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uhyre slagkraft. Og omvendt kan nettopp den passive motstenden tilfere
den aktivb motstanden uhyre slagkraft. Det er det samme grunnsyn som
kommer til uttrykk i skriv av 5. juni 1942 fra Azbeiderklassens Dmenlands.
byrå tll regjeringens fallmakterepresentanter iHorge; — «L Aktiv eabotasje,
dvs. virkelig organisert sahotasje som får sitt uttrykk i sprengning av mili-
tære formasjoner, krigskiktige hedrifter, brannstiftninger osy., osv. 2. Orga-
nisering og oppsetning av geriljatropper som utr"stes med moderne vågen
og som konmser under fagmessig militter ledelse. 3. Videre orsaanisering og
oppsetning av almene militære formasjoner på bred basis. AOrganisering
av våre landsmenn til krigstjeneste hos våre allierte, så vel i aktiv krigs-
zjeneate aom i krigsproduksjonen. 5. Blant de tvangsutskrevne mannakaper
tutas et passende antall persoller som anvendes til politisk arbeid på heime-
fronten i vårt land.»

Og videre i skriv av augnst 1942  fra  Arbeidernes militærkomite til regje-
ringem — «1. Alle militære krefter innen- og utenfor landets grenser sam-
kjurett med sikte på en munlet og kraltig aksjon fOr å sikre seiren over
tyskerne. 2. Den militære hovedleclelse i Norge får i oppdrag oyeblikkelig  å
inganisere friskaretropper og gis mandat til t sette dem inn når den finner
det beleillg og nedvendig. 3. Alle mobile krefter settes inn på en masse-
Organisering av militærgrupper med sikte på bredere kamphandlinger.
4.  Våpen og ammunisjon må anarest skaffee til landet, og de lagrene som er,
må sikres. 5. Det må skaths Mtim forbindelse mellom den militære og poli-
tiske ledelse for å sikre samkjoxing mellom alle aksjoner mot tyskerne og istS.»

De politiske tanker som er nedlagt i disse dokumenter, har alltiel vært
forbundet med tanken om å bli konkretisert og tilpasset de objektive kamp-
betingelser som svorte til den gitts, konkrete situasjon. Etter vår opptatuing
er det viktigste og altovenkyggende sporsmål i dag sporsmålet om å utvikle
partisankrigen i vår form av orsanDerte sahotasjehandlinger. Denne form
for kanip kan danne utgangspu;ktet for bredere psrthankrig og for bindes
med regalære militære kampoperasjoner. I denne forbindelsen  vil  vi IICV11/:

ett eksempel som kårt. kteri,..ert,r e flILV Ll mange blindgater som den passi ge
politikk forer til nar vi ikke i tide lar utviklingen få fritt lop. En landsmann
skri ver i «Industria», Svenska A ritetsgi varte reningens Tidning, nr. 10 for mai
slfid — «Det bermner seg for oyeblikket over 20 000 norske emigranter i
la.stritte. Den storste vanskelighet for oss er hverken de okononiske problotner
eller opphollstillatelsen, men den knugende passivitet. De norske emigranter
flykter ikke til Sverize for å Intsge ved i skogene, men de kom hit i hap om

komme videre til Englmd for der å fortsette kampen fur Norges frihet.
.Det å gå her fiverige uten å knnne aktivt kjempe for Norges sak, er en av
de hårdeste påkjenninger en norsk patriot kan bli utsatt for. Tross olte de
fordeler som de norske emigranter oppnår i Sverige, har de dog alle mmmen
bare ett onske: å være med i kampen for frtheten. Der ligger den egentlige
vanskefighet, eg ingen kan forstå de norske emigranters mentalltet uten
ta denne vanskelighet med i betraktning.»

