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F¢1gende skrivelse har Arbeidenes faglige Landsorganisasjon sendt Reichs\
kommisar:

Da Lantlsorganisasjonens ledelse ble skiftetut den 28. september
ifjor, ble det meddelt L~dsorganisasjonenbade av de tyske og norske
myndigheter at det ikke ville skje vidre inngrep utover den foretatte ut
skifning og at fagorganisasjonen ellers ville fa ut¢ve sin fagl1ge og

¢konomiske virksomhet som f~r.

Pa dette grunnlagtok de faglige organisasjoner den foretatte ut
skiftningy et standpUl~~t so~ oITsfi fikk medlemmenes tilslutni,. Utvikl-
i . e 9 maneder Eom er e~tt Rer.~re, h~r imidlertid i stadi sterkere
grad skapt den opfatning hos bade medlemmer og tillitsmeIm at gru <:J.get
1Ir for denne stillingtagen fra organisasjonens side etterhvert har
sviktet.

Mest av alt her l0nns~p~rsmalet stttt i forgrunnen i medlemmen0s
interesse i denne tid. Arbeidet for medlemmenes l¢nns-og arbeidsvilkar
har alltid vrert ansett som ~,~organisasjonens hovedoppgave her i landet.
Den uopph¢rlige prisstigning og den st~dig stigende vareknapphet harmed
virket at denne oppgave de 9 siste mlnecier stadig har V83rt 1 h¢yeste
grad aktuell.

Bortsett fra mindre tillcgg for enkelte grupper t hal' det imidl
ettid ikke vrert mulig for fa{;crg:misasjonen r oppna l¢sn~ng av dette sppr
smal som kUIme ansees sor.l '.mcl.og tilnrermols;}svis holdbar.

Det dyrtidstillegg som ~rbeidsgivernc gikk med pA a betale under
forhandlingene i novembQr ifjor, blo noktct [';odkjendt. Nye almindelige
dyrtidsforhandlinger er det ikkc gitt adgang til a oppta. Vi hal' yeo. en
rekke anledninger gjordt dct erode Reichskoii~,issariatbekjendt med hvor
dan medlemmene og organisasjonen ser pa dette sp0rsmal, og hvor uholdbar
den nav~rende situasjon cr, jfr. sist vart brev av 7. april d.a. Disse
henvendelser hal' imidlertid dessverrc vist Geg resultat10se.

Etter det siste ~rs orfarin&er s~r vi oss n0dt til a konstantere
at de faglige organisasjonerR innflytelse pa behandlingen av l~sp¢rs
ffialet etter hvert er bUtt s,jt~ltet helt ute Meklingsmyndighetene har fatt
sitt virkeomrade stadig sterkere begrenset og or for nervrerende sa vidt
vi kan s::ji1lIme uten eminer reell innflytelse pa behandlingen av disse
sp0rsmal, noe som kommer klart til uttrykk i de nyc bestemmelser om be
handlingen av l¢Ims og arbeiclsvil!car som blev sendt ut fra Sosial
departementet den 10. juni d. ~.

Selv In sa begr2nset suk som betali~ av fUll feriegodtgj0relse
til arbeiderne som pa grurm av de ekstraordinffire forhold hal' vrert henvist
til a arbeide en hel del av det forl¢pnc ar pa innskrenket drift, er
tatt ut av partenes hand, og den ordning som er opnbdd i forhandlinger
med Norsk Arbeidsgiverforcni~~, ~ hal' ikke kunnet fa den fornpdne god-
kjeIming. '

Under disse omstendigllcter blir hovedorganisasjonens arbeide
med li2SImsSp0rSmalene eiter hve:rt formAlslose; Ogsa nar det gJelder de
irmre organisasjonsspprsmal.har utiTiklingon siden september Gatt i en
retning, som ikke har kunIlet undga a veldce uro bade blandt organisasjonens
medlcrrmer og dens tillitsmerill. Kontrollen med pe~edisposisjoner er
skjerpet. Den ut¢ves na ossa n~r det gjclder rent interne organisasjons
sp¢rsmal som medle!uskontingcntens storrelse og den er ~~vendt som
foranleening til at dct ut~iTes kontroll oesl over or~anisasjonsmessige
vcdtak som ikke hal' noe me~ organisasjoncns ¢konomi a gjore, som
eksempelvis fastsettes av dagsorden til reGulrere mi1lter i organisasjons
instansene, utkast til vedtak pa disse m¢ter m. v. Gjennem Reichs
kommisariatets brev av 2, mai d. a. er det na meddelt Landsorganisa
sjonen at aIle beste~~elser av tillitsmannshverv og funksjonrerstillinger
i fagorganisasjonen heretter viI vrere aVhe~ig av forutgaende s¢knad
til Reichskonmisariatet. Ansettelsen eller valget skal godkjendes av
Reichskommisariatet pa forhand, Vi kan ikke skj¢Ime aImct enn at
mcdlenmenes adgang til selv a bestemme over sine organisasjoner med
dctte skritt har f<itt et gruImskudd,

Det er ejentatte ganger understreket overfor oss, at fag
organisasjonen bade av hensyn til bestaende forordninger og i egen
interesse strcngt skal avholde sig fra enhver innblandigg i politiske
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