
Zamerat!

Oslo, 12. juli  1941.

Sekretariatets sterke og klare henvendelse tll Relchskommisarlatet
har vunnet annerkjennelse og fått stor tilsiutning blandt fagorganisasjoe.
nens medlemmer. Dethersker allmlndelig tilfretshet med at organisasjo—
nens høyeste ledelse bes sagt tydelig fra og ned de krav som er stilt,
og hvls opbfyileise er forutsetningen for organisasjonens fortsatte be—
ståen og virke. nedlemmer har i  liknet med  tillitsmennene fått forsta—
elsen av at den seneste tide utvikling har virket til å gjøre situasjonen
Uholdbar, og de stax samlet bak kravene om at de arresterte tillitsmenn
ma  setten pd frifot, et linjen mea innsetting av ne2i—kommisærer  me  eppeis,
at det me bli slutt på inngrepene c at fagorganisasjonen iwjen  ma  få til—
bake in hevdvunne rett til  a  verne cri drbeilefolkets økonomiske og faglige
interesser. Mediemdene forstår fullt ut de vanekeligneter ledelsen har
hatt og har å kjempe med, og står lest og brast med sine tillitsmenn i
denee fer fagerganisasjonen avgjørenee stunn. Nazieee vii i faeorgenisa—
sjonen møte bare se vilje o en oepfetning. ner dekkes av ordene i senere—
tariatets henvendse tii tyekerne.

Sekretariatet har sakt klart fra. nedlemene gjør det i sterk
grRd  pe  sin side og på sitt vis. Fra alle Kanter av-landet, fra alle for—
bund. og yrker, meldes om oppslutning on eekretariatete holdndng.
Det strømmer inn protester mot fengslingen av tillitsmennene og krav om
at de md bli frigitt. Arbeiderne i Sauda nar saledes senat en protest
dlrekte til Reichskommisariatet.

I de forbund der formannen  dr  arrestert eller avsatt — og ogsa
1. de andre forbune— er det en patedie oe sterkt omseggripende tendens
til stans i kontingentbetalinwen,  oe  foreninger og forbund særlig da de
forbund som er i brennpunktet na — nar fatt en masse utmeldelser.
Uedlemmene gir på denne måten tilkjenne sin protect over arrestasjonene og
inngrepene, og sin mesnøye med den utvikling Vi har hatt og som har bes—
tet og bunnet arbeidernes faglioc organisasjon.

For Telegre.f—og Telefonforbeneets vedkommende har innsetningav •
wkommisr a  ført til spontane masseutmeldelser. En recner med at oudering
75%av medlemmenc i Oelo har neldt seg ut, og situasjonen utover låndet
frembyr et lignende ollde. Også Norsk kommuneforbund har hatt mange ut—
meldelser og sterk svikt i kontingentinnbetalingen.

non norske fagorganiserte arbeider. omfatter sin organieasjon med
en dyp og inderlig hengivenhet. Han har med bekymring og missmot vært
vitne til overgrepene, da stanige kreneelser av organisasjonsretten og det-
vedvarende nazitrykk og de mange inngreo. Han har visst og vet at det er
en grense for nvor langt en kan gå i retning av d tilpasse seg og avfinne
seg med situasjonen og de frennede makthavere. Eer den som har slitt ogn
kjempet, og bygd erganisasjonen møysommelig opp, er det et veldig offer  a
bryte med organisasjonen. Et slikt skritt tar de- bare hvis de er tvunget
tll det og gjørde det i kjerlighet til organisaejonen.

Heller ern å se organisasjonen bli kompromittert, heller enn å
se den bli et underbruk av fremmedo og njenliee ne2ister, tar de etter
moden overveielse og nøye prøving et brudd. jet er mangen en traust eg
trofast sliter som har hatt lanze våkenetter i denne tida, mange stille
oppejør har funnet sted, men foi alle har svaret vært greit:

