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Krigen nærmer seg nå sin avsluttende periode. Alle krefter må derfor
aktiviseres til den siste og avgjørende kamp. Det norske folk har hittil
ført en heroisk våpenløs kamp på heimefronten. Men i den periode vi nå
går inn i, er denne våpenløse kamp ikke nok. Vi må stille oss på linje
med de tapre jugoslaver og andre undertrykte
folk, som gjennom sine
partisaner har påført tyskerne så store tap og bundet så mange tyske
divisjoner. Vi,må også ta lærdom av de danske sabotører. En effektiv sabotasje kan sammen med flyangrep lamslå den tyske krigsindustri.
Tyskernes og quislingenes kamuflerte arbeidsmobilisering kan føre til det
resultat at norsk ungdom kommer under kommando av tyske offiserer og
quislinger. Den kan videre føre til at norsk ungdom tvinges til å utføre
militærtjeneste
for tyskerne og mot det norske folks frihetskamp. De nordmenn som nekter å delta i arbeidstjenesten
må, uansett partistandpunkt
eller gruppehensyn, ytes all mulig materiell og moralsk støtte. Den norske
ungdom må gis anledning til aktivt å delta i frihetskampen.
Det aktive
og nasjonale norske folk må ikke føle seg isolert og således komme i motsetningsforhold
til Norges lovlige regjering. Vi må føre kampen mot et
bestemt mål. Dette mål må være gjenopprettelsen
av et fritt, demokratisk
Norge. Uten på forhånd å ha formulert dette klare mål, vil vår kamp være
hensiktsløs og det vil være ansvarsløst å la nordmenn gå ut i en livsfarlig
kamp, uten å ha garanti for at de kjemper for landets og folkets frihet.

VI

VIL

ALDRI

GLEMME:

a) Vi må gjøre vår plikt, selv om vi blir truet med at våre pårørende eller
andre blir tatt som gissel. b) Mot nazistenes gisselsystem må vi fremkalle
vårt folk en ubrytelig folkesolidaritet. e) Den norske heimefronten er nå
enig om ikke lenger å bøye seg for rnaktbudet og trusler om gisler og
standrett. d) Hver enkelt av oss er nå en soldat, siilJjçr
i uniform.
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Ved å utpeke målet klart og utvetydig skaper en også den begeisiring og
kampmoral som er nødvendig for å føre en effektiv kamp.
Vi samler oss derfor om følgende program :
I.

Den

aktive

kamp.

1. Det skapes en enhetlig politisk ledelse for heimefronten som i samarbeid med regjeringen samordner og leder alle former for motstand mot
okkupantene.
2. Det organiseres partisangrupper
i Narge. Disse grupper legges under
en enhetlig ledelse og utstyres med våpen og nødvendig utstyr.
3. Det opprettes sabotasjegrupper som gis den nødvendige materielle og
moralske støtte.
4. Regjeringen rekonstrueres med representanter for heimefronten. Minst
to av regjeringens medlemmer får fast oppholdssted i Stockholm med fullmakt til å organisere flyktningeadministrasjonen
på demokratisk basis. Det
skapes en politisk representasjon i Sverige som både får ansvaret for flyktningeadministrasjonen
og arbeidet på heimefronten. I denne representasjon
må alle grupper innenfor heimefronten og emigrasjonen få innflytelse.
5. Det må reises en rettslig institusjon i Stockholm uavhengig av administrasjonen. Denne institusjon avgjør tvistemål mellom emigrantene innbyrdes og mellom emigranter og administrasjonen.
6. Hjelpen til heimefrontens ofre effektiviseres. Man sorget for at nordmenn som må leve i dekning, får rasjoneringskort og pengeunderstøttelse.
Det legges særlig vekt på at de forfulgtes familier i størst mulig utstrekning blir hjulpet.
7. Den militære ledelse legges under den politiske. Man tar spesielle forholdsregler mot at det innenfor militære kretser arbeides med planer om
mintærdiktatur
i strid med den norske konstitusjon.
8. Det drives et systematisk, demokratisk opplysningsarbeid på heimefronten og blant emigrantene. I partisangruppene, i forlegningene i Sverige,
overalt hvor nordmenn samles, må det drives obligatorisk undervisning i demokratiets grunnleggende prinsipper.
Grunnloven av 1814 må legges til
grunn. Hver kjempende norsk mann og kvinne må få undervisning i betydningen av de demokratiske rettsprinsipper i problemene om ytringsfrihet,
tankefrihet, religionsfrihet, organisasjonsfrihet og de øvrige umistelige, demokratiske menneskerettigheter.
IT.

