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Orden og Rettferd. 
I 

Innlednirt~t 
I -

PROGRAM 

for 

NASJONAL SAMLING --..... , .. ...,.,--~ ... -
(NS) 

Norge er mlqt oppe i en'skjebnesvanger, brytningstid. 
, :! 

i den almindelige .~e~deriskriser splittet og svekket 

og partistrid, med v~kt og vinglet styre, står det 

nu ved en avgjØrende skillevei. 

Revet med 

i klassekJ:\mp 

norske folk 

Verdenskrisen og Nor~es ktise skyldes ikke materiell fattig-
I ' 

dom. Utad er, det en organisasjonskrise, Økonomisk og socialt, 
,"" l' 

pengeteknisk, politisk og i ret~slivet,. M~n krisen er ~ørst og 

fremst dei ytte synlige uttr~kk for store åndelige omveltdihger 
"'l " . I,. . l I 

som,fØlge~ et historisk tidehvervk Sitt krasseste uttrykk 'har 
: I • 

denne ån~r;~iS,li-e, krise fått i de~ ffemherskende ~2~!~~~~~~_~e!~:'!
alismesotli)fia,ealitet, tro og offervilje; og skaper uro i sam-
------ I " 

fundsliv og i mehneskesinnene~ VAr tia er preget av stig~nde 
, " I . 

Oplysning, avspesialiseri~:maskinteknikken og stordriften, 

og viseren veldig Økning i den gjensidige avhengighet ~ellem 

~ennesken~,og i,trangeri til social rett1ei:d og trygt sk~virke. 

Men samtidig, ser :vi, hv6td:an eq,kel tpersoner og partier, 'Økonomiske 

og faglige samlllenslutritnger hensynslØst ~!~l!!~E_<;?2_!i!::!~g~
::!§!!~~ folket ,til sel~iske formål~ Både i, sin marxistiske og i 

sin liberal-kapitalistiske utformning" e'i: denne materialisme eri 
; :'0' .•.. • . 

fiende av det E~!!~~Egt~~_<;?~,L~2!!~E!~~~_~~~~!E~~ som tidens 
utvikling tvinge~ fxe~. 

Den kapitalistiske ,liberalisme har hatt sin historis-k~ misjon, 

men har nu utspilt sin rolle og er dØmt til å vike fOJ: den nye 

tids krav. Marxistene på sin side utdyper og utnytter vanskelig

hetene og sØker ved et folkebedrag å ta mOhopol ,på utviklingen 

for å baJle vei for den internaSjonale kommunistiske s lavestat ~ 

Og de 1;>orgerlige partier går på ,akkord med dem og d'eres system 

uten evne og vilje til å sette noe nytt og sterkt inn. 
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Y~E! _~~~9~ §E _i~~§_!·j~!!!_ !!~§E~~!?-_~§? _~~E~~~~§!?-~ _ ~~~~ ?§~?~J? . 
og partityranni eller med de borg~rlige parti~rs la-skure-- --------------------------------------------------------
12S?!!!i~_S?~L9~E~~_i~~~~~~§~::?§ __ !!!_JE~E~~::~~~. De er to sider av 
samme materialistiske livssyrt. Ingen av dem kan møte Eu1kets 

lengsel efter en ny og b~dre tid.' f3egge Ødet: de velstand og 
\ 

folkekra:Ct ogf'pral: ktilturSii.mTllndet mot ·undergang. 

Frihet og selvb!2rgingsvilje, den enkeltes tiltak og .;;dendoms-
, 

rett er dypt rotfestet i det norske fOlk, og er grunnlaget for 

all fremdrift~ Menneskene er ulike og skal verdsettes efter 

dugelighet, ydelse og ansvar, ikke efter penger, byrd eller 

stand, og heller ikke efter gruppetall eller ut fra overfladisk 

likhetsm~keri. De beste skal lede, med stor myndighet og sterkt 

ansvar.' Men der skal være likhet ftir loven oQ like gode ut~ 

gangsvilkAr for alle. Alle sk3l som frie mennesker ha sitt 

eget hvervog virke, men ~rbeide sammen til gjensidig nytte for 

seg ~elv og for det hele. Over den enkeltes interesser og krav 

mA stA hensynet til hele folkets velferd. En nasjon er en 

~~2~~!~~_~~9~!' og et folkesamfund har leverett og mål langt 

utover de enkelte personer og grupper. 

