
: "

HÅNDVERKERNYTT

bovember  1944.

•Skjerpet.innsats.

P=t5  hele  den  norske hjemmefronten ydes det nå en skjerpet innsats
kampen mot nazimyndighetene. 1.,iorges håndverkere må stå ubrytelig sammen
med de øvrige wringer i denne sluttkampen.

Vi sender herved ut en oversikt over den aktuelle• situasjon, og begyn-
ner med det siste onpropet fra Hjemmefrontens hedelse:

8-1,1-DET  NED!

Norges Nærinassamband er nylig blitt opprettet ved en quisling-"lov"
av den vanliet sorten, som skal gjelde "uten heneyn til Gruunfovens be-
stemmelser". Pormderne er uts med nye knep. Sambandet skal drive næ-
rinsgruppen e inn under full nazifisering: Bøndene, fiskerne, håndver-
kerne, industrden, handelen, skipsfarten, franRperten,- balkene, forsik-
ringsvesen, hotellvirksomheten.

Vi kjenner til hensikten med dlike sambaed. Le skal xj,;),-) re folket
til et effektivt og lydig reeskap i naeistenes hender. Slik som i Tysk-
land! Der er arbeidslysten stor nok, og satt inn i en retning som bærer
hode,$tups i ava=nen.

kmbandet er et rent dS-tiltak som legger makten over næringslivet i
hendene pi en liten klikk av formaere som hele folket mistror og for-
akter. Derfor -kel dette lumske forsøket slåee ned! -inhver sanu nord-
manh aektei . ‘edtta noe medlemsskan.i branejeorgnisasTlei."-TSHIUlE
und= 13orGeo

enn Quisling gjorde uitt første forgjeves
eambandeforsek, med lærerne. eleh brukte de hereJeste midler og fikk hjelp
ev'  evskerne - nusker Kirkenesferden. iei hae knekket ikke motstanden!

aæringssanandet skal skaffe geislihgene eeldige summer gjenhom kon-
tingenten. ken feret og fremet skal det bruke t±1 å registrere arbeids-
kraften i de forsellige yrker til innsats pd idendens -side. .Tyskerne
trerger folk til krigen til sine krigsviktige tiltak. Yuisling lurer
stadig  aå  en-aledning til A nobilisere de beste (creklaseer. Den hissige
propagandaen i forbindelse med begivenhetene i .4erd-Norge viser hva han
sikter imot. kobiliseringstrueselen er i dyebliklr et farligere enn noen-

Vår angdom har nylig vist hvordan quishingenes nlaner ehel slåes ned.
Av de 80 tusen i alderen 21-23 år som ble innkalt i vår, hsr makthaverne
bare fått tak i 300 mann hittil!  Den  sikre kure 20± ungdommen har holdt,
forplikter slle nordmenn til å ta like klart etsnapunkt. Ingen skal våre
å evike den! Kdimefronten krever at de gruaper som ramme e  av den nye lov,
yter like bensyneles motstane som andre grueeer fer dem, og viser samme
ranke holdning shm vår ungdom.

Nå gjelder det'disiplin fremfor alt. Gitt ordre skal følges uansett
hver msen kjeuee at han er un-

der oonsikt, og den som ikke •følp-.er parole, otemples som eviker mot
sin stand og mot sitt land! Sanhold er det 'eeete verh oe det skerpeste
våpen vi har - idag som før.
PAROLER SOL SKAh  POLGES:

1. Ingen Everer på brev fra eller sender brev til Sembandet eller un-
dcieLvdelinger.

2. En unng.!:.r a la sin bedrift registrere f  og nekter og hindrer all
istrering  c.v af5flciere og-TurikFI2onærer  



botaltr ikke kontinentt_men leger alle kry om im.betalit
ti

4 InriTri ar imot verv eller stillirt, Sembandet.

ForøVrd.iT gje1der. følgende: •Søk reLd oå ,rette sted! Sorg for økonomis
stette Gli dem som kommer 1 under kemoen!

Vd;R STL2K! GJ.611. ÅiLiL 31LRKB!

Den "nasjcnale" arbei_dsinnsats, nye meteder.

Let er alminnelig kjent at arbeidskoctorene .sender statspolitiet rundt-
i.tcdrffiene utstyrt med rullmakt fn, r-Y:sfullmektig Astruo,'Ior å inn-
hcs-te fortegnelse og opplysn inger om bedriftenes personale. Vi har

• tiOld.gere siendt ut parcle on at disse re:d2treringoskjemaer ikke nå ut-
ilia Mestere innen en rekke

unntat:elser nmr har håndverkerne bliniet nektet å. lylle ut skje-
maet. Vd nar merket 'ess dem som Jo,rikteT.

