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Enciclopédia - Michael Kühnen 
  

4 - ANTISEMITISMO 

  
   A raça Semita - também chamada raça do Próximo Oriente - é uma raça mista 

peculiar, cuja principal área de povoamento é o Norte de África e Próximo da Ásia 

e que se empurra para esta área como tampão, bem como mediadora entre as três 

grandes raças (branca, negra, amarela). A raça Semita tem características claras, 

biologicamente estáveis, físicas e mentais, deve ser considerada, portanto, oposta 

às outras raças como não relacionada com espécies.  

   O tipo de raça semita corresponde consequentemente também a uma visão de 

mundo, atitude de vida e religiosidade próprias da raça. Na medida em que estes 

servem para a preservação e perfeição da própria espécie, como por exemplo para 

os árabes semíticos, o Islão, não resulta daí qualquer problema para pessoas de 

diferentes tipos. 

   No entanto, ao longo da história cultural europeia, as influências espirituais 

emanaram do Judaísmo Semita, que se tornou cada vez mais forte e deve ser 

chamado de desastroso. Estas incluem sobretudo o dogmatismo, o fanatismo, a 

ideologia da igualdade e o individualismo, todos eles estranhos ao espírito e à 

alma ariana (ver ariana) e promovem a sua decadência. Estas influências 

concretizam-se em correntes espirituais ou políticas como o cristianismo, 

marxismo, capitalismo liberal, psicanálise e afins, para finalmente acabar, 

completamente esvaziadas de qualquer conteúdo espiritual, no materialismo. 

   É contra estas influências e correntes que se dirige a luta intelectual defensiva do 

anti-semitismo, que na Alemanha encontra a sua expressão política no ponto 24 do 

programa partidário do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, no 

qual a luta contra o "espírito materialista judeu dentro e fora de nós" é descrita 
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como um pré-requisito para a recuperação da comunidade nacional. Assim, o anti-

semitismo é uma componente essencial do nacional-socialismo - do nacional-

socialismo, tanto como uma visão do mundo como um modo de vida.  

   Estas influências e correntes de pensamento e sentimento semítico são, contudo, 

não só resultados acidentais do encontro de diferentes raças, mas também armas 

políticas do judaísmo na sua luta pelo domínio mundial. O portador deste esforço 

político do judaísmo no presente é o sionismo como uma potência organizada da 

judiaria mundial e, portanto, como um movimento nacional judeu. 

   Contra isto, o Partido Nacional Socialista organiza a sua luta política defensiva. 

Uma vez que nesta luta o mundo islâmico e os árabes semitas não representam 

uma ameaça adicional mas um parceiro de aliança desejável, é aconselhável usar o 

termo anti-Judaismo para a luta defensiva intelectual e anti-sionista para a luta 

defensiva política e deixar que o termo histórico "anti-semitismo" recue para 

segundo plano. 

   O objectivo do nacional-socialismo nesta luta é a eliminação do perigo espiritual 

e político que emana dos judeus através de uma solução final da questão judaica, 
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que, ao contrário da habitual propaganda atroz, não significa o extermínio ou 

perseguição do povo judeu, mas apenas tornar possível e restaurar a liberdade dos 

povos arianos de acordo com a sua própria forma de pensar, sentir e viver. 

  

5 - ARABER 
  

   A raça Semítica é um híbrido independente entre as três raças principais (branca, 

preta, amarela) com características típicas de raça estável. A sua área de 

povoamento é toda a costa mediterrânica do Norte de África, até à área de 

povoamento puramente negróide na África Central, bem como o Próximo Oriente 

até às fronteiras da área de povoamento dos turcos e dos persas (ver também 

Parsees e Indo-Europaísmo Oriental). 

   O núcleo étnico da raça semita é a família de povos dos árabes, cuja área de 

origem é a vastidão da península árabe, mas que, devido à dinâmica de conquista 

do Islão, se expandiu por toda a área, acima referida, maior e a moldou, mas que 

no processo absorveu diversos elementos raciais, o que levou à diferenciação em 

diferentes povos. No entanto, os árabes devem ser considerados como uma 

unidade, que é também apoiada pela existência de um movimento nacional árabe e 

pelas suas incansáveis tentativas de criar uma nação árabe própria. 

   Os árabes são os aliados naturais de uma Europa nacional-socialista:  

   O nacionalismo árabe, tal como o nacionalismo europeu, luta contra o 

imperialismo e pela liberdade. O nacional-socialismo e o islamismo estão também 

unidos pela luta contra a servidão de interesses como condição prévia para o 

socialismo não-marxista. E finalmente, a nação árabe sofre com o terror do 

sionismo, que estabeleceu o seu Estado pirata de Israel em solo árabe e em parte 

matou e expulsou o povo árabe dos palestinianos, em parte subjugou-os e oprime-

os até aos dias de hoje. O sionismo, porém, é conhecido por ser o principal 

inimigo do nacional-socialismo, que se opõe impiedosamente aos sionistas que 

lutam pelo domínio mundial. Tudo isto são condições prévias para a formação de 

um maior espaço euro-árabe, que torna possível a superação do imperialismo das 

superpotências, constrói uma ordem económica socialista e sem juros e esmaga as 

pretensões do sionismo. 

   A unidade da região euro-árabe como espaço de vida comum tem profundas 

raízes históricas desde a época romana e permitirá a liberdade e auto-suficiência 

de todos os povos que nela vivem, bem como a independência do domínio 

imperialista na política, economia, defesa nacional e cultura. É por isso que o 

nacional-socialismo da nova geração se esforça pela criação do Quarto Reich 

como uma ordem comum da Europa, do Norte de África e do Próximo Oriente.  