Vårt

mål.

I. Så snart Norge er frigjort fra tyskerne, opprettes en midlertidig regjering
bestående av representanter for følgende politiske partier : Høyre, Venstre,
Bondepartiet, Kristelig folkeparti, Det norske arbeiderparti, Norges kommunistiske parti Den midlertidige regjering må bare sitte et halvt år. Minst
2/3 av dens medlemmer må bestå av personer fra heimefronten.
2. Den midlertidige regjering sørger for at ingen fremmede tropper, selv om
de tilhører allierte nesjoner og er kommet til landet for å delta i kampen mot
tyskerne, får fortsatt oppholde seg i Norge. Nordmenn ønsker ingen militær besettelse, fra hvilken kant den enn kommer.

3. Senest et halvt år etter tyskernes fordrivning utstedes nye, frie, hemmelige valg på nytt storting og by- og herredsstyrer.
4. I overgangstiden gjeninnsettes i herredsstyrer og andre demokratiske
institusjoner, de medlemmer som var folkevalgt før 9 april 1940. Personer
som har vært medlem av NS eller som har vist åpenbar unasjonal holdning
utelukkes.
5. Det gamle høyesterett gjenopprettes så snart som overhodet mulig.
Likeså gjenopprettes de frie og uavhengige domstoler. Man streper etter å
gjenreise disse rettslige institusjoner overalt hvor norske tropper rykker fram
Norge, selv om andre deler av landet ennå skulle være besatt av tyskerne.
Gjenopprettelsen av rettsstaten må være det første mål.
6. Alle embetsmenn gjeninnsettes i deres stillinger. Man unntar bare dem
som har vært medlem av NS eller har vist unasjonal holdning.
7. Pressefriheten sikres umiddelbart der hvor norske tropper rykker fram.
Det ytes om nødvendig betingelsesløse økonomiske bidrag til de presseorganer som er kommet i økonomisk katastrofe på grunn av okkupasjonen.
8. Ytringsfrihet,
organisasjonsfrihet,
likhet for domstolene og de øvrige
umistelige demokratiske menneskerettigheter
gjeninnfores umiddelbart etter
at tyskerne er drevet vekk.
9. På alle samfunnets områder får den midlertidige regjering fullmakt til
å gjeninnføre det norske demokrati overensstemmende
med den norske
grunnlov av 1814 og de tillegg som norske storting har gjort til grunnloven
mellom 1814 og 9 april 1940. Det opprettes en komite bestående av fremrakende norske jurister som i spørsmålet om å gjeninnfore grunnloven,
skal ha rådgivende myndighet overfor den midlertidige regjering.
10. Senest et halvt år etter Norges befrielse oppnevnes en ny regjering som
på vanlig konstitusjonell måte godkjennes av det nyvalgte storting.
Stockholm, april 1944.
Undertegnet

av om lag to tusen

nordmenn

i Sverige.

