk vilje til samarbeid fra begge organisasjoners side. Avta-
len og anordningen er viktige og tillitsvekkende steiner i den
nye norske grunnrauren
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Under et intervju med forevarseeinister Torp nylis ble han
bl. a. spurt.

Hvordan er forholdet mellom forsvarsdepartementet og
Forsvarets Overkommando?

Forsvarsdepartementet er fremdeles aen høyeste administrati-
ve myndighet. Forsvarets Overkommando (F.0) som Kronprinb Olav
er sjef for,ble opprettet for å få et felles organ for alle våpen-
slag. Den moderne krigsføringen har jo ført med seg at de forskjel-
lige våpenarter ikke kan operere hver for seg. "Oombined operations"
hvor hele forsvarsmakten arbeider som en enhet, ur dagens løsen.
Teoretisk er det da best med en folles overkommando. Dette har også
vært målet for engelskmennene og amerikanerne. Ivien vi som har mindre
styrker og en langt mer oversiktlig forsvarsmakt,har altså nå fått
organisurt den atter de aller mast moderne prinsipper.

Hva betyr dettu i praksis?
Det betyr f.eks, at jeg foran en oppgave eller vea planleg-

gelsen av militære operasjoner får un samlet redegjørelse fra F.O.
som har innhentet alle de nødvendige opplysninger fra de forskjel-
lige våpenarter. Ellers elåtte jeg ha lått forskj3 uttalelser fra
marinen, bæren og flyvåpenet.

Går ikke sa_earbeidet mellom engelskmennene og nordmennene
svært bra?

Jo det er vel knapt noen andre som går så godt sar„men.
Engelskennene liker oss simpelten. Jes tror det kolner av at vi
likner hverandre i mange henseender.

I anledning nazistenes l5snp£224ganda
mot dcn nors27'ff-c56"-kriLsiJan, kan nevnes at den
krigsviktige sabotasje skjer etter orare fra F.O. De angrep som
idag blir gjort mot ikke krigsviktige sivile mal, blir arransert
av fienden eller foretatt av forbryterbander (ofte frontkjempere etc).
Hjemmestyrkene som er opptatt i den noreke forsiarsmakt, og tar
alle sine ordre fra F. 0 har plikt til å utføre da oppdrag de får
fra F. 0, I motsatt fall rsikerer de å bli stillet for krissrett
p.g.a. slapphet i krigsføringL.I. Hje:e-lestyrkenes eneste oppgave er
å medvirke ved fr-;.gjørelsen av landet.

Angrepsmålene blir utpekt av F.O. etter Erundise militære
overveielser. Slagere skal ramele fiunden på hans mest sårbare
punkter. Den alt overveiende del av den sabotasje Hjemmestyr-
kene nå utfører, står i eammenheng med det store transportslaget
i Norge. Sabotesjen eparer Lorske veraier. Sett fra sivil-
befolkningens side fins ingen billigeee fone for krigsføring.


