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Enciclopédia - Michael Kühnen 
  

39 - LINHA GERAL 
  
   A linha geral da Nova Frente substitui a linha partidária do Partido Nacional 
Socialista dos Trabalhadores Alemães (NSDAP) durante o período da proibição 
nazi. 
   O partido no Nacional Socialismo encarna a vontade organizada de viver do 
povo e é o seu portador de vontade no caminho para a Nova Ordem (ver Vontade). 
Para tal, submete os membros do seu partido a uma vontade política comum - 
formação. Esta formação de vontade, organizada pelo partido, não interfere com a 
liberdade interior do Nacional-Socialista, mas liga-o à disciplina necessária para 
conduzir a revolução à vitória. Ela é concretizada na linha do partido: 
  
SÓ PODEM SER MEMBROS DO PARTIDO AQUELES QUE SE 
SUBORDINAM À LINHA DO PARTIDO! 
  
   A linha do partido compreende a interpretação vinculativa do programa do 
partido, a apresentação da história do partido, os fundamentos da compreensão da 
visão de mundo e atitude nacional-socialista em relação à vida, e finalmente a 
definição da estratégia e táctica do partido na sua luta pelo poder e, após a sua 
tomada do poder, na luta pela construção da Nova Ordem. Uma vez que uma 
revolução nacional-socialista é impossível sem o partido e sem a linha partidária 
que este impõe, os nacional-socialistas, onde não existe partido nacional-socialista 
ou onde este é proibido, devem organizar-se para criar um partido.  
   Esta tarefa foi assumida pela Nova Frente na Alemanha. A luta organizada para 
fundar um partido exige também uma linha política vinculativa, neste caso, a linha 
geral da Nova Frente. Isto esclarece as mesmas questões que a futura linha 
partidária, afirma-se militantemente e permite assim aos nacional-socialistas 
organizados - formar uma vontade disciplinada com o objectivo de construir o 
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partido nacional-socialista. 
   Esta linha geral está, evidentemente, sujeita à sua confirmação pela posterior 
liderança legítima do partido, ou seja, é válida apenas por enquanto. Por 
conseguinte, a Nova Frente espera o apoio de todos os nacional-socialistas 
verdadeiros, ou seja, bem intencionados, na sua luta pelo restabelecimento do 
PNAI, mesmo que não concordem com a linha geral em questões como a 
compreensão programática, histórica e definição ideológica. A linha geral da Nova 
Frente está, portanto, claramente centrada na estratégia e nas tácticas.  
   A linha geral da Nova Frente é expressa nas ordens práticas da sua liderança e 
nas exposições teóricas do seu léxico político. 
  

40 - ALEMANHA 
  
   Os povos germânicos formam o núcleo da raça ariana (ver arianos). 
Representam uma das suas quatro famílias de povos (juntamente com os romanos, 
os eslavos e os indo-europeus do Leste) e instalam-se na Europa, especialmente no 
centro e norte do continente. Os povos germânicos pertencem racialmente ao tipo 
humano nórdico do arianismo e são historicamente os herdeiros da ideia imperial 
romana e, desde a queda de Roma, os principais portadores étnicos do império.  
   Os principais povos da família germânica das nações são os alemães (ver 
Alemanha). Consequentemente, o nacional-socialismo original é uma criação do 
pensamento e sentimento nórdico-germânico e germânico e foi originalmente 
dirigido exclusivamente a este tipo de pessoas. O Reich alemão deveria tornar-se 
primeiro o Grande Alemão e finalmente o Grande Reich germânico e incluir todos 
os portadores de sangue nórdico-germânico. 
   Fiel a esta grande aspiração germânica, o nacional-socialismo da nova geração 
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também luta pela unificação de todos os povos germânicos na Europa no quadro 
de uma Federação Germânica e como parte do Quarto Reich.  
   Contudo, devido aos resultados e consequências históricas da Segunda Guerra 
Mundial, que põem em perigo a sobrevivência de toda a raça ariana e exigem a 
sua unidade volitiva, o Nacional-Socialismo vê-se hoje como a vontade 
organizada de viver da raça ariana como um todo, que quer dar forma a todos os 
povos brancos. Os portadores desta vontade nos povos são os seus respectivos 
partidos nacional-socialistas (ver também National Socialist German Workers' 
Party). Mas esta obrigação abrangente da luta política pela preservação e 
desenvolvimento das espécies da raça ariana incluirá sempre a tarefa de garantir a 
sobrevivência e o maior desenvolvimento da espécie humana nórdico-germânica, 
de acordo com a espécie e a natureza. 
   Os nacional-socialistas unidos na Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front 
são primeiro alemães, depois germânicos, depois europeus, e finalmente 
brancos. 
  

