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Oslo, september 1943 •

Til Norges hAndverkere •
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Ved N~xingsdepartementets beslutning av 7. april 1943 ble Norges
Handver erforbund godkjent som n~ingsgruppe for samtlige selv
stendig drivende hAndverkere. Dette vedtak ble gjort med hjemmel
i § 4 i lov nr. 3 om gjennomforing av loven om den nasjonale ar- ..
beidsinnsats.

Denne lov svarer til den i forveien i T~skland vedtatte lov
om den totale krigsinnsats ved mobilisering av aIle sivile kvin
ner og menn. "Hensikten med loven om den nasjonale arbeidsinnsats
er m.a.c. a tvinge det norske folk til a gjore en innsats til for
del for det land Norge er i krig med.

Den pliktorganisasjon som de norske nasimyndighetene har ved
tatt, er et ledd i derme mobilis~ring. Av den grunn ma ingen nprsk
hAndverker gi sin stotte direkte eller indirekte til denne orga
nisasjon, sam skal tjene formAl som e~ imot landets interesser.

AIle kjenner den resultatrike kamp som landets prester, l~
rere, leger, jurister og en rekke andre stender har fort mot lan
dets undertry"kkere og deres "norske" drabanter.

Det har ofte v~xt rettet spersmal om hvor hAndverkerne har
stAtt i derme kamp. Det er ingen tvi~ am at hAndverkerne er like
gode nordmenn som de ovrige lag av befolkningen. De har bare mang-"
let anledning ti~ a vise hvor de star.

Tiden er na kommet da hAndverkerne il~e lenger kan VffiXe u
virksomme. Ingen h&ndverker kan ta imot noe hverv av sin orGani
sasjons nav~xende nasiledere eller pa annen mate Vaxe disse behjel- "
pelig. Et av de mest effektive m·dl~r til a lamme eller hemme or~

9anisasjQnens nasiledere i deres landsforrederske virksomhet er
a undlate a betale kontingent.

I et rundskriv 80m HAndverkerforbundet nylig har sendt lan
dets handverkerforeninger meddeles at det istedetfor de na~en
de kontlngenter til lokale foreninger, laug og rikslaug vil bli
fastsatt en samlet kontin~ent, som skal betales direkte til HAnd-o
verkerforbundet. Cirkulffiret sier intet om hvor stor kont! genten
vil bli. Man kan dog v~xe ganske sikker pa at det ikke vil bli
smAsummer som. landets handverkere vil bli pAlagt a betale for at
nasilederne skal fA sette igang sitt "storslagne" apparat, som ~

forste rekke har til oppgave a nedlegge h~ndverksbedrifterog ~
ledes skaffe n kunstig arbeidsloshet som tyskerne kan utn~tte

HAndverkerl Vis nA ditt norsk6 sinnelag ved ikke a betale
kontingent til denne tvangsorga iRasjOIl, og unddra den ogsA pA
~ver annen mate din stdtte •
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