Orgenisasjonen er tømret opp til vern om arbeiåsfolkets dy—
reste livsinteresser. Sålenge den får besta som en fri organisason,
sålenge den er skikket til oet den er ment  a  tjene, så lenge •en ikke
missbrukes  av  landsforedere og kSassefiender — så lenge slar vi ring om



imelm

den og ingen makt i verden skal skremme oss vekk fra å kjempe for  a  nolde
organisasjonen oppe. Men — skal den hastes og bindes, skal den-missbru—
'kes og kompromiteres, skal den tvaegerettes og nazifiseres, da sier hundre-
tusener hederlige norske arbei Fzr organisasjonen skal bli et
redskap i hennene på våre reetete, sørger vl selv for  a  oppløse
den nedenera! Gir ikke tyukerne et inetekomleende svar på sekretariatets
henvendelse, skjer ikke bare det  2.2  de ledende tillitsmenn legger nee, sine
nverv — ia vil organisasjonen bli tømt for medlemmer. Det vil også skje
hvis tyskerne velger å sl ned Je tillitsreenn scm modig her sagt fra,
hva enten de veigr å la dem aveetto eller kaste i fengsel.

Tyskerne foretar ogea hva de kan vente ese, hvis de går til aksjon
overfor ,:agorganisasjoeen. Jet er vel egså derfor at det haler ut mea
deres svar  pa  nenvenseisen. I denne uken "neT L.O.'s formann gjort flere
forgjeves foreek  pa  d komme i. kontekt med den t/ske "sosialavdeling"s
.ledere.

Om det ennå ikke er eemmet noe svar, om ikke noe er skjedd, skal
en imidlertia ikke lulie see inn i sen at den hellige grav
er vel forvart. En skal bl.a. iKke se bort fra muligheten av at naziene
vil nytte lette nzve som påskudd til å gjennem ere en omiegning av fagor—
ganisasjonen til "arbeidsfrodt" etter tylk eeeneter. Jet cr ju det de in—
nerst inne og mcet breheende ønsker. -Zar Lee  ieeeeflar gatt  pa  nittill
skyldes det i utvilsomt i fOrste rekke mag el  pd  heolle  ledere. Le som har
stilt seg til tjeneste for haziene er for fa oe fue lurvete til at de  
bys fram, og derfor letes eet na med lys  ee  lykt eteer 101K som kan "settes
pan  nar andre ekål sparkes ut. Det forivder at dot er rene,..,aten Erling
Casen, (som også er nevnt i forbinnelse.med direetex—stilling i det nye
"fagforeningskonteret"1, som har fått jobben med jihne de fl;;;E: faglige
ledere. Han skal ha frttt i oppdrae  a.  lete fram LcHein:Jet er sikkert
ingen lett cppgave. Forredere eg Overløpere vokeer nelligvis ikke på
her i landet. 6g at det ikke er  Sa  rexe fengetee han hittil riar glort
viste jo de få undersKriftene han haede greld a. semle på det forferdelige
oppropet til fegorgeniserte arbeidere I forbinnelse med. mztet uteetor

'Universitet. parantes hemerket var let nemlig "kemufelle" Olsen som
fikk det istene og hen hadde iluce spuit en eneste en av de endre ore de
ville ekrive under).

vi kan slå fast at det
tusener hoiner de fagergaeieerte  steec.
merke oi de prwer seg med de kunstene

ikke  r mange som sviKter. I hundre—
e-,01-. neeziene.  Jet vil quislingene
de  mestrene "Ilbsrlært dem:

Ot: kvellen freciag 4.juti ble eekeet-eree i eersK Kommuneforbund,
Arthur karlsen, 2rrestert e‘ Statepolitiet  oe-  dagen etter kom politiet og—
sd  ov tok forbunsete nce,edk-coscrer kerl Inrusejegg. jet var disse to til—
litemenn som  eende  undertegnet protesten met miebruket av forbundets navn
i. et annet opprep i fornienelse mes meitet ved Universitetet. Sammen med
der2 ele ogea  formannen i Oslo Sborveisbetleeings forening, Alf Ottesen,
arrestert, hadde serget fer  a sla  op i Seerveienes-hvilehytter rund—
skrivet fra ferbeedet  eil  evdelingene. ttee d  he veert i foraør, ble de
alle løslatt mandag kvell etter å ha sittet irkie i 3  døgn.
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Nordpa har det vært tallrike axrestasjoner i det aller siste.
En rekke av arbeiderbevegelsens mest kjente folk er satt fast. Bi.å. er
Landsorganisasjonens NOrd-Norges sekretar, lunnar Braathen, fengslet.
Likeens Samorganisasjonens sekretær i Tromse,  Alf Olsen,resJaKtsiren i det
tidiSssere "NO:rdlys", Ingv.Jaklin, redaktør og tidl. ordf4rer i Vardg, Peder
Helt, forretningsfører PeTternansen () flere. I Narvik er det I alt
arrsstert vel  50  stykker. I Tromsee et lignende antall. De skal være sendt
til en nyOpprettet konsentrasjonsleir  pa  Lanes eyd for Tromsø.