41 - MINDED 
  
   Sob as condições de uma democracia de tipo ocidental, o Partido Nacional 
Socialista utiliza as tácticas da revolução legal. Ou seja, procura tomar o poder, 
convencendo a maioria do povo e no quadro da constituição existente.  
   Isto não é feito por oportunismo, não deve levar a uma adaptação interna ao 
sistema governante, e não representa uma traição à revolução. Pelo contrário, é 
uma consequência da realização de que o objectivo do Nacional Socialismo - a 
Volksgemeinschaft como fundação da Nova Ordem - não pode ser alcançado 
contra a massa da população, mas apenas com o seu consentimento. É por isso que 
o Partido Nacional-socialista pode fazer uso dos mecanismos formais da 
democracia sem trair a revolução. 
   Evidentemente, o sistema governante também está consciente de que respeitar as 
formalidades democráticas não significa reconhecê-las e que a revolução está no 
fim do caminho. É por isso que o Partido Nacional Socialista é cada vez mais 
perseguido, mesmo numa democracia. Isto é especialmente verdade na RFG, que é 
apenas exteriormente uma democracia de tipo ocidental, mas é essencialmente 
uma entidade semicolonial sob o controlo dos EUA e do Sionismo, um território 
de ocupação essencialmente não soberano (ver também Soberania). 
   Isto explica a perseguição particularmente dura da vontade völkisch de liberdade 
na RFG - e, portanto, a proibição do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores 
Alemães. No entanto, mesmo nestas condições, a Nova Frente utiliza a margem de 
manobra de uma democracia formal. Expõe conscientemente os seus líderes, 
quadros e membros à perseguição política, até ao ponto da prisão, e vê isto como 
parte da sua estratégia: 
  
A Nova Frente não vê a prisão dos apoiantes como uma catástrofe ou derrota, mas 
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como prova de que o sistema reconheceu o perigo, vê uma ameaça nesta luta, e 
que o movimento está, portanto, no caminho certo. 
A Nova Frente reconhece que embora a prisão dos apoiantes traga problemas a 
curto prazo, traz consigo um processo de selecção a longo prazo que fortalece e 
atira quadros e faz crescer uma elite militante. 
A Nova Frente entende a prisão dos apoiantes como um sacrifício necessário, que 
a longo prazo alcança o seu efeito na consciência do povo e ganha a atenção, 
interesse, respeito e finalmente admiração do movimento. 
A Nova Frente consegue provar a hipocrisia do sistema, apontando para a prisão 
dos apoiantes, e expor as nobres frases da liberdade de expressão e dos direitos 
fundamentais como enganando o povo e uma folha de figueira da servidão interna 
e externa. 
  
   Por todas estas razões, a Nova Frente aceita a prisão de apoiantes na sua luta 
política e utiliza-a de forma propagandística. Contudo, não pratica um culto à 
ilegalidade, esforça-se por utilizar toda a margem de manobra, cumpre a lei, e 
deixa-a ao sistema para provar publicamente que está errada, perseguindo e 
prendendo os seus opositores. 
   Esta forma de luta por uma revolução legal sob as condições da proibição nazi 
só pode ser bem sucedida se a Nova Frente conseguir sempre afastar dos seus 
apoiantes o medo da perseguição e do Gesinnungshaft e transmitir a certeza de que 
o Gesinnungshaft dos nacional-socialistas beneficia o movimento a longo prazo e 
contribui para o derrube do sistema governante. Em contraste, a Nova Frente 
rejeita a táctica da resistência armada - o lobisomem - como inadequada na actual 
fase histórica da luta pela liberdade na Alemanha. 
  

