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Enciclopedia - Michael Kühnen 
  

7 - MUNCĂ 
  

   Revoluția național-socialistă înlocuiește epoca burgheză cu Noua Ordine, al 

cărei purtător este muncitorul. