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2. Ledelsen for Den Frie Arbeidernes Faglige Landsorganisasjen, så vel
ledelsen i Norge som  Landsorganhaejonens  sekretariater i Stockholm og Lon-
don, fornyes og fonterkm ved at der apptas representanter for den sktive
krigspolitikk. Det grunnleggende og frukthringende orgunisasjonsprinsipp
om at de dyktigste. mest omfenkeornme og handleleraflige ta/smenn for
arbeiderne kommer inn i ledelsen for den inegole fagbevegelsen, gjennunn
føres overalt fra nederst til øveret innen alle forgreninger av Den Frie
Arbeiderne Faglige Landsomanissoon. Spørsmålet om å overvåke at dette
organieasjonsprinsipp virkelig gjennomføres overalt, vies særlig oppmerksonn

Ledelsen for Den Frie Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon stifier seg
oppgaven d  jere on  i arbeidet med å organisere illegale arbeidsorganer eller
motetandmentrer i form Ftv mindre komiteer på alle arbeideplusmne. Ar-
beideoppgavene for disse motetendesentrer fastleggee i samsvar med den
aktive krigspolitikk. •

Parolene er : Mer kunnskap inn i politikken! Prinsippet om den dyk-
neste raå gjennomføres overalt fra o e st El nede tl 5 m beR og e het

ledelsen for den politiske og faglige admiderbevegeleen i Norgel Et fritt
Norge er betingelsen for en fri arbeiderbevegelse, så vo1 for den politiske
som for den faglige arbeiderbevelsen!

Aktiv ntå  politikken være!
• * •

I denne artikkel har det ikke vært vår hensikt å yte bidrag til den skrift-
lige historie om den nonke arbeiderklassens kamp, men å yte et beskjedent
bidrag i arbeidet med A  skaps  den norske arbeiderklassens kamphistorie
under krigen. Den klasse som bar fostret slike menn mm  Viggo Hangteen
vil la Isøre fra seg

Men de som så deg i den timen du
visste at  alt var  endt.

trodde du var forsvarer, i samtale
med din klient.

Rolig og rank gikk du nedover
dødene grå korridor,

med ham som ditt liv var gitt til,
din kamerat og bror.

Den norske arbeiderklassens kamp- og krigehistorie er ennå ikke avsluttet !

Oslo, den 10. desember 1944.

SKRYT OG VIRKELIGHET

En landsmann fra Nord-Norge skriver i «Dagens Nyheter» av I. desem-
ber 1944:

«Enderteeknod, som kommer frå ett  av  de distrikt 50111 nu står i tur
att brånnas ner, har vid flera tilfålIen riktat bkivendelser tiD norska
myndigheter i Sveriga om att vidta anstaker med tanke pi en sådan



eventualitet. Fnrslik har vært gjorts att få lajålp vid organiserandet av
motståndsgnmper 50111 kunde ta upp kampen med de tyska mordbitin-
aarna. Det tjauar ingenting till att längra dnlja att dessa stravanden bar
baft negativt resultat. Men annars måste det ju vItra otankbart att de
kampstårka og filthittrade nonmannen i Nordnorge, som bevisade sin
duglighet i kampen om Narvik, skulle stillatigande te på hur deras hus
och hera brånns ner och deras kninnor och barn likt djur jagas fram på
vågarna. Kort sagt: vår ledning har inte hMlit måttet. Den har under-
låtit att organisera motståndsgrupper i Nordnorge, och enskilna personers
försak i den riktningen har saboterats. Frågan om anskaffendet nv vapen
har mynuat ut i prat. Orsakerne skall inte hår diskuteras, det rticker med
att kuutatera att en felaktig militAr og politisk bedbraning nu håller pft
att leda til en fruktansvind tragedi, som kan betyda tillintetgarehen av
hela Nordnorge.

Man rdtemmafrontens ledning» fortsåttet sin obegripliga och meningslesa
politik. Order sånds genon Londonradinn om att «Ingen må evaknera fri-
villigt — blott de som tvångsevakueras skall htålpas». Det huvudIfisa i
sådana order borde nu vara tydligt far alla. Utan vapen skall alltså befolk-
ningen i Nordnorge vilgra att lyda de villbevåpnade tyske SS-soldaterne.
Frivillig flykt eller evakuering kunde ju annars rådda många iiver i sfiker-
het till Svenge.

Det fir for litet att saga att vi nordnorntilln år initerade. Vi Ar upprarda
inntill bristningsgrånsen. Man frågar sig sjUlv om verkligen ingenting effek-
tivt hade Inmnat gnras. Befolkningen har tålmodigt og trofast våntat på
invasionen våster ifrån. Om en sklan helt utehlir. är jag rådd ffir att rege-
ringen Nygaardevolds aktier blir lufistandigt vårdeldsa. Allvarlige anklagel-
ser kommer då att riktas mot regeringen. Man kommer att fråga:

I. Varför har inte våpnade norske styrkor i Skottland rich på Island
satts in vid en tidligare tidtpunkt ?

2. Varfnr har regeringen inte varit med på att på bred bas bilda mot-
ståndsgrupper över hela landet och stålla vapen till dessas fUnfogande?

3. Varfår er skapandet av sådana grupper i Nordnorge motarbetats och
saboterats ?

Befolkningen har sett exempel på att landstigning ar mbjlig åven under
den mörkaste årstiden. Varfar har inte Lnfoten och Vesterålen blivit be-
satta ? På dessa stållen finns del ju bara några fåtalliga tyska trupper. och
endast ett par tre punkter år befåsta. Lofoten och Vesteralen i norsk-
engelska hånder skulle ha givit tyskarna en del annat att lanka på an att
jaga en obevåpnad civilbefolkning framför sig. Det finnes ja tusentals vål-
trimmade norska trupper i Skouland och på Island, och det finns en an-
våndbar norsk krigsflotta. Och trots alle ffirluster har Norge en brukbar
handelsflotta. Skall ingenting av allt detta komma till anvandnIng ftlran
tyskarna har shefriat» hela Nordnorge? Hår måste storstrategiska tAM
fåreligga. Och nu offrass omkring 10 procent av den noraka befolkningen
kalkylerna Over vad som lonar sig. Besvikefien bland nordnorrmlinnen ar
oerhnrd, och jag ropax nu så högt jag kan: Nordnorge innan det
ar för sent l»

Den notska radions chef i London, hr. Thoralf øksnevad, talade i sen-
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