Tidens vanskeligheter knn bare overvinnes ved en S?~f§E~i~~~g 

S?9_~~~9!~~E~;!i9_~~~jS?!?_~!_~~~!i!?_g som holder fast ved disse 
grunnsetninger, og som setter i hØisetet hensynet til landets 

og folkets vel som overordnet den enkeltes interesser og alle 

partier og klasser. Lik alle andre folkesamfund som vil berge 

sig fra en alvorlig krise og gjenfØdes, må ogsA det norske 

samfund hente !?_y!!_~i~_~E~_9~!_!?_~~jS?~~!§_9E~!?_~~~2 som det er 

bygget pA. Solidaritetstanken, tidens skapende tanke, må gis 

nye former og nytt innhold i pakt med vårt folks kulturbærende 

og etiske verdier. Bare en slik Andelig og nasjonal reisning som 

er gitt Øket kraft ved det som er godt i de sociale ideer, vil 

ha styrke til å fri Norge fra marxister, partipolitikere, 

pengevelde, alle de andre krefter holder o å bryte ned og som pa 

vårt retts- og kultur-samfund, og til å gjennemfØre de store 
• 

reformer som er nØdvendig for nasjonens fremgang, og som svarer 

til den nye tid og dens krav. Denne bevegelse er den norske egen

art av den nye livsanskuelse, en !?_S?E~~~_!?_~_~2_~~!?_!?__~~~!~!!~~~ 

som vil orden og rettferd, forQner frihet og forskjellighQt med 
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iellesskap~ bevarer verdie~ Og ikke former. Det er den store 

og sterke nasjonale politikk som bygger og bØter, og kan E~~~~ 

!~!?_9§!' Krisen rummer ikke bare farer, men lO\JQr r~~.~~~~Q~r.9 __ ~?~ 
det folk som evner en samlet innsats. 
--~---------------------------------

