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VIL DET DANSICE LONDON-RÅDET FBRE EN FRAM-

SICRITTSPOLITIKKP  

Om petitikken i Ottennok toder •rigen •kriver N Bohiskii den 3F tett
vember N44 i Mokvadidaderifeet tEvagen og arbeiderldemeno:

Som kjent gjorde de otogre mindre landene notelved-Euran— låttgått
og Nerge — ennen eller en oforrn og mrder inia gred not-

stå nd mat tytkonet overlell Daamark gjorde ingen malelend. Hoodon kue
dette foklarog

Det ki li I ydeligvis bere forklaret ved at den duaeke ogjerinwt ullersde
fm legynneleen v ttgåt med el det fuoitritke Tyeklund dadle ,Phe

krigeit og nt den beanttet å ceik i Ilitleopedlikkens kjeltenn.
Strakt etter ded hitleristiAe ukkueenjun s Dentmark bi, an dannet

kooliaontogEring reprettatento for de fige hevedpartkns. Pur I gjea-
nonlore reaksiontere pIhikk boluttet denne reggoDelen å
beaecte reg Nv den V5327141( 110111 v•r opptgått ved akkalottoloo
g inlot Mma fratok fake arbeiderne renen til å bayer arbeidelwon i sme-
Imod ated heynengeo av priandekten. Regjedagmeteateee
Neteo niten 1d malter ag demenslrojamer. Bale kommenittene ytrel geg
mot dlete re•karonave lortenet

iltoat Robjååå iåre peligikk priege ogjerOgenseee edotålt paliiildre
klert ott" logtelte okkentodemr Å kror •t den daske tegieriagen
foto te ron tok politikk. Fema dour eadre eLappåt •10 å ååååk11

far de herekentle keetone i Danntark: Skal jeor okone ello•kal
ikke gjore det? Og med nangelte ev ad kenserveti•e gildt lrclebro for
de neloreade motD•i Damork ins fer Å Denede toke Noitlese.

De dilte fram for eat logt den dAnske iuntotrien i den loke krertaold-
om titrode. Videee begyate de Ionyne Tokland tå gornadt end
net•nadke et maage de ••beidende olve Deonark måtte ud. sed.
to Iner man ga tyekente. doto mer torlamgte do atså lenkjelEge
politste krnv tom tkulle gjeenenattree uten Novemlingert glent vime riko

PATRIOTER: ICJEMP MED OSS FOR NOIMES FRIHET

DOD OVER DE TYSICFASCISTISRE OKICUPANTERI



damunenn fra yiksdagen: De ble fjernet. Arrester et antall av hundre kom-
immister! De ble arreatert. Bryt forbindeben med Sovjet-Unionen! Man
brot den. Slutt dere til antikominternpakten! Og de sluttet aeg til den.

På den måten ble de herakende i Danmark som begynte sin Mtle som
kapitulanter for tyskerne, snart flitlers virkelige lakeier. De sosialdemokra-
tiske lederne i Danmark utarbeidde tfi og med en spesiell, hvis det er tillatt
å si, ateori» som i virkeligheten gikk ut på at dersom de gjorde alt hva
hitleristene forlangte, så akulle de kunne håpe på at tyskerneikke vi1le rore
dem. Ved hjelp av elik davefilosofi søkte de å rettferdiggjøre sitt kryperi
for de tyske faseistene.

Ethvert stort nederlag som de tyeke krigastyrkene led, skjerpet
tid motstandsbevegelsen 1 Danmark. Der oppsto splittelse innen regjerings-
partiene: den e. k. ungkonservative gruppen i det konservative partiet med
Cbristmas Mtaller i spissen ga ikke sitt bilall til den prohltleristiske poli-
tikken, men gikk i Ilegalitet og trådte i kontakt med det kommunistiske
partiet i den henaikt å hjelpe til med å organisere motstandsbevegelsen.
Som resultat herav ble det dannet en underjordisk kamporganiaasjon med
navnet Det damske frihetsråd som siden denne tiden leder dennasjonale mot-
etandsbevegelse.

