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Ulgitt av 

Ungdomsførerens <S'tab, Presse- og Propagandaavdelingen. 

Nasjonal Samlings 

~m~ 

er ungdommens egen orga- < 

nisasjon. Den er arbeider 

og bon d e ung dom men s 

organisasjon, en nasjonal og 

sodal bevegelse som er det 

organiserte uttrykk for ung

dommens vilje. Denne be

vegelsen arb eid e r for din 

framtid og lykke. 

Stå lkk-e utef1.~c! 

BU med du OftSå! 

Væ~ fned ~ 6.tJfj{f: 

Den nasjonale arbeider- og bondestaten 

i 
, I , , 

I 
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Det er av den største betydning at 

det åpnes lettere veg for dugelige 

arbeidere og arbeidsbarn til å ta seg 

fram i samfunnet. Tross vår demo

kratiske samfunnsordning finnes~nno 

mange stengsler før hver nordmann 

kan føle at han har sjangsen til å ta 

seg fram til de plasser i samfunnet 

som han har forutsetningen for. 

Vidkun Quisling 
1931 

<" 

\ 

UngdOmmen er samfunnets kapital, heter det i en av grunn
setningene som vår bevegelse bygger på. Vi ser det nemlig slik 
at det er av landets ungdom framtida til hele det norske folk 
avhenger av. Hvis det vokser opp en dårlig og svak ungdom, 
ja, da vil også framtida bli mØrk og tung. Men blir den nye slekt 
kjernesunn og sterk, da går vi en stor og lys framtid i møte. 

Vi vet alle at på bunnen er folket vårt sunt. Menneske
materiellet er godt, sier vi. Det gjelder derfor at ungdommen 
blir oppdratt på en måte som er i pakt med tidens krav, og at 
den får en ordentlig nasjonalsosialistisk livsinnstilling. 

Et av tidens kraver at hver gutt og gjente får ordentlig skole
gang og at de lærer et nyttig yrke, slik at hver enkelt av dem 
kan være med å fylle en plass i samfunnet. Og at den plassen 
en fyller, at den blir fylt helt ut. 

Her er altså bare om å gjøre å komme inn i et arbeide hvor 
en kan yte det meste og det beste. Som' nasjonalsosialister ser. 
vi det selvsagt som en naturlig ting at en skal være til mest 
nytte for alle som bor her i landet. 

Men valget av livsyrke har for de flestes vedkommende vært 
nokså tilfeldig. Noen har kanskje hatt en rik far, rike slekt
ninger og bekjente som har hjulpet en fr:::m, uten at det dermed 
er sagt at en var særlig skikket til den stillingen en fikk. Men 
det ble slik, at en fikk en bestemt stilling, for det var i pakt 
med familietradisjonene og dessuten sto det i stil til fars penge
pung, for far var rik. Andre derimot har hatt det annerledes. 
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De har ikke hatt noen rik 
far. Men de har likevel sØkt 
å hjelpe seg selv, og sØkt å 

komme over i et arbeid 
som de mente var "finl". 

Ja, vi bruker ordet «fi;ft», 
for det har virkelig vært 
slik at en har holdt det ene 
arbeidet for «finere» enn 
det annet. Vi har her i lan
det verdsatt arbeidet etter 
klærne det ble gjort i. Ble 
det gjort i skitne arbeids
klær, så var det «simpelt» 
arbeid. Kunde det derimot 
gjøres i snipp, så var det et 
«fint» arbeid. 

En psykoteknisk prøve. 
Men tida har imidlertid 

lært oss at alt arbeid er 
like fint, vel å merke et 

arbeid som blir utfØrt på en ærlig og rettskaffen måte. Videre 
har vi lært at evnene til de forskjellige mennesker er like for
skjellige som mennesk,ene selv, og at de enkelte av oss ikke kan 
fylle den samme plassen. Hver enkelt må finne fram til den 
stillingen hvor en passer best og kan fylle best ut. For det er 
nemlig bedre å kunne fylle ut en underordnet stilling på en bra 
og tilfredsstillende måte, enn å være en dårlig sjef eller arbeids
formann. 

Hver norsk gutt og gjente tenker med. seg selv at 

.,når jeg blir stor, vil jeg bli til noe." 

En vil kanskje bli doktor, en annen bilmekaniker eller styr
mann. Ja, andre igjen hopper fra det ene til det andre, og kan 
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liksom ikke bestemme seg 
riktig, for det er mye som 
ser så gildt ut. Slik er det 
i grunnen med de fleste av 
oss. En er ikke så helt sik
ker på seg selv. Så går en 
der og tenker og grubler og 
får lyst på både det ene og 
det andre. 

