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N.S. forræderregjeringenMar fra Kong Råkon.deh ?.s slott i Oslo
utsendt en u!lov" om nanjonal ungdomstjenestei Ette•denne skal alle norsk(

.barn, gutter,og piker, melloM lo  .og  18- arS a1deren'aeglig i noen timer
fritt kunne.påvirkes av NS-utiærte agitatorer eg OPpdras i dereS And.
Det har momentant relst seg en storm av forbitrelne i hele det norøke .

-folk, en forbitelse snm dog er blandet med en V.iss talelese av måktesløs-
het. En sier til Seg Selv: Hva kan vel jeg alenetdtrette motidette? Det
nytter ikke..0g alensenkeltvis nytter aet ikke. åden samlet utgjør alle •
foreldre,i Nerge,eh makt somkan knekke Na's bestrebelmer å ta fra
osg bårnai Vi kån gjmre”noeog må-gjgre noe. Hvis vi ikke Sier stopp her
og setter håatMot hardtså underskriver vi vår-egeridødsdom som frie
mennesker og utleverer landet vårt til N.Sis trel1dom;Og. elendighet. Vi
er stolte over at:96 % av Norges befolkning er mot NSIOg Vi vet
demokratiske land;iirget dette og roser oss for det. Hvis vi uten protestS
lar all vår ungdom innskrive i Ns uMgdomsorganisasjoner, har vi
rett til denne hyldest-fra Sile landø demokrater, og det blit ikke'lenger
98 % utpnfor NS.
Det er ikke vanskelig å forstå hvor NS vil hpn med dette nye anslag. De
har ikke kunnet knekke oss 1. frontangrep eAda og velger derfor nå å falle
Oss i ryggen vedHå rgve fra oss våre barn. En vil kanskje ni: Ja, Men bar.
na fgler helt som oss,- de vet hvadet dreier  seg  de lar  seg  nok
ikke-påvirke. Dessuten innvirker vi pa vår side på dem. Vi som er far
og rnor vi skal mok vite å bevare ungene fra I falle for hazistnes lat-
terligs agitsjon
Men mtilligner av tYske foreidreisa'akkurat det samme tifseg: selV da de
stod foran det satme problem i 1933 etter:Hitlers maktovertakelse.'De
trodde også at de skUlle kunne bevare sine-barns sjeler ftelst gjennom
denne påvirkning. Og reSUltatet er-det vi kjenner alt for go4t.HesU1atet
ble at ikke bare ble barna oppdradd til overbevistenOende naz5ster,, men
forådrene ble i sin tur påvirket aV barnasebegeistring for det nye
slik at de enten selV gikk over til mazismen eller tilslutt Oppga:den -
håplgse kamt og sank hen i en dyp apatt2 så selv ikke de mestMarreisen-
de utslag av nazistenesjbarbari formår a få dett til å reagere.Det er nå
så at Nerges situasjon nå er torskjellig_fra Tysklands i 19331 menAet er
allikevel en naiv illUSjon å tro at barn i lo-års aideren alene kartsta
mot en dyktig propaganda. Hvis vi gir'ettet på dettelPunkts. kommer AS. t
til 4 oppdra vare loarn til å bli nøyaktig lik de tyskere Som.falt over 31
Norge som en sulten gtesshopPesverm 9. april iajzx-- 194o, og som baner
seg vel ved hjelp,av fort-madere„ som ikke skyr noe gement-middel,  som gjg r
sine framstgt ved bakho14sangrep og lgftebrUdd, Som vinner Sine Oppskrytte
"mi1itære4seire dekket 3M vergelgse kvinner og barn, sårede og syke, soml
de driverferan seg. SOM fdngslet eg mishandler, piner og myrder-ned for
fote pa-sin vei.- Og slik Skulle vare barn bli?,
Vi har ikke lov å skyte ess inn under at befrielsen kommer snart. Vi ha-
-per dett men vet intet sikkert omalå r den kommer.:Hsr. vi fgrst bgyet oss
og latt NS ta våre barn, kan vi ikke siden rette på dette om.befrielsen
skulle trekke ut.
For å danne seg et billede av hvorledes barn og ungdem kan bli gdetagt
slik som den tyske ungdom er blitt det, behøver Vt bat.e, 4 vende oss til
Tyskland ogstudere det tyske system son NS nlaviSk følger. NS har hatt
sine ungdomeledere i Tyskland for å lære deres infernalske teknikk.
Hvorledes ser så dagen ut for barn og ungdom mellom 6 og 16 år j. Tysklandå
ja, for der begynner de med 6 yårs alderen, og det er bare et tidsspgrs-
mål når de tar våre 6 Aringer,- hvorledes gjorde de ungdomstjenesten
fra 1933 og Utover? Jo, om morgenen blArbarna stelt hjemme, far sin fro-
kost og skolemat og drar på skolen. Der blir de foruten undervisning i
alminnelige fag,  ogs‘  gjennom de nazistiske læretøkerog ved enhver tenke-
lig anledning proppet med propaganda. Histroriebt5kene er fordreiet og
gir en gal framstilling av fakta. Wtter skblen hjeM til middag GOM mor
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han travelt med å få på bordet til demtfor barna skal strake avgrde_igjen.
Far er ikke kommet fra arbetidet enda.Sa bmrer det straks avsted til den
lokale hirdavdeling av Hitlerjugend eller Bund der deutschen sigdel ej1,1-;4:-
Her foregår den vtrkelige oppdragelee.Men en må ikke tro at ungenc her sit•