   A ponte entre as raças é formada pelos múltiplos fragmentos de raça ariana (ver 
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arianos) nas áreas de povoamento árabes - por exemplo, as tribos berberes do 

Magrebe, os coptas de Aegpia, os descendentes cristãos dos cruzados no Líbano 

ou os curdos. Têm de ser promovidos em todos os aspectos, reforçados e 

reintegrados na raça ariana, a fim de os deixar trabalhar desta forma como um 

escalão do império vindouro, cujo princípio básico não é, evidentemente, a 

mistura racial impulsionada pelo internacionalismo, mas baseia-se na exigência de 

segregação racial. 

  

  

6 - MOVIMENTO LABORAL 
  

   A industrialização crescente no habitat da raça ariana (ver arianos) produziu 

cada vez mais trabalhadores industriais nos últimos cem anos e ao mesmo tempo 

agravou a uma escala tremenda o carácter explorador do capitalismo. As principais 

vítimas deste capitalismo foram os trabalhadores industriais, que se tornaram a 

classe social mais empobrecida e oprimida - a classe trabalhadora. 

Irresistivelmente, o protesto contra a sua pobreza desesperada e o seu anseio por 

uma ordem socialmente justa sem exploração e opressão - o seu anseio pelo 

socialismo - cresceu dentro deles. O portador deste protesto e deste anseio tornou-

se o movimento operário, a sua forma de expressão a luta de classes.  

   Desde cedo, o movimento operário ficou sob a influência predominante do 

marxismo e adoptou o seu dogmatismo político e ideológico: a crença na 

igualdade de todas as pessoas.  O internacionalismo e outros princípios anti-

espécies e anti-naturais alienaram completamente a classe operária do seu povo, 

da sua nação, da sua raça e das suas tradições.  

   A classe trabalhadora seria a portadora internacionalista de uma revolução 

mundial marxista. Esta concepção do objectivo transformou desde cedo o 

movimento operário na ferramenta e manipulação da massa sionista na sua luta 

pelo domínio mundial, alienando-a assim da sua verdadeira tarefa.  

   Por outro lado, contudo, a situação da classe trabalhadora sob o capitalismo e a 

necessidade da luta de classes era inegável. Até ao início da Primeira Guerra 

Mundial, o movimento operário foi incapaz de escapar a esta trágica dicotomia 

entre necessidade e justificação e o seu abuso por parte dos líderes da classe 

trabalhadora, por detrás dos quais estavam os interesses do poder sionista, e assim 

permaneceu ineficaz em termos de política de poder, mesmo que fosse capaz de 

aliviar e superar concretamente algumas queixas. 

   A deflagração da Primeira Guerra Mundial provocou um despertar nacional 

esmagador em todos os povos Arianos envolvidos, varrendo a assombração do 

internacionalismo e integrando a classe trabalhadora na comunidade de vontades 
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da nação.  

   Na Primeira Guerra Mundial, o trabalhador europeu, com vontade própria e 

consciente, tornou-se um membro da comunidade nacional! E confirmou esta 

vontade com o seu sangue e com a morte do centésimo milhar de soldados. No 

entanto, no final da guerra, e no período do pós-guerra, tornou-se evidente que as 

democracias ocidentais com o seu capitalismo liberal rejeitaram este sacrifício e 

continuaram a enganar, explorar e oprimir a classe trabalhadora. Assim, o 

marxismo reconquistou uma parte da classe operária decepcionada que o tinha 

rejeitado unanimemente em 1914/25 JdF. 

Mas no Nacional Socialismo e no Fascismo essas forças políticas cresceram na 

Europa, que se tornaram os herdeiros do movimento operário e levaram o legado 

da vontade da classe trabalhadora de 1914/23 JdF para as suas tradições e 

tornaram-no politicamente fecundo.  

   Na Alemanha, este movimento nacional de trabalhadores formou o Partido 

Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Este partido é herdeiro e executor 

do movimento operário alemão e começou a superar o capitalismo liberal, a 

construir o socialismo, a fazer do trabalhador um membro igual da comunidade 

nacional e a impor a classe trabalhadora como ética obrigatória da Nova Ordem a 
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todos os camaradas nacionais. Em contraste, a tradição marxista do movimento 

operário tornou-se reaccionária desde 1914/ 25 JdF (ver também reacção). 

 



7 

Diversão sob a suástica 
  
O activismo nacional-socialista também tem os seus momentos mais leves! 
Aqui está um excerto da brochura de Gerhard Lauck "Diversão sob a Suásti-
ca". 
  
  

 8. 
  
   O oficial de serviço da sede do partido atendeu o telefone. O preto do outro lado 
tinha obviamente marcado o número errado. Pensou ter o seu chefe em linha e es-
tava a pedir desculpa por chegar atrasado ao trabalho...mais uma vez. 
   Depois de ter terminado, disse o oficial de serviço: "NÃO venha trabalhar. Estás 
FOGIDO"! Então ele bateu com o telefone. 

  
  

9. 
  
   O nacional-socialismo é proibido na Alemanha. Por isso, não é surpreendente 
que muitos camaradas tenham aderido ao "Partido Nacional Democrático" (NPD) 
de direita durante a década de 1960. 
   Publicamente, tinham de fingir ser leais à democracia, especialmente se repre-
sentassem oficialmente a NPD na televisão, etc. 
   O compromisso de um camarada causou um pequeno tumulto. Ele tinha o hábito 
de usar um pauzinho de suástica no verso da lapela. Infelizmente, a sua lapela foi 
acidentalmente aconchegada, expondo assim o alfinete suástica...enquanto ele da-
va uma entrevista televisiva para a NPD democrática legal! 
   Os meios de comunicação social adoraram. Mas a NPD forçou-o a demitir-se da 
sua posição. 
   Este é um problema que o NSDAP/AO não tem. 
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