
pine, klager over vondt i 
maven, konsentrasjons
vanskeligheter o.l. 

Det er viktig å komme 
mobbingen til livs. Varer 
den lenge, kan den sette 
dype spor Barnet kan 
komme til å føle at det 
ikke får støtte og hjelp noe 
sted. Det opplever seg som 
avvist, ydmyket og isolert. 
Sko/en er mye mer bevisst 
på mobbingen nå enn jor 
bare noen år siden. 

lD2369 -
Hjemme bør foreldrene 

reagere når deres barn en
drer adferd, når det blir 
trist, passivt og lukket. Det 
er god grunn til å ta kon
takt med skolen, slik at læ
reren kan ta problemet 
opp med elevene i klassen. 
Aktiv intervensjon er vei
en å gå for å forebygge vir
kelig dypere skader hos 
mObbeofferet. 

B. G. 

Ikke landssvik, 
men høyforræderi 
Da plakaten Tyskland seirer på alle 
fronter slo oss i øynene, betraktet 
endel av oss jøssinger NS-folk som 
nyttige opportunister, siden de 
prøvde å sikre Norge en privilegert 
stilling i et tyskdominert Europa. 
Dengang var Sverige og 
de fleste svensker tysk
vennlige, Danmark sam
arbeidet offisielt, Finland 
var Hitlers allierte, og vår 
eksilregjering følte seg 
miskjent i Norge, mer 
enn tilfellet var. 

I unnfallenhetsperio
den omkring Frankrikes 
kapitulasjon 17. juni 1940 
mente vel nesten alle at 
åpenlys motstand var 
idioti som ville forsterke 
Berlins skepsis. De fleste 
trodde da at Norge var 
blitt utsatt for en midler
tidig, militærstrategisk 
okkupasjon. Vi trodde 
frem til 25. september at 
Storbritannia ville slutte 
fred og anerkjenne Hitler
Tyskland som Europas 
lederstat. 

NS-folk var anti-demo
kratiske supernasjonalis
ter, som ville utnytte tysk 
seier til å annektere Kola 
i et nytt Noregsvelde. De
res svik var mot Grunn
loven, regjeringen og de 
politiske holdningene til 
90 prosent av folket, altså 
høyforræderi pl'. defini
sjon. Landsforræderiet 
ble begått av QUisling, da 

Km s 

han overbeviste Hitler 
om at han burde okkupe
reNorge. 

De to siste okkupa
sjonsårene ble en vente
tid på Tysklands neder
lag. I denne tiden kunne 
NS-folk som innette anti
kommunister vanskelig 
desertere sin sak. De lot 
seg lett overbevise om at 
de kjempet for Europa 
mot bolsjevismen. Vår 
behandling efterpå av dis
se totalitært innstilte høy
forrædere er noe umo
ralsk, sammenlignet med 
at vi har godtatt norske 
stalinister, også idag hvis 
de ikke gjør avbikt. Jeg 
tenker dessuten på at om
kring 1920 var over 20 
prosent av nordmennene 
selverklærte lands- og 
høyforrædere. Jeg mener 
at Einar Gerhardsen bur
de holdt en forsoningsta
le, f.eks. på lO-årsdagen 
for invasjonen 9. april 
1940. Jeg tenker også på 
at nesten 20 prosent av 
arbeidsstyrken var inn
om frivillig tyskerarbei
de, og fikk amnesti i 
Landssvikanordningen. 

o. WL. 
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