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REGJEISINGAS GRKLÆRING  Y  19 .11A 1 1944

Sentratkomiteen for Det kemm]mist ek parti i Norge Ine fatt forelagt eeg
proklemasionen fra heimefrontens ledein og ennringa fra Deu minke re-
gjering av 19 ain  /914 m+,4 mmodning orn å bete panins til ing tiI prakla-
men jonen og erkberiogn. Parting oppiolug kån med I eid attrylikee slik

Prallamesjouen fra beimefrontem ledelee eg erkringa fra regjetiuga be-
roor i gronnen tre piernull i 11 Pentikken under euerkrigetida. 1) Heirne-
frootens ledelse  ng  vfir regjeriug Ontikken dag.

Pailifikkert under  smInkrigstieln.

SentraIkoonteen for Dn InmesonietiMp parta pr av den oppfittning at
pruLDatationen fra beinelrenteue ledehe le et boldbart gronolin for pqE-
tiklen under ettetkriaviniu Nome De hevedonnter som fing i
proklamasionen vil tetsilsomt bidra til å frianne eec denaneatin ottikling
i vart land og dermed emå befeete foLets demokratieke renigheter. Sonnal.
kountren il derfor tilrå appeiderklavern o de onige leg av det arbnleede
fnlk såvel som det nooke f olk i ein bellan thdte opp onk prannon-
sionen n 19 tnei 1944.

Seutrollenntiteen fot Ito kommusinine onali erklærer at drn lialende
tanke 1 polinkken under eiterkrigetide v Art lmd in i nrige land i ver-
den må ynre å iryam freden. trime jr fot nneraqinter SILn verTen «A
mrig fitd, si IL et nan vtart lei k an fn fred og re til å ande eine feltar
om den etore indonale oppgave A landels praduksjonentalt med det
ormal å itilfredestille folkets materielle og kulturelle bebon 411e eporemål

etter krigen n så underoadno lominam nv denne opng eve i po litikk en A

kre freden er derlor inke noen minain viktig oporave ern å vinne grigen.
1 11 alst med dette må Det lommunietitke parn tilettebe en Politan
Iseuener viirt lands videre demokratkke nvikling i smasgar Wed do deon-
kratine grunetanger Senn PT i p.-ilamaejeuenav 19 mai 1944.
I denne proklumasjon heter det:

«Etter vfir Grtmobov er der  folltss sels som slenl stikks Asn pnliriekss
kurs. mer, fin mdskifin, gjennum uleninnetinn cala seerne ener I•r peri

miUstanden smn sks ss nknisk  maire



HVORDAN SKAL EN STA IMOT TORTUREK?

Hvorledes skal de sorn arbeider
illegalt stille seg til sporseaMet om
tortar ? Vi vet j0 belt sikkert at
enkelte fanger blir piut under for-
høret sitt. Mann  on /00012 mellens
tales det meget om de forskjellige
former og tilleller av tortur. F. eks
vet vi at nrene Mles om, og at det
piskes til blods slå i gulvet, at
neglene rives av, •t fomalene blir
brent, at ledd vrias nmdt, at appa-
rater sette, på ben, fingre som klent-
mes til ete.

Det er riktig at vi kjenner til
dette og er forberedt på det verste
men det viser seg også at kunnskap-
ene em tortur meget ofte er tll skade
for den som blir pint. Vi mâ vere
oppmerksom på at ryktene om de
lideLser enkelte gjennomgår skyldes
fordmellige defter hos ineerieskerte.
Sensasjettelysten er ikke det minste
mativ. Folk gasser seg i smerten og
pindene. Denne del av motivet til å
spre viten om tortur skyldes ubs-
•Isste seduntske og masosehtittleke td-
boyeligheter og er utelukkeode skade-
lig for vår fribekkamp. Det skaper
forigndepanikk hos den som blir
grepet og  fAr  dem til å rope seg
ferste forhor uten grunn.

