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ETTERKRIGSPROBLEMER.

Etterkrigsprobiemene har allerede en tid vært gjenstand for inngåen-
de diskusjoner blandt våre landsmenn i utlandet. På heimefronten har
selve kampen mot fienden hittil tatt det meste av vår tid og våre kref-
ter. Men det er på tide at vi her heime også tar opp til inngående
droftelse alle de problemer som vil melde sig så snart fienden er jaget
ut. I tiden framover vil vi gi uttrykk for vår mening om de mest
brennende og viktige etterkrigssporsmål På denne måten håper vi å
få istand diskusjon om spørsmålene. Dette vil bedre sette oss istand
til å mote våken og vel forberedt fram når sporsmålene skal finne sin
løsning etter krigen.

GJENREISNING AV FOLKESTYRET. Vårt folk har sterke demo-
kratiske tradisjoner. Den fryktelige kampen mot nazidiktaturet har
bare gjort folkestyret ennå kjærere for oss, og viljen til å gjenreise det
og utvikle det videre er blitt mere stålsatt og målbevisst under terroren
og forfølgelsene. Det overveldende flertall av våre landsmenn vil derfor
ikke fire en eneste tomme på kravet om FULLSTENDIG GJENOPP-
RETTELSE AV DEMOKRATIET MED EN GANG LANDET ER
BLITT BEFRIDD. Et reaksjonært diktatur i en eller annen form vil
ikke bli tålt, selv ikke i en ganske kort overgangsperiode. Heimefron-
tens standpunkt står her i full overensstemmelse med dcn politiske er-
klæring som tidlig i sommer ble sendt ut av heimefrontens ledelse og
godkjent av regjeringen Heimefrontens syn på mulige diktaturplaner
kan godt uttrykkes med de samme ord som statsminister Nygårdsvold
brukte i et intervju til «Sunday Times» 8. februar 1942: «Vi kjemper
ikke denne blodige kampen mot diktaturet for demokratiet bare for å
tillate diktaturet i en eller annen form å smette inn bakdøren når vi
har seiret.»

Allikevel er det en kjennsgjening at reaksjonære krefter både her
heime og blandt landsmenn i utlandet målbevisst arbeider for å sette
konstitusjonen ut av kraft og opprette et diktatur i en kortere eller
lengere overgangsperiode etter krigen. Våre landsmenn har så vanske-
lig for å ta slike trusler alvorlig. De regner ganske enkelt med at når
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det store flertall er innstillet på folkestyret, så blir det ikke plass for
diktaturplaner. Dette kan være vel og bra nok når det dreier seg om
åpne kupp-planer, men det er helt utilstrekkelig overfor reaksjonære
forsøk på å smette inn en bakdor og opprette diktaturet så å si bak
folkets rygg. Ja, folkets godtroenhet representerer den største fare for
folkestyret, den gir nemlig diktaturmakerne anledning til å operere i det
skjulte. Derfor gjelder det for det norske folk å skjerpe sin vaktsom-
het og i tide avsløre alle skumle anslag mot konstitusjonen.

De reaksjonære krefter kjenner folkemeningen for godt til å ville for-
søke å fremme sine grunnlovsstridige planer i fullt dagslys. Nei, de tar
sin tilflukt til mørket og går omveier for å nå fram. Disse kretser har
gjennom skjulte kanaler satt igang en farlig og uvederheftig agitasjon
mot de folkevalgte institusjoner fra for krigen, og særlig da mot Stor-
tinget. De vet at Stortinget er selve hjørnestenen i konstitusjonen, og
at veien ville ligge åpent for et diktatur dersom Stortinget kunne bli
satt tilside når krigen er slutt. Fra reaksjonært hold blir det hevdet
at Stortinget ikke hør innkalles når landet er befridd, men at konge og
regjering skal styre på egen hånd inntil videre. Som grunner fr dette
anføres bl. a. at Stortingets mandat er utløpet, at det er en altfor tung-
vint institusjon til å behandle de mange viktige og presserende spørsmål
som vil melde sig i forbindelse med gjenoppbyggingen, og sist men ikke
minst henvises det til at Stortinget kompromitterte seg i forhandlinene
med Terboven sommeren og hosten 1940.

Når det gjelder den forste grunn skal vi bare minne om at i samsvar
med konstitusjonens ånd og i overensstemmelse med gjeldende praksis
i andre parlamentarisk styrte land skal de sist valgte demokratiske in-
stitusjoner gjennoppta sine funksjoner når okkupasjonen er over. Om
den andre grunnen er det bare å bemerke : Vi kan være forvisset om
at Stortinget ikke vil legge hindringer iveien for gjenopphyggingsarbei-
det med endelose debatter om detaljsporsmål. Så meget har vi alle lært
under krigen. Stortinget vil bare ha den polifiske kontroll meg hoved-
linjene i oppbyggingen og ellers gi regjeringen fullmakt til å handle
hurtig og effektivt. Farligere er påstanden om at Stortinget er blitt
kompromittert under forhandlingene sommeren 1940. Det kan nemlig
ikke nenektes at det er noe sant i det. Men vi må være klar over at
beskyldningene rammer de enkelte STORTINGSMENN og ikke STOR-
TINGET SOM INSTITUSJON. Tiden er ennå ikke inne til å felle noen
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endelig dom i saken, men vi kan rolig slå fast at kuppmakerne i alle
fall bør være forsiktige med u kaste seg opp til dommere over Stortinget.
Dertil sitter de selv alt for meget i glasshus.