Vi kan ogs vente st makth.a.Verne vid Htenge hån(iverkbedrifter, for
på den mette:-.1 :ettvint å skaffe Jrbeidokreft.. Vi innokjerper at Ode skje-
maer som vedrorer en slik påtent sten, oe1vfølge1i,s'rikke må.utfylles,

• Gjr?.r Deres onsatte oppmerksom saeil, a hjc:fTjei-td1 A-1-2.KaK-seg
receistroring. •

En-annen metode fremgr av nedenesde 0-L=p-hentet fra en større
oversikt:

disse •doger hår en relike bedr!kter ug et:dter fatt ell meddelelse fra
ii.eichskereur om at vedkormr•ende bedriftsom arsees-11.vs‘riktie skal fylle
ut et dkjerm, mcd navn og datd for elle. sorn tflLorer års2,71ssen 1924., for-
at Reichsko=diss'ar ksn sorge ior at dicse -j_kke blir. utskrevet. Denne
ne-gative r(b:istrering tyder  o•  at {'et Torer utr±kTivridfirs., av. åxsidatesen
1924. Henvendelsen kan. se hesnerende rt, m_eo. Len int. ikne besvnres.. Myn-'
digti tene kan ved disse• opogaver ok-r,ffe.segoven.ikt cver hvor munge eldre•

-det skaffes for L. orstatto de une, eg dette vil lette mclia:n:dnes
re:d. trerinsforsøk. Blir endel år7jelasser utskilte, dette
situasjonen for de andre. - •oc: :ivsviktige bedrdjter bor ikke soke
å tdcaffe• seg generell fritage1:3e  Iffl• cLne funks»p=er, men onota
det med å anke og søke å eLrå• hVer enkel.t frilaAt. De mongO nnkei. vil skaf-
fe regietrcringen musse arbeid. Paroien Iriken Hursmål on reGiette•
rdhg_tid no,siona1 arbeid3innsats besvares_i_nrn-MeMa Ivtles

Isteeenfor å gå den positivo• vei vLd direkt-c Utskrivninger t slo man
altså her inn på den indirekte linjer e sce,,,bL.å få materiede til a skille

de funkoe-qmrer od-eidere rn le utdkriVeJ, ved 1o1ke
med begunstiloer. -flensikten.var-lett u:ca.nonskuelig, og alle vSkne
4d årn,-vrsbe-visste norske 1-.±:,,ndVerkere avvicr eelvsagt henveildelsene og
unnl:,ter å meddele orplysninger eller utf-;„-lie skjemaer.

Tvansutukrevet arbc-Adknft.
.----------- .--

Selv em norske interesser og beåcac i-e-nkeLte.bedriltei ahille tilci
en ei,o1F:L iroOnksjon, tenttig,i cette -nce tll brui:_ _ . mmrn,f ty-.21--Yrrovet

 r- 'c ,n,kontoT nettopp hr
sendt ut, o- rzom lyder

, I.rorses:ne dv arteddssokenee inr&do_
eer 0s10 Arbeidskentors -11-(g.-

don,;evdel-Hy tiM sikre en melt muidg rettfero-L, OL I'Cfl 3kt3-
•messig  lciJeUnb av den unudom (15-17 ti) som søker å•
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sikre de yngre arbeidstagere den best mulige faglige opplæring Vil
.disse fortrinnsvis bli tilført bedrifter som man idag anser best skikket
til a tor'estå opplæring.

P=d,grunnlag av behovsmelding fra slike bedrifter vil den arbeids-
søkende ungdom bli fordelt. Deres bedrift antas egnet for, opplæring,  og
en ber Dem derfoin  utfylle vedlagte behovsmelding og sende den snarest
flalicstilbake til Oslo arheidskontor, Ungdomsavdelingen. Videre skal en
anleode oM å lå oppgitt navn og telefennummer til den sem .forestår infltak
av erbeidskraft ved peres bedrift.

Mulige endringer i bedriltens behevemelding kan meddeles i tlf.
15690, app. 444."

• 'I det nevnte sklema for "behovsmelding" kreves bl.a. oppgave over
bedriftens antall Tågarbeidere, lærlinger eg andre arbeidere samt opp-
lysninger or bebpv for leerlinger  i  1944/45.

-Bedriftsledelsens standhunkt må her stedig være det samme, og
behoVsoppgave eller muntlige opplysninger gis ikke.

•
"Lov om Norges .m:ringssamband" og kampen met nyordningen innen  orcranisa-
F:1-67=LIVT-roF.Tien - Ro_Fgedf,nUT;:WIsene --dö-dIegHTflgen.

. Om Norges næringssamband, som ble opprettet ved Næribparte-
mentets beaslutning av 1/5-45 e.P rpå utstedt en egen lov, nr. 5 av 7/9 iår.

skal ikke her gjenhomgå loven i detalj, men nøye oås med å
tc oppmerksomheten ved de 251 dens bestemmelser som berører sentrale sider
av- nrinelivets og herunder industriens  k:åda  not nvordningsbestrebelse-
ne innen ora'anisasjonslivet.

T-i!il.teververe.
T-lovens 14 bestemmes:
"Nweringsdepartementet kan pflegge medlem av næringsgruppe“ ta

mOt verv som tillitsmann innen næringsgruppen, undergruppe og underavde-
ng av denne •

De ster seg aelv at den nye lev ikke vil foranledige noensomhelst
forsfldring i den faste loldning den helt overveiende del av norske hånd-
'verkere hittil har vist cverier forsskene på å oyertale, true eller tvin-
ge dem iTna som tillitamenn i nyordrede organisas ejoner. Det dreier seg
do  her on et klart Personlig saMvittighetssp•ors-ma.1 som bare t-an besvares
på 6n  måte;  uten hensyn til lover og straffetnsler.