Svert mange av de arresterte blir
truet med tortur. Men •er vi på an
tallet av fanger og aetallet av tortut-
erte, er tallet av de siste forevin.
nende lite. De som blir torturert,
mistenkes naturligvis for å kunne
repe alvorlige ting, men for forblef
fende mange som •itter i alvorlige
saker, blir trieselen ikke utfurt. En
får drt inntrykk at tiffeldigheter, for-
borernes natur og fangenes oppforsel
spiller en stor, for ikke å si avgjor-
ende rolle Fulk som er redde. ner-
vose og lar seg overrumple og viser
dette, blir lettere plaget enn de rolige,

natarlige og hellige. Det beste van
er å  rofre ionvendig frykresier.  Det
dreier seg jo ikke om et rettsvmen
med rettferd og orden, men om et
terrorsystem. Terrorens hovrdmål er
jo å ekremme arreatanten til å
Det viser seg at et uhyggelig etort
antall folk reper alt i ferste forher.
både kamerater og saker som er
unedvendig. De lar seg både bleffe,
overrumpk og nor på det som blir
sagt dem, alt sammen p.g.a. anteri-
tetsfrykt og torturpanikk. Forhånds-
angsten  for  tortnr er vetre og fan
ligere enn torturen selv. Ser en nek.
temt på pinsler, er det mange ting
som kan mmske angsten.

Tenker vi oss onj er det strert
mange mennesker eom under sykdom
gjennomgår like store smerter og li-
delser som er like dle eom tortureus
plager. Det faller ingen inn at ikke
pasienten mi greie dette, eg de fhate
greier det og. Vi vet jo at også flere
torturerte bar greid det uten å rope
noe, men en del sprekker med en

skrekk.
Det er blitt parole at en skal reise

når en kommer i fare hvis en  er
blandet opp i store thig. Dot or greit
at en er forpliktet til ikke å eette
viktige ting på spill, men pit den
annen inde har det skapt don fore-
stilling hes mange nt tortur ikke kan
utholdee. Det en ikke har provet, er
det vanskelig å uttale seg otn. Det
er gitt at en ikke fordemmer dem
som ikke grder seg under pinder.
Men det er også sikkert uriktig snklig
sett, og dertil usundt, å ha overdreven
angst. Mange bar en mystisk fore-
stilling pindenes natur. Det er
best fer alle, og sedig for dem som
utsettes for pinsler,  å  vite at de
smerter de kjente tortarmidier med-
ferer, i alminnelighet kan utholdes
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Sentralkomileen for Det kommuMstirke parti mmer at det sterlig er to
bestingelser 1,.0/111Ilå Værl, I II stede fer å klIone Tel, -ore erisjik po/iiikk i bele
folkets mteressm, for det torsto nosjonnle enhet som debis er skapt
moler krimm, finieotte tida emer kiiei ug for det monvislene-
kommuoirtene og de konselmnte J mokrater innen de famkabise log og
klamer vårt folk morkjmotes rem helt nt likea ordlge eameuter i den
nasjamb elJer i den u2EHnnIE: rfardigg s-Om lond. Ormreer man dirse
to hetingeber Lan dt være fare for or der vil oppeta indre strldigheter og
urt, sam ender Lam

rren eralkomitten for DPi lautimuntruske parti erklamer et partlet tilstreher
en realbtirk politikk i etter krigstilas blorge mm tar rik te på å skåne vårt
land og folk fra eu politirk ut vneling rom manner at kaos bomerkrig.

rlrieirfrontens ledelse je,  i ug.

repleringag erkkering ti/ proklamasjonen fra den norske belmefrofits
ledelse. Leter det

«I tilslatning til appropet vil en rette en inntrengende li ens illi rig til det
norske folk forhatt ä slatte opo 0111 hjenirnrftontens ledrIre.)

Alle  nerdomuu  rxerher  folge donne inntrengenae benetilling fra aår
Tele Nethltp  reerf,r  kon de kjempende patrioter heimefronten ikke
everse mfaringer eum beetet onder dea langvortge ktunp mot ekk
paejnIlfill2KEC., Geetopo og Der kray til OSti ille , Også

til rreerriervi.
Fof st og fremst har  erforhezen  lært oss at  gvilcett  ag enbuten7j met-