Den knugende passivitet, — det å gå i Sverige uten å kunne aktivt kjempe
for Norges sak, — er den storste vanskelighed — er en av rle hårdeste på-
kjenninger en norsk patriot kan bli utsatt for, — sier vår landsmann i
Sverige. Hvilken innsats har vi som sittes i ledelsen for den politiske arbeider-



\beyegelsen gjort for å hjelpe disse våre landsmenn? Hva har vi gjort for å
hjelpe dem til rette, slik at hver enkelt av dem kunne finne ein plass i kam-
pen for Norges sak? Det er klart at den Masses0113 har stilt seg oppgaven
å were selve  driukraften  i lundets nasjonale frihetskrig, ikke kan overse at
så mange gode landsmenn blir gående nyirksom og politisk arbeidsles. Og
slike mdrksomme og politisk arbeidsløse landsmenn har yi så alt for mange
av også innen landets grenser ! - - -

Den rede armR/ befrielse av Nord-Norge og norske mbotørers sprengning
av båtene ved Aker og Nyland, i a/t ca. 50 000 tonn, dokkporten og den
største krana på Aker, to stillyerk på Lifiestrom, ett stifiverk på Alnabru
og registreringsmaskinen i Framgården, alt sammen natt til 24. november,
danner en ny historisk etappe i frihetskampen og motstandsbevegelsen vår,
danner et nytt historisk avsnitt i krigshistorien vår. Omtrent samtidig med
d ette får vi melding om friyfilig.bevegelsen for Norge i Sverfge og Finnland.
Under utenriksdebatten i den svenske rikedagen den 30, oktober uttalte
kommunbtenes ledende mann, Sven Linderot: — «Et frivilligkorps kunne
Vell sin inngripen forkorte det unnngåelige oppgjøret med okkupantene i
Norge - - - Sely om det gja/dt bare en eneste dag, kunne det kanskje redde
titusener av menneskeliv • - -» Kjente svenske Spaniakjempere og andre har
siden uttalt seg tit avisene og gått inn for opprettelsen av ct frivilligkorps.
aDagens Nyheter» skriver den 15. ndvember:

«Enkelte har undret seg på hvorledes nordmennene ville stille seg til denne
t anken. Sikkert svarer de gjerne ja på slike sporamål. De har ofte mint om
frivi/lighjelpen til Finnland, som de forresten selv var med om - - iblent
har de tvilt på at svenskene yille hje/pe Norge på en like overbevisende
måty. Beybet knaulter. Nber rolig for at det kommerdo hardere tyskerne
går fram i Danmark m Norge, jo frekkere de benytter seg av sitt tilfeb
dige overtak, dess beftigere kommer den osenske opininn til å reagere. Fri-
MIlighjelp med fri gillize avdelinger formsetter ett jevn og kompald I ilslut-
ning fra alle lag ay folket med unntak av nazbtene. Ifir ty.kerne fortsette
nosn neltutder til og far shatkampen med skrikende nød, vo/d og henret.
telser til å framtre 111MI mitholdelig anskuetighet for våre øyne, da blir det
et rop over hele dindet: La ob idelpe til med a forkorte broderfolkenes
lidelser, selz otn det bare sktille være for noen få dager!»

I svenske as iser får y i også melding om at der er blitt holdt møte om
sporsmålet hvor M. a. Inn dorganisesjonens viseformann, Gunnar Anderson,
lektor han Paoli, ads okat Georg Branting og en n:ilitter representunt for
den tfilligere sven;ke frivillig-bevegdeen i Wrge deltok. Blant dem som sær-
skilt nm nes sont initiotivtakere, befinnex seg også Ruben Wagnsson. Fra
Helsingfors melles at de sodalistleke studenter har tntt initiativet for å
danne en friviliig-hevegelse for Norge. Folket vårt hiber med dyp og varm
glede disse budskap fra våre broderfolk. Den 24. november d. å . sendte a . n -
t r a l k o m i t e e n for Det kommunistiske parti i Islorge et skriv til Den norske
regjering, hyor den foreslår: — «1. Den røde arme og de norske styrker i
Nord-tiorge understøttes ved at norske partisaner innleder omfattende sabo-
tasjeaksjoner overalt i landet hvor det har betydning for å svekke, des-
arganiscre og rette slag mot den tyske krigsmakt. 2. Den rede arrna og de
mrske styrker i Nord-Norge tinderstøttes ved at Den norske overkommando