I lepet av 1942 forsterket tyskerne L'sitt volds- og plyndringsregime
Danmark. Regjeringen Seavenius fikk en spesiell oppgave av tyskerne nem-
lig henaynsløst å likvidere den nasjonale frihetsbevegelsen. Regjeringen
Seavenius påtok seg dette skammelige oppdrag. Datte var det tredje sta-
dium i utviklingen av aamarbeidet mellom de herskende kretser i Danmark
og de tyske faseistene.

Regjeringen Seavenius søkte uten opphold å kvele den nasjonale frihets-
bevegelsea. Men forgjeves — denne bevegelsen fiammet stadig heftigere opp.

Denne tiletand med den danske regjerings langtrukne, ikke likviderte
bankerott, gjenspeiler khert bankerotten i den grunnleggende politiske linje
som de herskende kretseno i Danmark forte under krigen og okkepasjonen.
Men dette betyr ikke at de nå avatår fra ein retne politikk. Nei, dci er
ennå framdeles sant hva prins fl anlet ytret i Shakeepsares drama: «Da er
noe råttent i kongeriket Danmark.»

Noen sosialdemokratieke ledere, tilhengere av Seavenius' Hitlervennlige
politikk, kaller clet danske fribetsrådet en koalisjon mellom sjåvinister og
kommunister. De vil på denne miten stetnple Mfiler og ham tilhenyere som
sjåvinister. Dette er selvfølgetig baktalelse. Dat er uriktig å kalle Meller
og hans tilhengere for sjavinister. Da forsvarer på sin måte Danmarks inter-
esser i motsetning til visse sesialdemskratiske ledere, forfielere mot sitt
folks nasjonale interesser.

En begrunnet tvil er an fram'calt fidligere av den ometendighet at
og det danske rådet Bora han Ieder i utlandet. ikke avgrenser seg tilstrekke-
lig skarpt fra de hankerotte klikker som hor fort Daumurk inn på den
Ditlervennlige politikkens fordervelige veg. Det danske rådet har selvfølge-
lig kritisert Seavenius' ytre politikk, men det fine inyen teen som tyder på
at medlemmene av deme rådet har brutt forbindeRene med de innflytelses-
rike kretseue 1 Darmuuk som understetter Seavenius' prohitlerske politikk.



Er de gemle båndstm menota det doneke rådets eg dlese reaksjetame klik-
kese virkelig sterke?

Om så er forhoIdet, er det klart at utenlandsridet ikke bare i ein sare-
meneetaing, reen også I sin po1itiake karakter veematlig achddller seg fra fri-
hetsrådet I landet. I så tilfelle ser det ut  sern det  uteulandske rådet ikke
ar annet enn en slage komite mellom de to leirene som etår på falIstendlge
elike og uforsonlige linjer, mellom frihetsrådets leiT som kjemper mot tya-
kerne, og den leir B01/1 samarbeider med tyskerne. Dette synes 1 vtere en

• prinsipples levering som det Ikke ken komme noe godt nt av.
Det damke folks framtid, en tilfriskning av det danske felks rmajonale og

politiske 11v, krever uten tvil fred, frihet og demokrati alik som frihetarådet
har understreket det. Dette er framskrittapolitikkete veg. I lys  fl  det oven-
for anforte oppstAr ufrivillig spersmålet : Er det mulig for det danske rådat
å tre inn på framskrittepolitikkens veg4 Framtiden vil vitte det.

TROSICAP MOT FORFATNINGEN.

Fra framtredende demokratisk holdl
kar vi mottatt nedenstående:

I snart fem år har det norske folk
fert sin seige og målbevisste frihets-
kemp.

Kampen har krevd marge offer.
Tusener har tilbraktkortereellerleng-
re tid i fengsler og konsentrasjons.
leirer, og mange har satt liver til.

Når folket villig har brakt alle disse
offer, er det fordi kampen har gjeldt
de dyreste verdier. Det hac kjempet
imot andertrykkehen, intot diktaturet,
og for vår frie forfatoing og de ver-
dier denne forfatning har sikret fol-
ket siden 11114 : våre religiese og
etiske verdier, lov og rett, frihet og
folkestyre.