42 - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS 
  
   O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães é o partido do 
socialismo alemão e por isso esforça-se por construir uma comunidade nacional 
socialista. Isto é realizado sob a forma económica de corporativismo, no qual a 
classe trabalhadora participa nos activos produtivos da economia nacional e 
assume a responsabilidade conjunta. Este objectivo é servido pela exigência de 
participação nos lucros das grandes empresas no ponto 14 do programa do partido 
NSDAP.  
   Isto dirige-se claramente às indústrias-chave nacionalizadas pelo Volksstaat 
Nacional Socialista (ver Estado) e às empresas que já tinham sido socializadas 
anteriormente (ver também Nacionalização). Tal participação nos lucros só faz 
sentido como participação nos activos produtivos da empresa, pois desta forma 
promove-se a ligação do trabalhador ao seu trabalho e desperta-se o seu próprio 
interesse pessoal no sucesso, uma vez que a sua participação nos lucros depende 
do lucro concreto alcançado. 
   Todas as empresas nacionalizadas que obtêm um lucro significativo são, 
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portanto, rapidamente reincorporadas, sendo os certificados de acções desta vez 
emitidos aos empregados como propriedade inalienável dos trabalhadores nos 
activos produtivos. Desta forma, a comunidade empresarial enquanto tal torna-se 
proprietária da empresa.  
   Estão excluídas deste regulamento as empresas que ganham dinheiro, todas 
aquelas que prosseguem fins não lucrativos e, por conseguinte, operam 
inevitavelmente com mais ou menos prejuízos, e as pequenas e médias empresas 
que são claramente propriedade privada e servem as classes médias. As 
disposições estatutárias de compensação são estabelecidas para os trabalhadores 
que aí trabalham pela sua participação na riqueza nacional. 
   Porque no Volksstaat nacional-socialista o poder de disposição sobre os meios de 
produção - salvo excepções - continua ligado à propriedade privada, isto significa 
para as grandes empresas que passam para a propriedade dos trabalhadores que a 
comunidade fabril se torna proprietária da empresa, uma vez que esta se tornou 
proprietária. Por conseguinte, a partilha dos lucros conduz inevitavelmente à co-
responsabilidade do trabalhador pela sua empresa. Esta co-responsabilidade é 
exercida pelos conselhos de empresa, cujos poderes são alargados e que são 
compostos na base de uma paridade de um terço: Um terço dos conselhos de 
empresa são nomeados pelo Estado, um terço pela Frente Laboral como patrono e 
representante dos interesses de toda a mão-de-obra, e outro terço é eleito 
directamente pela comunidade laboral, por livre escolha pessoal.  
   A fim de evitar que outros trabalhadores sejam colocados em desvantagem, é 
também introduzida co-responsabilidade semelhante em empresas nacionalizadas 
e privadas acima de uma dimensão mínima a especificar. Nas empresas privadas, 
os conselhos de empresa são compostos por um terço de cada um dos 
representantes dos empregadores, da frente de trabalho e da comunidade laboral.  
   Desta forma, a acumulação de riqueza do camarada do povo promove 
simultaneamente a sua co-responsabilidade e participação no lucro da riqueza do 
povo e, assim, constrói a verdadeira comunidade do povo socialista. 
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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". 
  
  

  
26. 

  
   A fábrica não tinha ar condicionado e ficou muito quente no Verão, muitas vezes 
acima dos 100 graus. Uma vez chegou mesmo aos 110! 
   Naturalmente, toda a minha tripulação gostava muito do nosso fã. 
   Infelizmente, quando chegámos ao trabalho pela manhã, o nosso amado fã esta-
va muitas vezes desaparecido. Aparentemente, trabalhadores do segundo ou tercei-
ro turno de outros postos de trabalho roubaram-no quando não estávamos lá para o 
guardar. Quando a procurávamos, os "novos proprietários" juravam invariavel-
mente que era a sua ventoinha e recusavam-se a devolvê-la. 
   Um dia, cheguei a uma solução: Coloquei um autocolante de suástica NSDAP/
AO no nosso leque. 
   Da próxima vez que desapareceu, localizei-o facilmente. Ao caminhar até ao tra-
balhador mais próximo, perguntei com raiva: "Quem colocou aquele autocolante 
nazi neste ventilador?! 
   "Não sou eu, não é o nosso fã". Estava aqui quando começámos o nosso turno", 
respondeu ele com uma voz nervosa e um pouco assustada. 
   "Eu sei. Coloquei o autocolante no ventilador. É a minha ventoinha"! Contra-
argumentei quando peguei no ventilador e fui-me embora. 
   A minha tripulação ficou feliz por ter o ventilador de volta...com ou sem o au-
tocolante suástica.   
  

  
27. 

  
   Parámos para abastecer gás numa auto-estrada através de Iowa. O meu amigo 
reparou que as pessoas na carrinha ao nosso lado estavam a falar alemão. Então 
ele correu de volta e conseguiu uma cópia do jornal de língua alemã da NSDAP/
AO, o NS Kampfruf. Depois caminhou até aos alemães, entregou-lhes o jornal e 
falou-lhes um pouco sobre o NSDAP/AO. 
   Quando regressaram à Alemanha, imagino que tenham contado a alguns amigos 
sobre este pequeno encontro. 
   Quem sabe, talvez até se tenham tornado assinantes. 
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