standshmegehan vilst land nta otvikles videre, beferres og starkes, ved
at talemenn for den aktive politikk blir reprmentert i heimefrontens
hdelse ez at der i lanet hevelt grad enn Idtttl blir lagt vekt på å ut-
vikle heimerromens eanel til 1«oorpirativt arkeid. Allerede fot lang tid til-
bake  • er  der fro llere held Id ti  jort  regjoringa og Ileimefrontens ledelre
oppmerkrom på at sitima j onnin Ort land nedvendiggjor at der skapes
en ledehe for henarfronten, hvor såvel den aktive 50111 den passive ret-
ning poklikken Intr sine talanenb oa-mre eller avvhe denne positive
tanke, betyr et ter rentralkomiteens eppfotning å oppretrbolde
fortgatt svekkoke og rplittelse or heimefeenten eller den nosjonale front.
Det er nasteneas intereme at vi  al  fr. iver pa var kant, mker å bidra
til i  lo.re  spermnalet ett, å skapo cii kvalitisert politisk ledelse for heirne-

on teu i lafere ft I forbintlelse  med I osningeli av dette eporsmål, er Oftea
sporsmalet blitt reisa om å sterke tegjeringa var ved at den opptar re-
present anter for den aktive

Sentralkomiteen Yor  Det kommunietiske parti vit rette ru inntrengende
heustilling Iii regjeringo. til beimefrontens htlelee ug til gode patrietet
om å tlnfte og belmndb li fumlog og kras rom er feendf onnnet um en
enketlig ledehe for hoilvermotten med det alver sola sitansjonen vert
land krever. Vår regjerlog Lohdon og heimefroutens bdelse hor fra
mange hold i lelorge latt meldinger om at tanken om en enhetlig og kvali-



fisert ledelse for heimehronten, har fått almen tiblutning innen demonat-
iske og patriotiske kretaer. Om denne tanke blir realisert i forui av et
fribetsråd eller i fonn av en reorganisering og fornyelse av den nå-
værende ledelse for heimefroatem anser sentralkomiteen ikke for å være
noe avgjerende sperstaid.  llomdsaken  er at den nunke hehtefront når
1mm til et enhetlig, fast, trygt og politisk keellfieert forerskap, — et
førerskap som også beeidder evnen til virkelig kenspirativt arbeld.

HI.
Poliiikken :  d a g.

I  regjeringas erkherine til proklamasjonen fra den nurske beimefronti
ledelse heter det videre:

ed tilsluming til oppropet vi/ en rette en inntrengeude hensti/ling til_
det norske folk fortsett å sIntte opp om . - -  de  linjer  som er trukka Opp

for kampen  e  Norge.s
Deone nye inntrengende hennilling fra vår regjering betyr aannsynligvis

r n regjeringa mener at vårt folk fratoleis i det store Og hele ber begreme seg
til den peditikk som hittil er kommet til uttrykk i den såkalte pastiye mot-

l stand. Regjeringa ovener dermed de krav som er reist av kjempende ourske
patrioter om en mer aktiv politikk ærlig på heimefronten i Norge.

Sentralkomiteen for Det konmumistiske parti beklager denne holdiang
fra regieriogas aide ug uttaler on,lest om at vår regjeriag ma bli mer lyd-
ber overfor de krav 5111/1 stilles fra kjempeode nordmenn ute og heime.
Foranig er Det kommunistiske partie syn på krigepatikken i vårt land
nedlagt i en rekke dokumenter som er i regjeringaa istaiddelse.

lv.
Neen  praimiske •lugninger.

I samevar med partiets etilling til proklanuojonen li den orske heime-
fronts  ledelse  og til regjeringes erkkering av 19 mai 1941, onaker eentra/-
komiteen for Det kommunktiske parti i Norge å presisere

1. Den meningeforskjell som har nert og framleis er til stede mellom
Den norske regjering og Det kommimistiske pard i sfmranitilet om  polleikken
i dag  er ikke av den art at den ber stenge for et saldig og positivt salll-

arbeid mellom regjeringo og partiet. eller mellom tilbengeme av den aktive
og tilhengerne av den passive politikk.

2. Spossmfdet om å utvikle den politake evne i vårt folk tilsentatbeid inel-
lom de forskjellige grupper, log og politiske etromniunr i folket, selv on, der
foreligger saklive uoverenasternmeker i oyeblikkets pohtikk, er særlig aktnell
i dag og vil bli det i enno heyere grad i etterkeigslidn Norge.

3..Det konnaunstiake parti er rede til å oppneane eu eller ilere reprmen-
tauter sent tiltrer heimefronten lede/se.

4. Det kommunistialse parti or videre rede til å opponne en eller fiere

represeritanter son1 tiltrer regjeringa i London.