Nasjonal Samlings m~l' er: 

~~~j9~~~_~~~~!_~!~~_~!~~~~~~!~~!~!~9~E_92_P~E!~~El_§!_ ~9~~: 
~E~~~_~9E~~_~9~~~~~~~~~9_~r2~~!_9P_~E9~~~~~_E~_~E~~~!~~~!~ 
grunn; med et sterkt og stØdig styre. -----------*------------------------

~!_~E~_9~!!~_9E~~~~~!?__~~!_~~~~~~!~~~_9j~~~~~~~E~_~~~2~ !?_9~ 

PROGRAM 

I. STATEN OG SAMFUNDET. 

l. En handlekaftig ~~~j9~~~_Ei~~E~9j§Ei~9 uavhengig av parti

... pol i t iJ:rJ<. 

2~ I'bsjonens kultur- og næringsliv organiseres i ~~~~~!Y~~~9~ 

~~90!~~§E!~ yrkeslag (laug) som danner bindeledd mellem den 

enkelte og staten, under statens kontroll. Et E!~~!~!?_9 av 

yrkeslagene organiseres og gis innflytelse p~ rikets styre. 

3. ~!~!~~2E~~~!~~~9~~ rasjonaliseres med sterk Øking av fag-

kyndiges innflytelse, av den enkelte embeds- og tjenestemanns 

_p2rsonlige ansvar og myndighet, og med skarpt skille mellem 
•• ~ ± • 

den almindelige forvaltning og statens forretningsdrift. 

4. Q~!_~2~~~~~!~_~~!~~!YE~_9~!~99~~' og kommunene undergis effek
tiv statskontroll. Fylkesmennenes stilling som organ for 

regjeringsmakten styrkes.. Grundig oprydding i de kommunale 

gjeldsforhold. Skarpt skille mellem statens og kommunenes 

opgaver og ansvar~ 

5. ~9~_~9_E~!!_~~~9~~~~~_~~~~~E!~!.. Staten overtar alt politi. 
Korrupsjon og uhederlighet bekjempes strengt. Det skapes 

vyrdnad for domstolene. Legfolks deltagelse i rettsavgjØrel

ser innskrenkes., Kriminalreform og mer nasjonal civil-rett., 

6. De offeritlige finan~er ordnes efter en fler~rig ~i~~~~E!~~ 

med streng Økonomi og minst mulig trykk p~ arbeidslivet. 

Samskatt innfØres, og skattene bringes efterhvert ned p~ et 

rimelig niv~, ens for hele riket. Bundne utgifter lØses. 
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7. Friv!~1!2_~~~~!9~tj~~~~!~ innfØres Ior all frisk ungdom' for 

å styrke solidaritetsfØlelsen og som et ledd i arbeidet for 

å bygge landet. 

Il. ARBEIDSLIVET: 

8. ~~!!_~9_e!~~!_!~~_~~~~~9_f~E_~~~~~E' Ethvert ærlig arbeid 
skal aktes enten det er kroppsarbeid eller åndsarbeid. 

9. Den enkeltes tiltak og eiendomsrett trygges innenfor rammen 

av en e~~~~~~~~~~~~ ordning av produksjon og omsetning med 

full utnyttelse av landets muligheter. Stå og kommuner skal 

ikke drive næringsvirksomhet hvor ikke sterke samfundsmessige 

hensyn krever det. Kooperasjonen skal væE upolitisk. 

10. Tidsmessig utbygging av samferdselsmidlene til lands, til sjøs 

og i luften, og av våre vannfall, under størst mulig bruk av 

private anbud. 

Il. Lockout og streik forbys. En arbeidets lov fastsetter arbeids-
----

givernes og lØnnsmottagernes rettigheter og plikter, deres 

innbyrdes samarbeid og bestemmer hvorledes interessetvister 

i arbeidslivet skal avgjøres. For å verne bedriftene og deres 

funksjonærer og arbeidere mot misbruk, endres også bØrs- og 

aksjelovene, og ledelsens personlige ansvar skjerpes. 

12. ~E~~i9~~~~~~!_~Ei~9~~_!~!_~P~~E med alle gagnlige midler efter 
en landsopmfattende arbeidsplan. Arbeidstiden og arbeidsårenes 

antall reguleres i samsv& med teknikkens utvikling så all 

ungdom kan komme i arbeid. Det tilgjengelige arbeid påsees 

fordelt rimelig og rettferdig; ~isbruk med dobbeltstillinger 

og med ansettelse ved bekjendskaper hindres. Forsorgsordningen , 
legges om som et ledd i en samlet planmessig ~~~i~~E~~~E~' 

ArbeidsfØre skal ikke ha bidrag, men skaffes arbeid. 

13. Et E~~j~~§!!_E~~9~~Y~!~~ med fast pengeverdi på et nivå som 

landets næringsliv er tjent med. 

14. Bankvesenet omordnes og centraliseres. Kredittgivningen skal -------------------. 
tilgodese næringslivet over det hele land og like meget de små 

næringsdrivende som de store. Kapitalen skal tjene arbeids

livet. Rentebyrden lettes. Skadelig spekulasjon og urimelig 

arbeidsfri inntekt hindres. Spareinnskudd og alders- og livs

trygd sikres. 
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15. En ~~~j~~~~_~~~~~E~~i!i~~ som trygger en fri og selveiende 

