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IIVORFOR EORES AKTIV KRIGSPOLITIKK?

I dikesjonen om den aktism krigspoli.
tikk statyr yn stadig pl at mange lanth-
menn roper en fullstendig mangeI på for-
etkelse av hvn begrepet aktiv innehærer
i denne sammenheng. Dr forstår det slik
at vl setter rktiv motatand opp umt pas-
siv motstand som et kategoriak enten -
eller. Dette rr seIvFolgelig en I ni iii mIs-
forataelar. I sitt brev iii tataminister
NagardsvoId av 20-10 1911 uttaler Per
Dolen bl. a.:

«De naive og negative trykk i den nas-
sive motstandspolitikk, i hvert fall slik
den er praktisert hos oss, kommer bl. a.
iii nurykk deri. at den omtrent uteluk-
kende rammer bare ett område av Hitler-
Tvsklands krippolitikt neudig, nazifiser-
ingen. men ikke de mest sårbure områder
som na uten tvil er produksjonen og
okkupasionsheren. okkupaajonsbæren
tatt i videste forstandm

Vi har stillet oppgaven å fore en kon-
sekvent og stagkraltig krigspolitikk —
frigjort lor ethrert spor av naive og nega-
tive trekk. Men d-t betyr sh tt ikke at
vi overser betydningen av den pasHve
mostand oserhodet. Tvert imet. Dan
passive motstand inngar i og supplerer
den aktive motstand. Men vi hekjemper
den tendena i den paasive krigsoolitikk
Som begrenser kampen til et enkelt om-
rkde. nemlig nazifiseringen, mens de vik-
tigste moråder, nemlig krigsmakteri og
krigsindustrieo, forldir nantastet. EtP  r
at Ilitler-Tyskland har mistat omtrent
alle sine «kolonierz i Europa. har Nouge
fått en enda storre betydning for den
tyske krigsmaskinew Vi nuener bare
norsk gruvedrift. alurniniumsfahrikkene,
molvInlenutvinning osv. Norge er i lag
dPt eneate land Tyskland kan få en rekke
krigsviktige produkter fra.

Når norake sabotorer i dag sprenger
de krIgsviktige bedrifter, er det kamp-
handlinger som direkte rammer den tyske

krigsmakta. Det er handlinger som vir-
ker til forkorte krigen tåge undertryk-
keIsen av det norsky folket. Og dette
akjer uten at det så å si koster norske
meneskeliv. Det ur i boveste grad en
effektiv krigsfersel. Nar enkelle rmre-
sentanter for dru passive
tikk farbyr slike krigshandlinger; kan
det ikke være annet enn negative trekk
i denne politikk anm kommer til uttn.kk.
Faghevegelsros oppgave i dag er å
hely den norske arbeiderklasse en klar
forstådse av. at å la den krigsviktige
industri fortaetle uantastrl, betyp en for•
lengelse av kr;gen og det norske folks
Bdelser. Pagorganisasjonens masser må
IiH grepet uv en ubendig trang til sjol
å vsere med på å forkorte krigen ved

stotte sabotorene i deres arbeid,
ved sjol å utvikle sahotasjen.

Kampen på heimefronten er underlagt
visa lovmeas;gbet i sin utalkling Det

skjer i alle undertrykte nasjoner en sta-
dig etigning i kampen, idet den slar over
fra spredte aksjoner til alminnek folke-
rejaIng mot nodertrykkerne. For norsk
fagbevegelse er problemet i dag å stå på
hovde med denne utvikling.

ragorgsznisasfermesplmt.s er på reamp•
froo en for Nurges fridron og skistende.
Puroleo er: Norge skal seire i krigen,
koste hva det koste

BOYKOTT NAZIPRESSA

Enhver deltakelse i diskusjonen i nazi-
pressa, enten det gjelder eungdammeno,

pfulder i språken.: eller ern zEr krigen
Gmls ber hostottes av alle som
vil regne seg sem god nerdmann. Naz-
ietene har startet eller holder i gang
diskusjnnen for sine egne forma1 og le-
der den dit de vil ha den. Det tjener
heller ingen hensikt å delta i slike orkes-
lose diskusjoner. Man bare statter opp
under og skaper intereaae for den stink•



FAGICONGRESSEN I LONDON

Den forste store internasjanale arbei-
derkonferansen etter krigstitbruddet på-
går nå i kondon. Det er en verdens-
konferanse som er innkalt av den britiske
landsorganisasjon med fagforeningsrepre-
sentanter fra de allierte land og fra de
stetene som ikke deltar i krigen.

Blant observatorene fins det noen re-
presentanter fra den Forbodte
spanske faghevegelsen. Bak konferansens
210 delegater fia 40 land, står om lag
50 millioner Faalig organiserte arbeidere.
Ved motets begynnelse Framforte major
Attlee en hvIdest til arbeiderne i de land
som fremdeles lider og kjemper under
naziåket.

En englender, en amerikaner og en
rnsser ble enstemmig valpt til konferan-
sens firesidium. Den sovjetrussiske lands-
organisasjon har sendt en delegasjon på
35 elelegater med landeorganisasjonens
leder, M. Kusnetsov, i spissen. Han bar
holdt det hittil mest oppeiktsvekkende
innleggel på kunferansen. Han gjorde
det ber klart at også arbeiderne i de land
som ikke deltar i krigen, spesielt nevnte
han Sverige og Sveits, må delta i utryd•
dingen av faseismen. De kan gjore det
ved å bekjempe all unnfallenhet og favo-
risering fra Eine regjeringer overfor det
faseistiske Tyskland. De må kreve at all
leveranse krigemateriell og vacer av
verdi for krigforingen stanses. Videre
må de kreve av sine regjeringer en grun-
dig opprenskning av de faseistiske spion•
sentraler og agenter som opererer i de
respektive land og energisk bekjempe
alle som vil gi de faseistiske krigsfor-
bryterne et tilfluktseted på sine landa
territorier. Dessuten m de virke fnr at
forlyindelsen skal brytes mellom sine
land og slike fascistetyrte land som
Spania, Portugal og Argentina.

De synspunkter Knsneteov framboldt
vant konferansens alminnelige tilslut-
ning.

Da Londonkonferaneen trådte Rammen

ble det reist forslag fra den sovjetrus•

kende nazipressa. Og man splitter hjern•
rnefronten. Hieser by mot land, den  ene
gruppe a‘ befolkningen mot den andre,

som det mer enn noensinne gjelder
å holde sammen i kampen mot de nazist-
iske banditter.

Derfur, buykutt  nazipressa!

siske fagforeningsdelegasjom som har 27
millioner faglig organiserte arbeidere
bak seg, orn å intday til konferansen også
fra de tidlipere fiendtbge land
Finnland, Romania og Bulgaria samt en
representant for faghevegelsen som vir-
ker innen de hefridde polske områdene.
Sporsmalet, hvis prinsipielle betvdning
er meget stor, ble møtt med temmelig
kraftig opposisjon fra enzelskmennenes
side. I reglementskomitåen som hehand-
let sporsmådet og la fram Fnralaget i sin
rapport til kenferansenhadde engelsk-
mennenc, nordmannen Rangen og fag-
foreningainternasjonalens sekretær, hol-
lenderen Sehevenels, stemt mot repre-
sentasjon for polakkene, mens rueserne,
amerikanerne op franskmennene stemte
for. Konferansen ble til slutt enig om 3
ionhy Italia, Finnland. Bulgaria og

men representasjonsformen skal
overprøves av reglementskorniteen.Spore-
måkt er om kunferansen kommer til å
være samlet eå lenge at alle disse land
rekker å sende sin representant før den
avsluttes.

Fagforeningskonferansen heslutter ikke
å  innby noen representant fra det be-
fridde Polen.

I en tale på konferansen gikk sir Wal-
ter Citrine som representant for den bri-
tiske laudsorganisasjon heftig mot for-
slaget om å innby delegater fra de tld-
ligere fiendtlige stater, idet han hevdet
at  man ikke kjente disse fagforeninaenes
karakter. Den eneste unntakelsen måtte
være Finnland. Citrine vendte seg opså
i talen mot et forslap angfiende den rus-
siske landsorganisasjnns aternmerett på
konferansen, som han mente ville få alt-
for dominerende innflytelse på beelut-
ningene. Talen hans var mer for den
engelske regjeringas synspunkter enn for
den engelske faghevegelsens.

Den frunske delegaten Loois Sailant
framholdt i sin tale at franskmennene
stottet Forslaget om at de italienske fag-
foreningene skulle innbys til tross for at
fronakmennene hadde fått et dolkestat i
ryggen av Italia. Vi vegrer Oss for å
identifisere arbeiderklassen i noe land
med det diktaturet som tidligere under-
trykte arbriderklassen, sa han.

Den svdamerikauske deleaaten Lom.
bardo Toledano framholdt at den nye
faglige serdenshevegelsen måtte hygges



DÅ111.IGE ORMIENN

Til ttFrilietenss redaksjon kommer det
en  sindig strom av klager over forluals
denc ved bedrifter og arbeidsplasser. Det
er slort SE tit herettigede kkger over for .
menn, overordnede funksjonærer og be-
driftsriere. Endel ny diese synes frem-
deles å være totalt blottet for foretitelse
av situasjonens alvor. Klagene gjelder
på den ene side ljenstker og servihtet
overfor tyske ordres og nazistiske tiltak,
på den andre siden heneynelos opptreden
overfor arbeidere og funksjonærer. Dess.
serre er sErtheten=s spalteplass sterkt
hegrenset. slik at hare de verste utslag
av holdning otz nforstand kan
rezne med å bli inntatt, og disse også i
sterkt begrenset !'orna

Denne gang gjelder det forst og fremst
endel forhold ved Vinroonopolet på
Hasle. 1SS plaserte naturligvis en rekke
av sine folk i ledende stillinger i Vin-
monopolet. Istedenfur at det skelle være
en soleklar plikt å motarbeide og isolere

Hellas. Den greske informasjousmini•
ster Cartalis har gitt et gripende bilde
av de redeler det greske folk har gatt
igjennom. Mer enn 600 000 grekere er
sultet i hjel eller drept av SS under
okkupasjonen. I de områder Bulzaria
besatte er tallet 45 000. Under partisau-
kampene har 10 000 partisaner mistet
livet. Og i krisen mot Italia i 1940-41

opp med blikket rettet framover og ikke
på fordommer i fortiden.

Den russiske delegaten Tarasov uttalte
at konareesen burde godta de tiltak sem
vedias av de tre ledende allierte nasjoner
om en internastonal s;kkerhetsorganisas
sjon. Den russiske gelegasjon anser det
påkrevet å pålegge Tyskland og dete tid-
ligere allierte skadeseretatning. Den nta-
terirlle skade Tyskland og dets forbunds-
feller har forvoldt må zodtgjares. Det
må vedtas åtgjerder for en langvarig
okkupasjon av Tyskland, Krigslorbry-
terne må straffes hardt, nasjonal=osial.
istenes inntekter må konfiskeres og den
tvske kristsindustrien må likvideres. All
krigsproduksjon Tyskland Illå stopes.

<Fribetens vil senere bringe leserne
referat fra den internasjenale fagkongrese
i London.

disse folkene, har endel folk i ledende
stillinger, hl. en lagersjef og endel
avdelingsledere etilt seg svært velvillig

furskjellige tiltak som er rettet mot
bedriftens arbeidsstokk. Det nevnes rap-
portering, ovskjed på grunn av lang syk-
melding og inntak av kvinner for å fri-
gjøre mannlig arbeidskraft til tysker-
arheid.

Husk hjemmefrontens paroler til alle
nordmenn!

Enhver inosats vil bli hunket,  ingen
svikt glemt.

errihrtens har navn og adresse p en
8 9 kontrollorer vrd Oelo idrettsplasser
og stadion =om melder seg til
tjeneste ved ug tvskerstevnene. Vi
gir disse forelopig en advarsel.

Likedan to formenn ved østhyes Ski-
fahrikk Splittkein, hvor det for tiden
arbeides med mineproduksjon for tys-
kerne. Dis!f; karrne har tidligete fått
advarsel. Dette blir den siste.

falt 20 000 grekere. Det hlir tilsammen
675 000 krekere. Et meget hoyt tall for
et lite folk. Intet annet sted i Europa
har de allierte mott slik grenselos nod
og elendighet som i Hellas.

Spania. Franert ror nå så knokene
hvitner For å kumme over i allierte far-
vann. Han skryter av sin noytralitet og
sitt allierte =innelag. Og fvren er Frekk
nrk til å ela frampå at han burde få
være med på fredskonferansen!

Snvjetunionen. I et kommuniké av
16. novemher gir sovirtregjeringen noen
grunnprinsipper for russisk utenrikspolb
tikk etter krigen. Disse prinsipper er:
Fredelig forhold med alle staier uten
hensyn til politiek eystem, økonomisk
samarhettl med alle stater på grunnlag
av suverenitet, selvstendighet og like-
stilling for alle parter. Mlianse med hver
stat med formål å verne mot angrep på
begge parter. Kategorisk avetåelse fra
imperialistisk ekenansjon på bekostning
av andre stater. Oz endelig en forsterk-
ning av koalisjonen mellom frihetselek-
ende nasjoner.

Kommunikeet er sikkert ment som et
bra monster for utenrikspolitikken også
for andre land.



V.  gjL•ngir  her frmstrsideartikkelen fra
yEribeten”s spesralutgavo. for Nord-
Norge.

KIUGEN I NORD-NORGE

Da drn rnde arad; rykket luft på norsk
jord over Kirkenes, vakte det voldsom
begeistring hns folket over:  hele  landet.
Oar man regnet med al na kommer inva-
sjenen også yestfra ng det er ban et
tidssporsmål mir Norgr er befridd frn de
tyske ekkupasjonstropper.

Srerlig da tvskrrne ga ordre til sden
brente jurds laktikks trodde rn at /1:71 er

tiden inne t.l handling sji vel fra vest,
B0/11 at heviei,n;ng av  folket i Norge ble
en norlvendighet,

hrrunrins Olav 1111C4Me stemoingen_ da
gjeunnm London-kringkasteren ga

ordre til Colk å organisere moutanden:
Adlvd ikke tyskernes  evakueriogsionbe.
Stikk drre onna og san,1 dere i granper.
Velg ej leder og redd det som er malrg.
Auarip tyske oateuller BOm blir satt til å
odelegge noesk rrendom g aulegg. I I:

på shikke hranner. E dri ingen
lovlige mendigheter til stedc. sa sarg for
å opprettholde ro eg orden. Hjelp dem
sem trenger dn mest.

Entket har forsvaraville, de onsker å
kamp mcat de tyske horder, men

våpeu er en belingelse for kampons
resultat.

Juslisminesier Terje Wold, som selv er

LAKEIENE

De komdske fagforhundsledere med
elandsleders 1.05511 M i pissen holdt fer
en tid tilbake. et fagrådsmote hvnr del
FR ker  h0  diskotert hvor det framkom
endel uttolelser og opplysninger som for-
tjener et større publikorn. Bl. ii. ottalte
«landslrdera Enssom il det var venskelig
og dels umulig å få inn kontingenten
til Nreringasamhandet. slik at dette bere
Yer en organisasjon på papiret. Det er
forresten noe velt, men det er hra
å  fa det bekreftrt fra det hold. Videre
kom Fossom med den interessante opp-
lysning at Reirhskommissariatet har sagt
hesterm fra al mnn ikke hverken må orn-
tale eller erbeirle for noe Arbeidssam-
band. Arbeiderne vil ikke ha det, og
Reirhskommiasanatut til ikke Ila noe
unødig nro på arimidsplassene!

Meo kom Nå) iklc e si at landsfor-
rædderne og kIasseCorrrederne i Lands-

finumarklug, uttalte•seg i a mnie retnhig
etter sin reise i de krigsherjede strek
der oppc. Fdpen  Og anuounision.

Men folkei her nord er •Vant til skufs
felser, og vi har :411!.hi'Måt{et ta saken i
vår egen hand. Det har også fort til
resultat i det fredelige liv. Vi er norll å
gå  den sarnme vei i krigstider, og det skal
Nise seg,  at  det ogsa skal bringe. resul-
tater.

En snarlig aktiv innsats ina organiscres
for å forhindre viderc ocleleggelsee,
for å hindre tyskerne transporien fra
Ne rd-Norge.

Nå blåser også nasistene til aktiv parti-
sankamp mot det norske folk, og denne
in ei i, Les med fortiLerket 111 usa ts fra

folket selv.
Det blir tunge dager for befolkningen

over hele Iandet for frihetens time slar,
men man kommer ikke forbi de ofre som
kampea vil kreve, skal nierl fil friheten
tilbske. Friheten ma erohres giennom
kamp. Den veien er gammeL og hver
nordmann vet dr'tte.

Vi kjemper for en bedre verden, en
friere og lettere tilmerelse for de korn-
mendo slekter enn hva trIfellet har vært

bittil.  Vi kje":"Mper for å vinne fredenl
sier med Nordahl Grieg:

Våre bern shal more frin, som ei selv
er  frie menn.

Luften  over  Norge shal b1 ren

organisasjonen ikke har noe stå
Her må slandsledera Eossum fly fra

det ror tyske kontoret til det andre og
std med lua i handa nedrned dora og
motta ordre fra støvelknektene. Etterpå
nla de kom.iske lederne slåss mrd de

norske nagiudniatre, solø vil at Einans-
departemanget skal bestemmo over pri-
ser, Imans- og arbeidsvilkår, etter menster
av ekte kanitalistisk diktatur.

Foraktet av alle, ikke minst av sine
hestovlede herrer, forlatt av God eg m en-
nesker, driver de sitt hapluse postespill,
itiii til den dms da leiken er slutt
alvoret og oppgjoret står for doren.
..Landsleders Eessum er alterede ferdig.
De andre står for tur.

Men de fagorgan m. r/•.e arheidere nker

og forsterker ingsatsen i den illegale fag-
lige hevegelse. De bryr seg ikke om
hverken truskr eller lokketoner fra tys-
kerne eller deres lakeier lenger.