I denne forbindelse vil vi gjøre våre landsmenn oppmerksomme på
følgende kjennsgjerning • En suspendering av det lovlig valgte Storting
av 1936 er et GRUNNLOVSBRUDD. En regjering som styrer uten
Stortinget, om så bare for en dag, er etter grunnloven en ULOVLIG
REGJERING, en KUPPREGJERING. Hykjeriske lufter om at et nytt
Storting skal velges når tiden er inne, kan ikke forandre dette faktum.
Har folket først gitt reaksjonen, fanden, lillefingeren, så kan vi være
forvisset om at den ikke vil nøle med å ta hele hånden. Veien til et
reaksjonært diktatur vil da ligge åpen.

Det beste middel til å hindre slike antidemokratiske planer er at alle
demokratiske krefter når landet er befridd stiller et bestemt krav om at
det gamle Storting straks skal kalles inn. Alle nazister og kompromit-
terte elementer skytes ut. Et slikt «renset» Storting vil allikevel være
beslutningsdyktig. Regjeringen skal straks møte opp i tinget for å gi
beretning om hvorledes den har brukt den fullmakt den fikk til å føre
krigen. Stortinget får så ta stilling til dannelsen av ny regjering, even-
tuelt en omorganisering av den gamle, fatte beslutninger om gjenopp-
byggingen av landet og forberede nye valg. Dette «rensede» Stortiag
har full rett til å innkalle representanter for den aktive motstandsbe-
vegelse for sammen med dem å drefte de forholdsregler som skal tas.
På samme måten må det kreves at de folkevalgte institusjoner i lokal
målestokk straks gjenopptar sitt arbeid, etter at de har renset seg for
nazister og kompromitterte og supplert seg med krefter fra motstands-
bevegelsen.

Denne framgangsmåten er den eneste som er i samsvar med kons:i-
tusjonen, og den vil utgjøre en effektiv garanti mot alle reaksjonære pla-
ner. Derfor må vi også gjøre bestemt motstand mot alle byråkratiske
forsøk på å oppnevne administrative organer ovenfra. Vi vil ikke finne
oss i at regjeringen oppnevner nye diktatoriske fylkesmenn, og fylkes-
mennene igjen oppnevner nye ordførere og formaaskap. Dette er bare
førerprinsippet på en annen måte, og vi har hatt evig nok av det
der quislingstyret.



4 YORSK VILJE

KRIGSOVERSIKT.

I Nord-Norge er utviklingen prdget av «den brente jords politikk».
Overalt i Finnmark og Troms fylke setter tyskerne fyr på bebyggelsen
og jager sivilbefolkningen foran seg sydover. Denne tvangsevakuering
er den største katastrofe som har rammet vårt folk i Nyere tid. I vin-

sterkulde og uten tilstrekkelige transportmidler, må folk slepe seg fram
til fots. Det er hardt å klare dette for voksne, friske mennesker, og
hvor meget verre må det ikke så være for barn, syke og gamle. Vi
må spørre oss selv om det ikke fins noen råd til å hindre dette barbari,
om det så bare blir delvis. Den eneste utvei til i alle fall å redde noe
av bebyggelsen og avverge en total evakuering er åpenbart å gå aktivt
til verks og med våpen i hånd møte sadistene og brannstifterne. I sam-
svar med dette har forsvarssjefen, kronprins Olav, nylig sendt ut en
ordre til heimestyrkene i de truede nord-norske områder om at de skal
gå til angrep på de tyske brannpatruljer og i det hele gjøre sitt ytter-
ste for å hindre brannstiftelser og ødeleggelser og hjelpe befolkningen
til å unndra seg tvangsevakueringen.

I Ungarn går den russiske offensiv videre. I en dagsordre onsdag
kveld kunngjorde Stalin at den 3. ukrainske arme hadde utvidet bro-
hodet oger Donau i det jugoslavisk-ungarske grenseområde til en bredde
av 150 km. og en dybde 40 km. og erobret ca. 300 steder. Torsdag
kveld kom en ny dagsordre som meldte erobringen av det viktige knu-
tepunkt Eger nord-øst for Budapest, ved grensen mot Slovakia.

I vest fortsetter den allierte offensiven med stor kraft mot forbitret
tysk motstand. I Elsass og Lotringen har offensiven hittil ført til be-
traktelige terrengvinninger, men av større betydning er kampene om
Aachen. Et gjennombrudd her vil ha avgjørende betydning og vil hur-
tig føre til Tysklands sammenbrudd.


