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Enciclopédia - Michael Kühnen 
  

7 - TRABALHADORA 
  
   A revolução nacional-socialista substitui a era burguesa com a Nova Ordem, 
cujo portador é o trabalhador. O termo "trabalhador" engloba tanto a classe 
trabalhadora como um grupo social concreto, dependente e trabalhador manual na 
comunidade nacional, como a atitude nacional-socialista em relação à vida, que é 
caracterizada pelo idealismo de valores.  
   A criação de uma verdadeira Volksgemeinschaft, que o Nacional-socialismo 
procura como pré-requisito da Nova Ordem, só é possível se a classe trabalhadora 
se integrar na nação com convicção e entusiasmo, uma vez que, tendo em conta a 
crescente decadência da classe alta e da burguesia do mundo ocidental menos, as 
forças mais valiosas e mais susceptíveis de permanecerem saudáveis do povo 
encontram-se na classe trabalhadora. 
   A vitória do trabalhador para a nação - e assim a superação da luta de classes e a 
vontade de uma comunidade nacional - só é concebível, contudo, se a própria 
nação do trabalhador se tornar a sua pátria consciente, na qual ele é plenamente 
reconhecido com as suas realizações, devidamente recompensado e tratado de 
forma justa. Isto é realizado pelo socialismo völkisch com a sua igualdade de 
direitos e deveres, tal como expresso na Alemanha nas exigências socialistas do 
programa do partido do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães.  
   Para além disso, porém, o Nacional-socialismo também compreende pelo 
operariado uma nova atitude em relação à vida, eticamente enraizada no idealismo 
de valores, cujo ideal mais elevado - valor e significado da vida humana - é a 
comunidade:  
   Quem, de acordo com as suas aptidões, inclinações e capacidades, está 
empenhado no seu lugar e com toda a sua força para a comunidade nacional, quem 
se esforça por reconhecer e desenvolver todos os seus talentos, todo o seu eu, e ao 
fazê-lo se coloca ao serviço da comunidade nacional, percebe a ética de ser um 
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trabalhador, é um trabalhador na e para a comunidade nacional! 
Para este fim, o Nacional Socialismo educa todos os camaradas do povo, 
clarificando assim a nobreza do trabalho e unindo os criadores de todos os estratos 
e grupos de um povo numa comunidade de trabalho - e, assim, de lutar pela 
preservação e desenvolvimento da espécie: 
  

"VOCÊ NÃO É NADA, O SEU POVO É TUDO"! 
  
   Este lema nacional-socialista da classe trabalhadora não proclama a inutilidade 
da vida individual, mas apenas deixa claro que esta vida só se torna valiosa e 
significativa quando é compreendida e vivida ao serviço da comunidade nacional e 
como trabalho para a sua sobrevivência e desenvolvimento superior. "Criando 
abnegadamente em vez de egoisticamente agarrar", é isso que distingue o 
trabalhador do cidadão, a futura Nova Ordem do mundo de hoje menos. A tarefa 
de um partido é criar e reunir tais trabalhadores: 
  
de um partido do bem comum contra tal do interesse próprio 
  
de um partido de idealismo contra o materialismo 

 
um partido de revolução contra o do mundo burguês burguês 
  
de um partido do povo contra o do internacionalismo 
  
de um partido de trabalho contra o do lucro 
    
   Este partido quer fazer nascer a Nova Frente - é o Partido Nacional Socialista 
dos Trabalhadores Alemães a ser fundado de novo! 
  

8 - FRENTE DE TRABALHO 
  
   O nacional-socialismo luta por um völkisch socialismo, que se exprime na 
ordem económica do corporativismo encarnado. No período de luta, só o partido 
(ver Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães) é o portador da 
vontade e da organização política de vanguarda nesta luta pela comunidade 
popular socialista; após a revolução, o Estado, através de uma mobilização política 
total, também tornará possível e realizará a construção do socialismo, dando assim 
forma à Nova Ordem.  
   Tal como o partido primeiro luta pelo poder e depois inicia a mobilização total a 
todos os níveis da existência do Estado, também esta tarefa de organizar a 
vanguarda política, de levar a vontade e promover a mobilização total no campo 
da economia nacional e assim dentro das corporações recai sobre a frente laboral. 
   A Frente Laboral é uma subdivisão e, portanto, faz parte do Partido Nacional 
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Socialista. Está comprometida com a ética dos trabalhadores, representa os 
interesses económicos de todos os trabalhadores e facilita a implementação do 
planeamento central da economia nacional no terreno, ou seja, nas fábricas e 
organizações económicas.  
   A Frente Laboral está dividida em associações profissionais, associações de 
fábricas e células fabris; tem uma participação de um terço em todas as fábricas e 
empresas acima de uma dimensão mínima (ver participação nos lucros) e também 
nomeia candidatos para as eleições dos conselhos de empresa e órgãos autónomos 
das empresas, que devem e devem prevalecer nas eleições pessoais livres.  
   A Frente Laboral não é uma instituição estatal, mas uma subdivisão do partido e, 
portanto, antes e depois da revolução, praticamente o movimento sindical. Inclui 
tanto empregadores como empregados, com base na visão do mundo nacional-
socialista e no programa do partido. 
   Os esforços da Nova Frente no seu trabalho de célula fabril e no apelo a um 
movimento sindical livre servem, portanto, em última análise, para construir esta 
frente de trabalho. Na fase actual da luta política, a construção da frente de 
trabalho terá lugar com a ajuda de uma organização de massas da Nova Frente, 
mas ainda mais do que o habitual, há que ter o cuidado de que esta permaneça 
completamente sob o controlo dos quadros, para que a frente de trabalho que a 
constrói e dela emerge possa efectivamente mais tarde levar a cabo a sua tarefa de 
liderança nacional-socialista na economia nacional e nas suas corporações. 
  