I Sarpsborg her en rekke av de weet kjente :/:irgere av byen
daglig meldeplikt hos , estabo. je har hatt Uyn tvilsomm,e fernøyelsen helt
siden mai måned. Elandt de-eoet har denne moidepliJet er Samorgexisasjonens
tillitsmenn 0. Lassitgen og H. iSjerkholdt.

Som nevnt tidligere har Eagferbundene sluttet seg til sekre-
tariatets henvendelse. Norsk• melegrai: og Telefonforbund, som b/e satt i
en sarstilling etter "Stortings-witet" der-Terboven.Wsa sin dom, har ogsu
pa tross åv fOrmynderekapet gitt sin tilslutning til L.O. Denne
ningen, truffet som den er under særegne vanskelige forhold, fortjener å
bli kjent utovel forbundets grenser og vi gjengir den derfor her:

Den
" ‘norsk Telegraf-og Telefonforbund,som er tilsluttet Arbeider-

nes faglige Landsorganisasjon, behandlet i sitt forbunds-styremts mandag
den  7.juli 1941  den skrivelse som sekretariatet i Arbeidernes Faglige
Landsorganisasion har sendt Reichskomasseriatet den 30.juni  1941,  sawt den
spesielle stilling vårt foe-bund er kommet i ved tilsettelsen av kommisar i
forbuneet.

Såvidt oss bekjent, er våxt forbund det enaste i Arbeidernes
Faglige Landsorganisasjon som hax fatt kommisar, hvilket har skant uro og
engstelse blant forbundets medlemmer.

Forbundsstyret vedtok fvigem nde forslag, sovi herved oversen-
der Reiehs:zommisariatet:
"Forbundsstyret gir sin tilslutning til den skriveise SeLretariatet den
30.juni  1941  har sent Reichskommisariatet.
Videre uttaler forbundsstyret sin enighet i de to henvencielser til Releh&-
komnisar Terboven den 3.april og 15. mai  1941,  som beklageligvis førte til
avsettelsen av forbundsfonnannan, Denihard Andresen, og innsettelsen av
kommi&ax Eliassen. Derned er vårt forbund det eneste Iorbund i Landsorga-
nisasjonen som har fatt innsatt kommdsar, og er ealedes satt i en swrstil-
ling.
Slik som dermed situasjonen har utviklet seg, er foraundsstYret etter sam-
vittirr.netefulle overveielaer nødt til å konstatere st det d2seværre ikKe
lenger linnes grunnlag for åt det kan fortsette.
I tilfelle av at det ikke er mulig å trekke len oppnevnte kommisar tilhas
og sikre tilfredrstillenda arbeidsmuligheter gor forbundet, må forbunds7
etyrets med1emmer på samma 1dte som Sekretaxiatet, meddele at de samtidig
nedlegger sine tillithverv."

Ttrligst
Jens P. Finne (s.) Axel Eeg(s.) -Th.Fredeniund (s.
Thyra Ugelstad (s.) Ivar insen (s.) R:u.steri Sødvberg s.)

Skrivelsen som er sent til Reichskommisariatet, er som Man vil
se undertegnet av alle de medlemmer og varawenn til forbundsstyret som 6

i lunksjon,  pa  et unntak nær. LauritzJaeobsen,krakstad mannen som stilte
seg til tjeneste for NS. og tok formanasjohben da S trykte på-Har etemte
alene mot fordi han fant uttalelsen ikke  a  være "til foroundets beste og
i medlemmenes interesse".

Alle skikkelige norske arbeidere og alle gode tillitsmenn star fast cg
holder ryggen raL. Vi skal fortsette å gjøre det. Nå må det j.kke blt
noen vakling i geleadene. Vi står sammen, skulder ved skulder i vårt ax-
beid for et fritt land og en

FRI FAGBEVELÆLSD.


