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som Nasjonal Samling tar sikte 
på, sålangt fra diktatur, at det· 
tvertimot er nØiaktig det mot
~atte; 

en rettferdig og saklig folke
representasjon, og en avlastnin!1 
av den, centraIe statsmakt, ved. 
nye selvstyreorganer. 

Det vil også tydelig fremgå av 
det ovenfor fremholdte at vi vil 
ikke nogen kopi av utlandet, av 

- fascisme eller' nasj onalsosialis
me.,o.lign. 

Det nye Tyskland og. Italia ei: 
riktignok organiserte nasjonal
stater, også bygget op på arbeids
livets grunn og med bevarelse av 
den private eiendomsrett. Men 
de=:-faglige ordning er der helt 
underordnet- et diktatorisk parti, 
_ et statsparti, hvis ledelse eller le
der innehar den øverstelovgivel'l
de makt, om enn efter folkets 
mandat. Det er ikke den ordning 
vi arbeider for. 

NS vil en ren faglig ordning 

med den øverste lOvgive~de,' be:' c 

vi!gend~ og kontroller~nd~. n1Yl'l'c 
dighet sainieti en hasjonalfor-, 
samling valgt på fagiig og demo
kra~isk grunn; og med en fagli~' '. 
nksregjering som det øverste ut
Øvende organ for denne nasjo
nalforsamlingen og for folket. 

Nasjonal Samling tilstreber ik
ke ~oget diktatill', Ikke .1~ommu
nistisk og ikke «fascistisk». Men 
heller ikke nogen fortsettelse av 
det nuværende nors!'e evneløse 
skindemokrati med dets korrup
te, hyklerske, og maskerte parti
diktatur. 

Nasj onal SaIDling vil et .nasf,o-

nalt demokrati, både politisk og 

økonomisk demokrati og et fritt 

ånci3liv; et virkelig ~olkestyre og 

en virkelig frihet. 

VIDKUN QUISLING. 
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,DIKTATUR 
ELLER 

Nasjonalt demokrati? 
AV 

,-VIDKUN qUISLING 

, Et, fritt folk er et folk som 
selv, kan bestemme de lover dc"t 
skal leve under: og de skatter 
som skal avgis til det offentlige 
'styre og stell. 

Styreformen er kjennemerket 
ved ordningen av den øverst-.-~ 

lovgivende myndigbet og i sam
menheng dermed den bevilgende 
myndighet. 

I et diktatur 'er den, øverste 
makt i hendene på en enkelt
mann, eller hvad ofte verre er, 
en partiklikk eller sammenrot
ting av partiklikker. 

Det fag§ige 'rikstEn.g. 
I DEN STATS- OG SAM

FUl\TDSORDNING SOM NASJO
NAL SAMLING VIL G<TEN'NEM
FØRE, SKAL DEN ØVERSTE 
LOVGIVENDE MAKT FREi\WE
LES LIGGE I STORTINGET, 
MEN I ET STORTn"G SAM
MENSATT AV FAGLIGE DELE
GERTE FOR DET ARBEIDENDE 
FOLK, OG IKKE AV PARTIPO
LITIKERE. STORTINGET SKAL 

OMDANNES TIL ET FAGLIG 

RIKS TING BESTAENDE AV ET 

NÆRINGS TING OG ET KUL

TURT ING, ISTEDETFOR NU RV 

ET SAKALDT ODELSTING OG, 
ET SAKALD'I' LAGTING. 

Medlemmer av Næringstinget 
og KUlturtinget skal velges av de 
faglige organisasjoner, henholds
·vis næringslivets organisasjoner 
og de ikke-økonomiske organisa
sj oner. Representantene velges 
for ,et bestemt tidsrum. Men de 
sl:al nårsomhelst kunne tilbake
kalles a v sin organisasj on, hvis 
de svi!;:ter: Forøvrig bØr også en-

,kelte medlemmer ha plass i 
Eikstinget ex officio, d.v.s. direk
te som fØlge av den faglige stil
ling de innehar. 