Folket har krevd samvittighetsfri-
her, dst har bare villet bove seg for
anerkjente rettsbesternmeleer og hac
deke godkjent nosn nyordning etter
fererprinsippet i stat og kommune.
Trorkapen mot forfatniegen har vært
chivkraften i frihetskampen.

Vår Gnuanlov er 130 år og vår
kommunalordrung mer enn 100.

Folkeserverenicetsprinsippet var det

ledende prinsipp I diese forfatninge-
lover allerede den geng de ble tib og
det er blitt mer og mer framherskende
etter hvert som folket har gått fram
1 almen og politisk opp ysnmg.

Folkets velte representanter dan-
ner vårt framste og viktigste stats-
organ, — Stortinget them denne for.
samling. intet gruntilovsmessig styre-
sett i Norge. For Stoginget og bare
Stortinget er det som kan fp lovene
og bevilge pengene til statsdriften.

Og i kommumme er det de fo/ke-
valte representanter, og bare disse,
som danner styrene.

SA snart situasjonen gjer norsk sty-
re mulig, må det bygges videre  på
grunnlaget fra 3. april 1940, idet tro-
skapen mot vår forfatning er den en-
este sikre garanti for at overgangs-
vanskeligheteneikke skal bli for store.

Grumilov og lov er vår sikre grann-
voll. og ultak som er i strul med
Grunnlov og lov, må ikke tåles selv
om de skulle være tenkt å ba gyldig-
het bare for noen  dagex.  Den minste
utgladomg ber kan fore td uoverskue-
lige konekvenser. En må bare aner-



kjenoe elyrer eono er kåret gjehnom
felket i vel, d enhver sanen form
for kåring oy etyrey er uljent i vår
forfatoing. Husk at i vår forletning
eir  det valpthbeippet hnen er knesatt.
lirt er folket som  veITP.0%  det er
folket yom vraker eine styresraema
ved fritt

Under okknpexjonen hor felket
inert avekåret fra å holde frie
Derfor oa de atyreetneon som ble
kåret eiste  gung f. I ket  velte, streks
tre mo i sine funksjoyer og ehre til
nye, frio hr.1 et heldt ifie som huy
ytt qeg uverdige. er hellhgvie

det inlyt ketyr denne sammen-
,

Den oppryelding .BornIbedveruligvis

kornmer, mä skje i enevat med  lon
og rett og i de former edre netn-
pleirleyer fornktker. Ingen ta
seg sely til netty AJ I nvetraffelse net

iuger og dorn. eg Ake på noen som

Lerhet, ljene oss tre retlesavelunnet

og eette folkete lykke og anseelse i

Programmet fo• enhver seon til-

har med ggng eine funhoner,
M dl
urganer fungerer inntil nye Ye I er

Ingen evsfreffehe uten etten
rettstorhavaitger og date.

VEGFN T/T,  ET PRITT,UAVIIENGIGOP FOLICE-

STYRT  NORGE_

kreft ntot undertrykkerne og mot den
bone ikke il edyiknågee ette,
krigen skel skje på kurnthusjonens

Vegen til et, fritt navhengig og.
folkectyrt Norge gir gjennmu loj.dt
og hainet ennearbeid med cli., de for-

t<Nonk Stnlettn h<r]ney «lhesse
eknekk. er ikke et knomen nn hy
dhre hienner myten eet, de res-
enke ..agfilerne under thkrudeo Det
nyo enns leorn etter den rneq. ke  rr-
Npluspn, ner ehohje,hkshinkkenn -

folernn.nnnIt h Soohneunviklet
den avgjerende fakteren de- ente n jesoene — også boyntsain-

mokresibnee khrop nlor 14;tlereleureJ eeld,L Den dde glennent et Idne opp-
leeFl.i I ver n edonale komp her i0 nkty; eannarbeld mellem alle zerhgo
nerskh kummonntene vært bkint de pntrionske kreiter det neenke fel-
leureele I il å nneddLeere fnUente kyrtp- Met evå koonnuoutene.