9 - ARYAN 
  
   Aryan é o termo do Nacional Socialismo da nova geração para os membros da 
raça branca, que é - para além do negróide "negro" e do mongol "amarelo" - uma 
das três grandes raças. Estes três tipos de seres humanos e as formas raciais 
intermédias e mistas, criadas por misturas raciais, determinam a natureza e a 
história da humanidade pela sua luta pela existência (ver também luta de classes).  
   Consequentemente, os arianos são os membros da espécie humana branca, que 
por sua vez está dividida em três tipos raciais: Nórdicos, Ocidentais e Orientais, 
que formam as famílias dos povos germânicos, românicos e eslavos. Além disso, 
os remanescentes do indo-europeu oriental, bem como as lascas raciais arianas no 
Norte de África e na Turquia (ver árabes e turcos). 
   A área de colonização das grandes raças arianas é a grande área europeia 
incluindo Norte de África, Próximo Oriente, Pérsia (ver também Europa), África 
do Sul, o continente duplo americano, a grande área australiana, bem como a área 
de influência do Indo-Europeu Oriental na grande área indiana.  
   A enorme extensão do povoado ariano e, portanto, do espaço vital, não pode 
esconder o facto de que a raça ariana está mortalmente ameaçada:  
   Até à Segunda Guerra Mundial, os arianos, com os seus impérios coloniais que 
abrangiam o mundo, dominavam quase toda a terra e eram numericamente a 
segunda raça mais forte, depois dos povos mongóis. As lutas fratricidas arianas 
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das duas guerras mundiais destruíram esta supremacia e conduziram ao declínio 
dos impérios coloniais. Ao mesmo tempo, o triunfo político-político do poder do 
mundo menos após 1945/56 JdF iniciou a decadência cada vez mais rápida da raça 
ariana e, ligado a ela, um declínio dramático na taxa de natalidade, que é 
acompanhado por uma explosão do nascimento dos povos de cor.  
   Assim, agora após a decadência da supremacia, já o habitat real dos povos 
arianos está ameaçado, o que representa apenas cerca de 20% da população 
mundial com tendência a afundar-se, sendo que uma das maiores ameaças é a 
Überfremdung, começando pelas migrações em massa dos coloridos. Todos estes 
desenvolvimentos põem em perigo a sobrevivência biológica dos arianos.  
   Contra este nacional-socialismo em ascensão, que hoje se vê a si próprio como 
uma vontade organizada de vida não só das espécies nórdico-germânicas do 
homem, mas da raça ariana no seu conjunto. O seu objectivo é a comunidade 
ariana de povos, que, através da repatriação de estrangeiros, põe fim à alienação 
da área central do espaço vital ariano, pela segregação racial, preserva as áreas já 
quase perdidas como área de colonização e assegura a área natural de influência, 
promovendo e reintegrando os remanescentes do indo-germânico oriental na 
Pérsia (ver Parsees), na área metropolitana indiana, bem como as lascas raciais 
arianas no Norte de África e no Próximo Oriente. Além disso, a taxa de natalidade 
deve ser novamente elevada a um nível suficiente para manter a população. 
   A vontade de sobreviver, que se torna visível na comunidade Ariana de povos, 
expressa-se na construção de uma Nova Ordem, de acordo com a espécie e a 
natureza, que supera a decadência actual. O portador desta vontade de 
sobrevivência e de maior desenvolvimento da espécie humana ariana é o 
movimento nacional-socialista mundial, cuja base é formada pelos respectivos 
partidos völkisch NS (ver também Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores 
Alemães). 
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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". 
  
  

10. 
  
   Estive num hotel dinamarquês com o meu camarada inglês, Mike. Não éramos 
procurados pela polícia dinamarquesa, mas eles mantiveram-nos sob vigilância 
muito apertada como um favor profissional aos seus homólogos da Alemanha 
Ocidental. Especialmente porque o hotel ficava apenas a algumas centenas de met-
ros da fronteira da Alemanha Ocidental! 
   Numa noite fria, escura e chuvosa, Mike e eu decidimos divertir-nos um pouco. 
   Saímos silenciosamente do hotel e começámos a dirigir-nos para uma zona ar-
borizada ao longo da fronteira. Em pouco tempo as "sombras tinham lanternas". 
Conseguimos regressar ao nosso quarto de hotel sem sermos vistos e, observando 
cuidadosamente através das janelas do nosso quarto sem iluminação, observámos 
vários homens dinamarqueses à paisana a correr à chuva à nossa procura. 
   "Mike", comentei, "se eles apenas enviassem um casal de agentes atraentes, po-
deriam manter um registo exacto de nós sem precisar de tantos homens". 
   Mike também gostou dessa ideia. Infelizmente, estes dinamarqueses não eram 
assim tão progressistas. 
  

  
11. 

  
   Eu estava numa cela de detenção para prisioneiros a serem transferidos de uma 
prisão para outra. Os outros prisioneiros estavam a matar tempo, comparando no-
tas sobre as várias prisões alemãs em que tinham estado. 
   Um indivíduo de aspecto particularmente semeador - aparentemente um 
"veterano" a este respeito - surpreendeu os reclusos mais jovens e menos "bem vi-
ajados" com as suas histórias de uma prisão "mista" em que tinha estado. Parecia o 
tipo de instituição em que um filme com a classificação XXX poderia ser baseado.  
   Naturalmente, senti-me enganado. 
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