De fagHge ol"ganis2sjoner 

(~augene) •. 
De faglige, organisasjoner (lau

gene) skal således avlØse de poli
tiske partier som grunnlag for 
valget til nasjonalforsamlingen 
og bestemmelse av folkeviljen. 
Det skal dog også være adg-ang-

lil å henvise særlige spØrsmål til 
avgjØrelse v,ed fOlkeavstemning 
på grunnlag av almindelig, like 
og direkte· stemmerett. 

Disse nye faglige organisasjo
ner," som blir lovfestede ledd mel-

. lem den enkelte og staten, skal~ 
organiseres mest mulig på grunIl.-; 
lag av de eksisterende' fag~, næ
rings- og kultur-organisasjoner. 
Men med den vesentlige forskjell 

,at de skal omfatte ålle arbeids, 
ledd og interesser i vedkommen
de yrke eller næring, således bå
de arbeidsgivere' og lØnnsmot
tagere. ' 

Det skal bygges på prinsippet: 

"YRKESSAMARBEIDE PA NA
SJONAL GRUNN.,,og ikke som 
nu på den prinsipplØse klasse
kamp på internasjonal grunn. 
, De skal være frivillige organi
sasjoner, 'men de legaliserte fag
organisasjoner skal være de en
este som har lovlig status og rett 

, til å representere vedkommende 
fag og yrke. 

Ku.lture~t og økoncF-fisk 
sehrstyre. 

Sammen med denne ny-orga
nisasjon av nasjonens kultur- og 
næringsliv vil NS innfØre kul
turelt og Økonomisf~ selvstyre. 
Likesom staten for lPO år siden 
overlot ledelsen av det kommu
nal~ styre og stell til kommuna
le folkestyreorganer under sta
tens overtilsyn U~omnmnalt selv
styre), må staten nu, samtidig 
som den ved lov stapel' orden i 
arbeidslivets organisasjoner, og
så overlate disse faglige organi
sasjoner en viss frihet og forplik,
telse, til å styre sine fagområder. 

Det er den moderne utvikling~ 
krav. 

Regjeringens stilling. 

Hvad selve regjeringsspørsmå- . 
let angår, så krever NasJona~ 

Samling en handlekraftig na
sjonal riksreyjering uavhengig 

. av partipolitikk (NS program 
pkt. 1). 

NS vil ikke gjenopvekke den 
personlige kongemakt, men viI 
gjenreise de sunde prinsipper 
for den utøvende makt som er 
fastslått i Eidsvoll-grunnloven, 
og som D:u er blitt fullstendig 
forkvaklet av partipolitikken. 
Regjeringen skal dog fortsatt 
være underkastet nasjonalfor
samlingens kontroll og skal kun
ne kastes av denne. Men for' li 
sikre det sterke og stØdige styre 
som et lands ledelse krever, me
ner vi at under den nye ordning 
skal statssjefen (kongen) ikke 
behøve å bytte regjeringssjef, 
medmindre to tredjedeler av 
Rikstinget krever det. Se.lv skal 
Kongen nårsomhelst kunne av
skjedige statsministeren (Grunn 
lovens paragraf 22). LikJledes 
mener vi at det, bØr innfØres 
oplosi1ingsrett og som nevnt re
ferendum (foIkea vstemning). 

De enkelte fagministre skal 
deri:not ombyttes av statssjefen 
efter forslag E.V regjeringssjefen 
eller når et ,simpelt flertall i na
sj ona!forsamlingen, Hikstinget, 
resp. I-J"æringst~nget (I:':ulturtin
get) k::-ever det.. LH:elede5 l:'1~ 

forl:.tsettes å bli etablert et noie 
tHEts- og a~l.sva:s:forhQld 111eller!1 
vedkomn1encle fagnJJnistre og 
vedl-:oD11nende iaglige ol-ganisa
sj 0:1 og dens gruppe i Rikstinget. 

Et ttaS$ona~t fiem@!(l!'att. 
'Som vil fremgå av ovenstående 

er den reform av statens, styre 
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