-ter stille ow hører kamtimelange.foredreg. Langt ifra,så dumme er ikke,
lederne. Nei,herblir barnasjyst til lek-og morc,til alskens sport 2g un,
derholdnitw stillet tlfrecle:bare indirekte snikes ,ropagar(daen inn ni. d'
ungene. Organisasjonemeldkaler blir sentrum for hy -e og moro,ledarne har
erfaring i;å:Vinne-barnas.,-Wlit. De har 5 minutterZ ortrolig" samtale

-med lederne.:Hvorledee har.4 . det MZemme?hva sier'nr-og mor tiL det-du ".
forteller? Hvis barna kan betro lederne noe hjeffimer,ra, blir barnet fd,r-
fremmettfår.distinksjohersmrestegn-o11‘ Det stimulerer ow får barnattit'U'
hdre bedre eter hjemmei De spekulerer i at barna kjeder Seg i storbier"
og I. opposisjonen mellOM gc.heraSjonene som er et naturit“enomen pA. visse
-J_del-strinn.
Hver sdndag.og hver feriedag blir organisert og barna ml.vMre med. Frire]-
drehe rår Simpelthen ikke tid til i påvirke barda sine; de mister tvertc:i
kontakten med demlfor barna er aldri hjeMmeh Det har ikke v:p.rt sjelden at •
foreldrene er angitt av sine egne barn, og ckt er en vanlig foretelse at
foreldrene hysjer og holder opp å enakke når barna er i trappen. Det skal
ikke styrkerttllitsforholdet. Foreldrenemå dertil betale utgiftene til. ,
utstyr.'., ,
Det verste .er allikevel at barna,motstandslse som de er, etter hvert,
når prOpegandaen gj.dres lurt og lignaktig dekl.til sIutt-brir troende.
Det vil. a lenger tid her enn i Tyskland.: Mange:av de tyske foreldre mar
ikke klar.,over hva ungdomearheidet innebar,„men-vihN" i alle fall ikke
den uvitnhet vt har fjlt riefrul:Zatet Øi'it*en. Glr'vir 6sWhd'Evi 1:ngen1 ' -
rett,til å»ktttsere-de1t~fpre-Idre.,:-
Vi vil med 'all makflindretivirestft,frerrumplfb -rfsrt, skai
komme til å tro pnet lederne Vil fortel4 dem, detevanVittige Vrivl
eg den bnde ldwn (i'M "den sanne soz-iaIismeog om "fdrerønsguddommelige
pppgave". Ens&ik:Iro met vi er utf1wjengel4g for.,fonuft,argumenter og
sannhot.,Det'eektro som må smul~s tppcinfieufrai: enprosess som cr
smertefull eg oPpri'vende fordi naziopOdIngelsenekaper efr;bestemt karak-
ter og type. Det kan--ta.k:Og dag. fdr- de-S-iste resterer bOrte. Hvem har
ikke merket på 'tyskerne„7,t-:ds lirer -aVndlip offisielelle "graMmofonplate"
i en svermerisk og oppagttOrtilstand', og i denne tilastand går de i dd-..
den og myrder for fote. be-trer ikke lett å forandrs-en slik ungdom igjen..
Vi,må_ forsvare barna...V1 sier NEI hjemme.om barna:får beskjed der, og.'-
vi forlanger av lærerrne'at de “..,er Nfl-I for oss, hviss mdtne arrangeresti
forbindelse med skolettdon. En-tingtil: Tyskerne lar Quialing'og NS her-
je med vår indre adminiSfrasjon sange det ikkekaper urolighetor som
kommer iveien for tyskernes krigsahstrengelser. Blir detfor m‘get brak,
sier de dyeblikkelig stgbp for at ingen hindringer Skal pOsta-for deres
kriwsplaner. Der,fOrjlar 'en slik aksjon.-'samlet - utsiktr til I krones
med hell.Mcn:detzå-skje-samlet og straks. Husk, vi er loo bot 1.
Vi må bruke ~ne styrk'e 07 vsrne vi.rtarn. -
Den 9. Sebruar kom fprbr4ningcne om lrerstand eg forleggene-med nye-til-
tak for å nattfa_Se-rt”vet'i Nerge. Lmrebøkene skal omskriVes i den nye,
tids ånd. I.L2Vsktand—anser upgdommen Hitlier for Gudie reoresentant og
ddr i toen 1A_ siii:rgi-er.- Hans spesiellb profet i Norg?,, 'er Quislipg. Vi
har vært forferdever denne blaefem.i., eller har flirt av den, men na .
er det clodellg€A1vOr; I begynnelsen bevdet nazislanium" at den ikke vild
blande seg f den enkeltes liv. den ikke :flr er de ved makten fdr de
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ser sitt sanne ansikt. u1.

VI SIES N'E l.  

Dette MA spres. Sond videre. Send videre så hurtiw som mulig._ ,