bonde- og småbrukerstand, sikrer landets matforsyning og 

letter nydyrking og bureising. GjeldsopgjØr og regulering 

av beskatning, tollavgifter, markeder og priser så landbruket 

blir lØnnsomt. 

16. §~~9~~~§~_~E§~~~~ i stor målestokk. Skogrekrutts~oler. 

Skogens avkastning Økes ved rasjonelle bruksmåter og ved 

kultur- og veiarbeider som samtidig gir jevnt arbeid året 

rundt for sl(ogsarbeiderne. Disses kår bedres, deres adgang 

til å bli selveiere lettes. 

17. ~~~~~E~~_~!~!!~~ ved hjelp til organisert samdrift, ved arbeid 

for bedre fiskeprodukter, bedre organisert utfØrsel, Øket 

innenlandsk omsetning, modernisering av opbevaringsmåtene og 

transporten, samt gjeldsordninger og lettet overgang for 

fiskere til jordbruk. Vaktholdet mot fremmede trålere 

gjøres effektivt. 

18. Energisk ophjelp av ~~'!:9~~E~' ~j~~~~~!:9~~!~~ og ~~~1.?~9~i~!~E.! 

Ill. INDIVIDET, SLEKTEN OG FOLKEHELSEN 

19~ ~§~_~~~§!!§~_~~~~~E for å berge seg selv skjerpes. Enhver 

sØkes stilt på den plass hvor han best kan nytte sine evner 

og krefter til det heles vel. 

20. ~~~~~i~~_~9_~j~~~~!_~~~~~~. Vyrdnaden for kvinnens virke ~ 

hjemmet og for morskallet hØines. Politisk, rettslig og 

yrkesmessig ~!~~~!~~~~~9_~~~~~~_~~~~_~2_~~!~~§. Barnetry~_ 

gjennomfØres og folketrygd for gamle og ufØre. 
'~------~----~--------~~ 

21. ~~~~~~~~~_~!~E~~~ ved bedre hygiene og bedre boligforhold, 

ved å motarbeide alkoholmisbruk og ophjelpe sund folkeidrett. 

Y~E~_~IE_~~~~§:O!!!~~; vaneforbrytere, sinI1'syke, og arvelig 

sterkt belastede personer, som efter sakkyndiges mening ikke 

kc.n få sunde barn, berØves forplantningsevnen. Strenger~ 

kontroll med utlendingers opholdstillatelse og innvandring. 

o 
IV. SKOLE OG ANDSLIV 

23. Bedre skoleutdannelse på kortere tid med større vekt på 

karakterdannelse, samfundsånd, kroppsutvikling og det prak

tiske livet. En samlet skoleplan med spesialisering efter den 
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enkelte elevs anlegg og fremtidsplaner, og erter samrunnets 

behov. Ved stipendier bekoster staten den hØiere utdannelse 

av særlig begavet ungdom. 

~~E~~~i~2~~~~!~!~!!~~_~2_~~2~~~~~E utbygges. 

24. ~E~!!_~~?§!i~ med organisert selvstyre,under statens tilsyn 

og kontinuerlig Økonomisk støtte. 

25. Presse, teater, kringkasting, film og andre kulturformidlere 

skal ~E~~~§_~~~j~~~~§_i~!~E§§§~E' Samfundsfiendlig propaganda 
og utbredelse av klassehat forbys. 

26. Den naturlige sammensmeltning av de to målfØrer til ~!!_~9E~~ 

~~Ei~!§PE92 fremmes, men uten tvang. 

V. FORSVARET OG UTENRIKSPOLITIKKEN 

27. ~?E~~~E§!_§!~E~~~' særlig sjø- og luftforsvaret. Hær, flåte 

og luftvern organiseres til sterkt samarbeid. 

28. Utenrikstjenesten gjøres praktisk og effektiv. Det stakes 

op klare linjer for en ~~!~§~~~~!_~~~j~~~~_~~~9~!~:_92_~!~~

E ~~§l?? 2- ~! i-~~. 
29. ~~~9~!~E~!!!i~~~~ skal især arbeide for å skaffe folkehus

holdet fast grunn og for å holde oppe utfØrsel og skibsfart. 

Varer som kan frembringes forsvarlig og tilstrekkelig innen

lands, skal ikke hentes utenfra~ Utenom denne selberging 

arbeides for Øket varebytte med andre land, om nØdvendig på 

grunnlag av gjensidighet. rlorske tiltak i fremmede land skal 

ha aktiv og målbevisst politisk støtte. Norges interesser i 

polarstq6kene hevdes våkent og sterkt. 

30. g!~~Ei~§l?~!~!i~~~~ skal sØke tilknytning til rase-, kultur

og interessebeslektede folk verden over for særlig på denne 

fellesgrunn å gjøre vår innsats i folkenes verdensfellesskap. 

Q~~E~2-!_~~_9j~!9~_~!_9~~~~~~!_!i~_~~2-~_!~~?~!_9~E_~9E~~_~~~§~!: 
P~E~9~~E~1_P~E!i~E~:_99_~~~9~9~~~E~_~~Ei~!~E~~~~E~ __ ~9~~_~~!!~ 

vi er et rike. Vi skal bli et folk. 

Dette Nasjonal Samlin~program er fremlagt på Partitinget og 

godtatt av Rådet 28.-29. januar 1934 samt stadfestet av under

tegnede partifØrer 15. februar 1934, etterat hensyn er tatt til 

fremkomne bemerkninger. 

f 

I 
\ 
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