Når dagoen kommer da 
en står overfor valget, vel
ger en lmnskj e et bestemt 
fag, som en Ønsker å ut
danne seg i. En tar fatt på 
utdannelsen, gj Ør seg fer
dig med den -- og kommer 
kanskje inn i yrlcet. 

Er det dermed sikkert 
at en passer godt i arbei
det? Nei, en har kanskje 
ikke handlag'et som skal til, 
heller ikke den rette for-

Jerndreieren må kunne bruke begge 
hender. 

ståelsen av arbeidet og dermed heller ikke den rette interessen 
av det en driver med. Resultatet blir at en' blir til ergrels~ JOl' 

andre - og også for seg selv. En liker ~eg ikke, en blir misfor
nØyd Og sur. Dette setter så farge på omgivelsene, som også blir 
triste og sure, for en er kommet 

"på feil hylle i livet". 

Og når en er kommet så langt, er det mulig at en har en lang 
og kostbar utdannelse bak seg, og for mange er det ,da for sent 
å komme over i arbeidet en egentlig passer best for og hvor en 
kunde gjøre mer nytte for seg. 

Andre kan det gå enda verre. Ja, det er dessverre slil( at det kan 
gå dårligere. Sett at en f. eks. er ferdig med utdannelsen sin, og at 
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Pluggemaskinen er et vidunder av 
mekanisme. 

en har arbeidet i faget 
noen år, og så en dag får en 
oppsigelse. Ikke for det en 
er dårlig i arbeidet, men 
fordi det ikl{e er mer bruk 
for en. Her er ikke mer å 

gjøre i fabrikken hvor en 
er ansatt. En tar fatt på å 
sØke arbeid andre steder, 
og en får der vite' at en 
ikke har ,bruk for slike ar
beidere der hellet. Det er 
dårlig tid i bransjen, og en 
må kanskje gå årevis uten 
å ha noe ordentlig å ta 
seg til med. Dette er selv
sagt en trist skjebne, men 
som for Øvrig il{ke har 
vært ualminnelig her i 
landet. For noen år si
den hadde vi over 100 000 
medmennesker, arbeids-

lØse, som gikk på den måten. No har tidene endret seg, og 

her er blitt arbeid nok for alle. 

men vi vil jo alle likevel utdanne oss i et bestemt yrke, og på den 
annen side skal folket vårt kunne konkurrere med andre nasjo
ner når det gjelder arbeidet og kvaliteten av arbeidet, så er det 
nØdvendig å ha: flinke fagfok. Det skuI de derfor være unød
vendig å si at det er av aller største betydning at hver enkelt 
ungdom kommer på den «rette hyllen i livet». 

Det som her er nØdvendig er at vi Norge i dag får 

en effektiv yrkesrettleiing, 

en institusjon som kan påta seg å hjelpe den enl{elte ungdom 

8 

1 

l 

slik at en kan komme inn 
i det arbeidet som en har 
evner for, og inn i et ar
beid som har framtida for 
seg. 

På dette området har 
det hittil bare vært gjort 
spredte tiltak, men som en 
likevel slml sette pris på, 
da det tross alt her er sam
let erfaringer som en no 
kan bygge videre på. I Oslo, 
Bergen, Trondheim har en 
f. eks. ved arbeidskontor
ene hatt spesielle kontorer 
som har arbeidet med å 
rettleie ungdommen ved 

, valg av livsyrke, dette har 
vært den såkalte «Ung
domsformidling» . Til disse 
lmntorer har det dessuten En urmaker må ikke skjelve på 
vært knyttet hånden. 

en avdeling for psykotekniske prøv~r. 

Det vil si at der har de unge fått hØve til å prØve om de har 
anlegg til det yrke de har tenkt å slå inn på. Her blir det ved 
hjelp av forskjellige enkle apparater og verktøy konstatert om 
arbeidssøkeren har handlag og anlegg f. eks. for å bli sveiser, 
snekker, bilfØrer, sporvegsfører, eller hva det no skal være. Her 
blir også synet og kreftene undersØkt og for Øvrig andre ting 
som kan være av betydning i arbeidet. 

I utlandet, blant annet i Tyskland og Amerika, er 'en kom
met langt på psykoteknikkens område, og en kan således hj elpe 
til å rettleie de arbeidssØkende ungdommer på en meget effektiv 
måte. 
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Den øverste ledelsen i 
Nasjonal Samlings Ung
domsfylking har i over et 
år arbeidet med dette for 
vårt land så viktige spØrs
mål, og i samarbeid med 
Arbeidernes faglige Lands
organisasj on og Sosial
departementet har efl gått 
inn for å lØse denne sak. 