Sentralkomiteen for Det kommunistince parti i Norge onsker å bidra til
at sluttappellen i proklammjemen fra den norske heimefronte ledelse kan
bli en realitet:

«Men ekal vi nå dine raD. må også hver mum på hjemmefronten gjere
sin plikt. Det skylder oss selv. Det skylder vi våre /andsmenn ute.
Dct skylder vi våre allierte. Og det skylder vi landets flemtid enhver
innsats vil bli hneket, ingen svikt vil bli glemt.

Kampen er en, her hjemme som ved frontene. Hver enkelt er en soldat,
sivil eller i uniform. Vi er i k rig. Det mi vi aldri glenuee. Tusener
de vepnede styrker gir hver dag sine liv for fribet og rettferd. Det er
maning til oes, om å ta vår risiko, Yte vårt offer.

Kampen er nå gått inn i sin avgjorende fase. Samhold og dieiplin er mer
nødvendig enn noonsinne. Følg de paro/er og signaler som blir sendt uta

Alle talemenn for den aktive og passive retning i politikken i Norge
må i nasjonene interesse samlea om losningen av dagens praktiske opp-
gaver under parolen

Enhet i kampen, i krigen!

Odo, den 1 juni 1944. SENTRALKOMITEEN for N.K.P.
Per Defen.

Melding over London Radio den 19 mai 1944.

Proklamasjon fra den norske hAmefrants ledelse

aDen nonke hjemmefronts ledelse ordskifte, gjeanom alminaelige velg så
som i samråd med Konge og regjering snart etter våpenstillstanden mem det
representerer det fri Norge. har nt- er tektuak muln. Men visse hoved-
etedt felgende prokbanasjon : ponkter stilles opp, som et uttrykk

Etter hvext som krignas slutt ryk- for de eneker, håp og krav som alle
ker nærmere, meAdex behovet seg for gode nordmean er nådd fram til gjen-
en neyere fonnulming av de mål vi nom kampårene :
kjemper for. Her er ikke Tden og 1. Et fritt uavhengig Norge.
stedet til Å behandle det store inter.
nasjonale oppgjør, sporemålet om be. 2. Oyeblikkelig og follgjenopprettelse

av demokratiet, ytehantInbetersehandlingen av angriperstatene og
krigeforbryterne, om grenser, om er- retunikkerheten, frie valg.
statainger ost. Det vi ansker å kbn. 3. Opphevelse av alle politiske lover,
legge, er de serlige norske forholdsom forordainger og andrebestemmelser
vi alene har ansvar for og herre- som er utfenliget etter tvsk ordre
demme over. . eller i tysk interesse.Administrative

Heller ikke på det område er det avgjørelser, dommer. utnevnelser
enna mulig å gå i detaljer. Etter vår o.l. somskykles tyske eller Ne.-myn-
Grunnlov er det folket selv som skal digheter prows på helt fritt grunn-
stikke nt den politiske kurs, ettar fritt lag av lovlige norske orgener.



4. Øyeblikkelig loslatelse av alle poli-
tiske fanger og gjenhmsettelse av
offentlige tjenestemennsom er fjers
net fra sine stillinger av okkupo-
sjonsmakten eller på foranledning
av den eller av N.S. Opprehning og
entatning i den utstrekning det er
malig for dem som er blitt særskilt
skadelidernde som folge av inngrep
ha okkupasjonsmaktens eller fra

side.

5. NS..medlemmer og andre som har
skadet norske interesser elfer skaf-
fet seg uberettiget vinning under
samarbeid med okkupasjonsmak-
ten, straffes etter rettergang i
betryggende former. Kberettiget
krigsgevinst inndras til fordel for
statakassen.

6. En målhesisst, vldsynt politikk
med sikte på :
a) Å trygge vår fribet, folkestyret

og de demokratiske rettigheter,
b) å gjenreise landeta økonomi og

produksjonekraft, snarest mulig
sikre de nødvendige tifforsler
utenfra og legge forholdene til
rette for A utnytte fullt ut vire
naturrikdommer og skaffe ar-
beid til alle.

c) å fremme solidariteten mellom
klasser og befolkningsgrupper,

d) å medvirke aktivt i det mellom-
folkelige arbeid for å bygge
opp en internasional rettsorden,
fremme varehYttet landene i
mellom og skape grunnlaget for
en varig og rettfertlig fred.