Etter anmodning offentliggjør vi også to opprop som er utsendt av «Norsk
front» i Sverige:
«TIL NORDMENN I SVERIGE.
I samsvar med retningslinjene «Arbeiderklassens plass i Norges nasjonale
fridomskrig» gir man sin tilslutning
til de tiltak som gjøres for å få gitt
alle krigsdyktige nordmenn i Sverige
militær utdannelse. Et utvalg av de
således utdannete, kvalifiserte offiserer
og menige må snarest råd er, settes inn
i aktiv kamn på hjemmefronten
for
å utvikle folkekrigen mot de tyske
okkupanter.
Alle de styrker som utdannes må

settes inn i kampen for Norges befrielse og ikke anvendes for andre formål. En gik sin tilslutning til tiltaket
som er gjort for å utdanne norske politistyrker og administrasjonspersonale,
i under den forutsetning at disse blir benyttet til å gjøre opp med okkupantene, quislingene og andre folkefiefidtlige elementer. Det arbeid de utfører
må stå i samsvar med folkets rett til
selv å avgjøre hvordan landet skal
styres.

Det må stilles krav fra de mobiliserte nordmenn gjennom den norske
legasjon til regjeringen i London,
om følgende :
I. Et utvalg av spesialutdannete
offiserer og menige reiser straks hjem
og stiller seg til disposisjon for hjemmefronten for å hjelpe til med organiseringen av sabotasje og partisanaksjoner mot de tyske okkupanter.
II. De politigrupper som blir satt
opp utafor Norges grenser må etter
landets befrielse straks sammensluttes med de nasjonale kampformasjoner som er oppstått under okkupasjonen, til et folkevern som har til
oppgave å forsvare folkets demokratiske rettigheter mot alle reaksjonære
og folkefiendtlige anslag.
Norsk front.»

TIL ALLE NORDMENN
SVERIGE.

I

Vi nordmenn i Sverige hilser med
begeistring den mektige offensiv fra
vest og fra øst som har begynt
disse dager og som innvarsler Hitlertyranniets fall og dermed også Norges frigjøring.
I dag er det mer nødvendig enn
noensinne at alle kampkrefter i vårt
folk, ute og hjemme, sveises sammen
for å løse den store oppgave som nå
er den alt overskyggende : Å seire i
frihetskrigen så fort som mulig.
I Jugoslavia, Danmark, Frankrike
og andre land har folkets og demokratiets krefter greid å utløse en
mektig folkereisning mot okkupasjonsmakten. Hitler-veldet vakler un-

«Utgis

av sentralkomiteen

der slagene fra de alliertes armeer
utenfra og fra partisanstyrkene innenfra. Også det norske folk har veldige
ubrukte krefter som må settes inn i
sluttkampen.
Alle kampvillige nordmenn i Sverige må nå samle seg om
en aktiv og konsekvent
krigspolitikk. Alle må av all kraft dyktiggjøre seg for å kunne delta aktivt
i krigen, og alle må forberede seg
personlig på å reise hjem for med
våpen i hånd og være med å drive
tyskerne ut av landet. Bare på den
måte kan den militærutdannelse
vi
får her, ha noen mening.
I samsvar med den aktive krigspolitikk må det stilles krav til vår
regjering om at alle kampdyktige
nordmenn i Sverige straks blir utrustet med de nødvendige hjelpemidler og sendt hjem for å delta i frihetskampen direkte. Hvis dette skulle
støte på vansker av politisk eller
praktisk art, skal det stilles krav til
vår regjering at de opptar forhandling med våre allierte i ost, Sovjetregjeringen, om så snårt det er mulig å få sendt alle krigsdyktige nordmenn i Sverige til Sovjet-Unionen,
for sammen med den Røde Arme" å
delta i vårt lands frihetskamp.
De valgte tillitsmenn
på forlegningene, som er anerkjente representanter for mannskapene,
har som
oppgave å fjerne alle hindringer som
legges i veien for en aktiv krigsdeltagelse for at så fort som mulig å
drive Hitleristene ut av landet.
Når vi står samlet er vi en makt.
— La ikke ettertiden få si om oss
at vi var passive i Sverige, mens
hjemmefronten
kjempet sin heltemodige sluttkamp
for et fritt og
selvstendig Norge.
Norsk front.

for Det

kommunistiske

parti.»