F'or å få et sunt og stø
dig arbeidsliv" er det på
krevet at en til stadighet 
har 

den fulle oversikt over 
tilgang og behovet for 
arbeidskrefter 

i de forskjellige yrker. Slik 
at når ungdommen kom-

RØrleggerlærling. mer til yrkesrettleiings-
kontorene som i samarbeid 

med NSUF og de offentlige myndigheter vil bli, opprettet over 
hele landet, kan bli ledet inn i de yrker hvor det er behov for 
folk, slik at en ikke risikerer å bli gående arbeidslØs etter 
noen år. 

Disse yrkesrettleiingskontorene vil selvsagt bli 

utstyrt med alle de tekniske hjelpemidler som er til 
rådighet, 

slik at ungdommen kan bli rettleiet på den, beste måte. 
Det vil derfor ved Direktoratet for Arbeidsformidlingens 

sentralkontor bli opprettet en avdeling som skal holde rede på 
dette, og stå i forbindelse med de større og mindre bedrifter 
i hele landet hvorfra det vil bli sendt oppgave over den faste 
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arbeidsstokk, tilgangen og 
behovet av fagfolk og ar
beidskrefter. Slik som det 
no er, vet en ikke noe om 
en får arbeid eller ikke når 
en begynner på en skole 
eller når en tar fatt på ut
dannelsen sin. 

Ut fra disse oppgaver 
vil så hele tilgangen til de 
forskj ellige fagskoler og 
skoler for øvrig bli ledet, 
slik at en hverken utdan
ner for mye eller for lite 
fagfolk, men at en akkurat 
vil kunne dekke behovet. 

På den annen side vil 
de forskjellige fabrikker og 
bedrifter av Statens sen
tralledelse bli pålagt hvert 
år å innta så og så mange 
nye læregutter og nye folk 

Enno må alle typografer lære å sette 
med hånden. 

for Øvrig. 
Videre vil det bli pålagt ungdommen at den ved avsluttet 

folkeskole, at den 

melder seg til arbeidskontorenes yrkesrettleiings. 
kontorer hvor de vil bli innregistred, 

og hvor de alle vil få den nØdvendige rettleiing til direkte 
valg av yrke eller skoleutdannelse med henblikk på et bestemt 
yrke. 

Bare på denne måte vil en kunne utnytte de verdifulle krefter 
og evner folket vårt har, og hjelpe til at den 

rette mann kommer på den rette plass, 
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For tre år siden hadde Norge over 100000 arbeidslØse. La aldri mer 
arbeidslØsheten få tak på den norske ungdommen. 

og at arbeidet, arbeidsgleden og kvaliteten igjen kommer til 
heder og verdighet. 

Det er en helt naturlig sak at Nasjonal Samlings Ungdoms
fylking har tatt seg av denne saken, da all ungdom etter hvert 
må tjenestegjøre i Ungdomsfylkingen, og det sier seg selv at vi 
har all interesse av at hver enkelt ungdom skal bli så 

nyttig og derigjennom så lykkelig som mulig. 

På den annen side er det også naturlig at vi vil samarbeide med 
de menn som driver med arbeidslivets problemer, da våre ledere 
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Vær med å bygge din egen framtid - og framtida for de kommende
slekter. Vegen: Nasjonal Samlings Ungdomsfylkin:g. 

~ 

med sitt kjennskap til den enkelte i samarbeid med yrkesrett-
leiingskontorene kan være med å rettleie den arbeidssøkende 
ungdom på en forsvarlig måte, da jo våre ledere gjennom det 
arbeidet de nedlegger i Ungdomsfylkingen etter hvert vil få et 
utmerket kj ennskap til det enkelte medlem og kampfelle. 
Som et motto for arbeidet vå~t har vi bl. a. at «Vi vil tjene livet», 
og det gjør en best ved at det enkelte menneske får fritt hØve 
til å utvikle sine gode evner og egenskaper. 

Det folket vårt i dag og i framtida trenger er levende og 
arbeidende mennesker, som elsker folket og landet sitt, og som 
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kan,~itt arbeid, som er glad i arbeidet sitt og derigjennom kan 

. fylle sin plass fullt ut. 

Pugghestenes og dagtyvenes tid er forbi, og fram marsj erer 
det nye Norges ungdom. Arbeidets soldater. 
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Kunnskap skal styre rike og land, 

og yrket skal båten bera. 

og ingen må vera en styresmann, 

som ikkje en mann kan vera. 

.,e 

Hele verden sfår no foran 

en om- og nyorganisering. 

. Dette gjelder også for landet 

vårt, Norge. Spørsmålet blir 

no om v i er god t nok 

rus tet til å begynne på 

Den nye arbeidsdagen 
,< 

La oss sammen bygge og 

trygge vår egen, framtid, og 

vegen går da helt naturlig 

gjennom den NASJONALE og 
S O C I A L E ungdomsorganisasjon: 

Nasjonal Samlings Ungdomsfylking 

le "A' Ffi M A 
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