Men skal vi nå disse mAl, må også
bver mann pA hjemmefronten gjore
sin plika Det akylder vi oss selv. Det
skylder vi våre landsmenn nte. Det
skylder vi våre allierte. Og det skyl-
der landen fremtid: enhver inne

sats vil bli husket, ingen svikt vil
bh glemt.

Kampen er en. her hjernme som
vedfrontene. Hver enkelt er ensoldat.
sisil eller i uniform. Vi er i kr ig.
Det må vi oldri glemme. Tusener i
de vepnede styrker gur hver dag sme
liv for frihet og rettferd. Det er
manine til oss, om å ta vår rhiko.
vte odnt offer.

Kampen er nå gått inn i sin av-
gjorende fase. Samhold og disiplin er
mer nedvendig enn noeneinne. Følg
de paroler og signaler som blir sendt
ut.»

I samsvar med dette har regje-
ringen sendt ut følgende erkbering

•Regjeringen gir nin hele og fulle
tilelutning til det oppropet som er
i beste samsvar med de mange nt-
taleher, henstillinger og opprop som
regjeringen i disee 4 år har latt gå
ut til det nonke folk over London
Radio. Det stemmer også godt med
de lover og forordninger sora regje-
ringen har Ilagttil rette for å kunne
broke når oppgjørets dag kommer.
I tilslutning til oppropet vil en rette
en inntrengende henetilling til det
norske folk fortsatt å slutte opp om
hjemmefrontens ledelse og de linjer
som er trukket opp for kampen i
Norge. Seierens og oppgjørets dag
nærmer eeg. Når tiden er inne, vil
regjeringen gi de ordrer og trekke
opp de linjer som er nedvendig for
situasjoneu og som skal følgea til
ladNonrg: er et fritt og selvstenlig



GIVGDOMMEN OG KAMPEN. nettopp bennes sønn må utmerke ecg
som en god patriot. Aludonen gjelderMeldingene fra alle kanter av lan-

det forteller at den norske ungdom- foensa olle. unge som gamle. Det er en

men har fulgt parolene og trektet .13,,,arksfor folket at parolenet td yttente kousekvens.å mute til AT og zumen tysk arheids.
Med abrytelig samhold. med alt-immats Men slaget er ikke mumet

med det. Vi går en regther stillingsoppofrende solidaritet fra hele folket
krig i mute hvor det ikke bare trene vil vi kmms fOlv i den delen av
ttes mot, men ogeå utrettelig uthole kamPen "m Alelder å krystc headess
denhet. mobillseringsplarer og Madre ham i

Det er ingen givet å kunne fortasi å sette den norske ungdommen inn
hvilke metoder nazistene vil bruke. IY" kOlIsPoduksfort Men aksionen
Vi må være forberedt på alt. Å doonne retter oppmerksomheten mot andre
etter framgangsmåten i andre land. T mer D g Trm for alle
er det mest sannssmlig at naristene dem som arbeider på tylke aulegg
den forste tiden vil holda mg i rn,

ulet do reguer rned at raange av
guttene i1 vende heim. Men vi lar
oss ikke lure. Ingen mobiliseringsf
uliktig må -ende tilbake til heim-
•tedet sitt, eller til arbeidsplassen sin
sely om det tilsynelateode eer ut til sjel. De rurner at de fike Irer fylt
at nazistene har gin opp. I denne de kravene laudet stiller til dem i dag
forbindelse er det på sin plass med før de hor nådd så langt at de ikke
en appell til foreldre og andre pu-
rorende om å vare klur over situa-
sjoneus alvor og ikke falle ungdonv

ryggen med ovettalel ier

ta sin stilling opp til oververelse.
Mye er vannet ved effektiv gjem

nondming av denne aksjonen. De
heste kreftene vil Unidlertid ikke fole
seg tifireds med bare dette resultaret,
men de vil forlan e noe mere av se

bare har vært med i denne delen av
oppgnmus som går ut på å hemme den
tyske krigsmaskinen. De vil stadig

I videre til ny innsata
komme heim en tur o.l. liser nomk De vil utsikle seg til aktive kjem-
roor mi være fylt av ensket om at pere for Norges higjoring.
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