Parolen forblis dees. eamme: Ingen påtar seg  under noen ometendi c-het-
er velv d nvordnede organdsas,joner.

Innkrovning av olllyeninger. •7—konnye lovs 20 bestemmes:
"Medlem av na:ringseeeuppe plikter å gi Norges næringscsmbead eller

næringsgramHe eller den som de glr ifteilmakt ennver opplysning 50111 de kre-
ver for å. kunne gjennom f øre sine oppgaver ette•lov eller vedtekter."

Det hde nele tiden st.tt klart at håndverket ikke edaerkienner de't
nyordnede)orges .11ndverkerferhund... Konsekvensen herav er at  itgen  tore-
spørsler fra det hiold ml hesvares eller skjemaer utfylles.

Kontngenten,
Før vi kommer den eå den nye aituasjen kan det ha interesse a

xekapitulere kontirgehrsmalets utvixlång:
;crøeL,cm :1943 tbegvnte leharreve minstekontingenten hos bånd s-

verkerne. I mars 1944'begynte inekrevningen. av premillekontingenten
(2 o/ou  av hnnttcomsehning;en) På tross av etadife purrin- eee ow tfusler
er kontia2;erten ,sått dLrldg inn.

Det  reelle hovedzrunnla for protesten var at man dSe frivillig
betalte kontingeht til et "HLinvorkerforbuae)" som er et lead i og red-
skeh  for det nssistiske-etatsmaskineri, istedenTsr å-være håndverkets
eget frie or(i;ansOM skal vareta n=ingens interesser.

Ifelre vedtr,k av av 1613-44 er kentingenten for 1943 frafalt
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og kontingont som er innbetalt for 1943 et godskrevet på kontingent for
1944. Ebntingent for 1944 skal betales med 2 o/oo av brUttoo*setningen
i 1943.

Den nye "lov" har søkt å avhjelue aUe de juridiske og formelle
mangler som heftet ved tidligere kontingentutligninger. Iisse.kontin-
gentkrav er såaedes innrømmet å hvile pa sViktende forutsetninger.
Makthaverne har altså for annen gang måttet gi etter for tyngden i den
argumentasjon som har vmrt ført.. Det har igjen vist seg at det nytter
å gjøre motstånd.

Når de tidligere "kontingent"krav hviler på bristende forutset-,
ninger, mA kensekvensen da være•at det må utsendes nye krav, m•a.o.
eeakthaverne has igjen utspillet. Sleke nye krav kan ventes som helst,
men d8t er ikke sikkert at de nye kraw er mere jruridisk holdbEre enn de
gamle var. Kravene må derfor Jtuderee nøye. Ved de foregående kontin-
gentkrav har-omsetningsoppgave eg deray lelgende kontingent veert innkre-
vet samtidig. Da imidlertid omsetnengsopogEver eller oppgaver over andre
faktorer som kan daflne grunnlag forkontingentberegningen overhodet ikke
skel gis, kan man selvsagt risiktre skjønnsmessig utligning. Ingen noroka
handverkere kan.frivillig betale "kontengent" til.de tvangsorganesasjonerr-
lem cr  dannet mot deres vilje, og det eneste konsekvea er derfor å unn-
lmte a.bet:ele og  la  seg overga utDanting, enten  aet der dfl:bele ara--
kontingontbcicr eller deler aV dette.

Til håndverkets menn.

Maktnaverue er stadig like nidkjmre sine utrøknings 7  og innring
ningsfersøk overfor nmringsliVets menn. Om og. om'igjen og  pe  a e tenke-
lige vis søkes folk utskrevet, skjemeer utfylt, verv bekledt, kontingenter
betalt. Porsøkenes tendens kan være mer eller mindre åpenbar, bestrebel-
sene kan vou-e kortsiktige eller på lengere sekt, men de her alle den
samme hensikt. Dette gjelder ikke minst den etedig økendm strøm  Ev  opp-
gaveformularer og opplysnengsskjemaer som vi overrisles med.

Vi må være like utrettelege i vår mots-Ltnd! Situasjonen er
etterhvert blitt heit avklaret og ve kjenner nå alle vel til hyilke til-
tak og institusjoner vi bekjemper cg kNorfor vi bekjerneer den. Enhver
telefonoppringning, ethvert-brevark, enhver uersonlig heevendelse fre
disse.hold, ma automatisk utløse ho3 hver enkelt av oss viljen til og
fantasien-til motstand. Det kan ofte mære brysomt„ ubehagelig,  jE,  tem-
melig risikabelt; det er et krevende epill - og med den Ellerheyeste inn-
sats:

•
NORGES OG VKE EGEN 110RAL OG ERE,  VÅRE  ANSe_TT.7.SEJERNE OG VARE

KOLLEGERS OG ØVRIGE ^=BORGERES RESPEKT, .

Sørg for at innholdet av dette skriv blir kjent av alle palite-
lige fagfeller.


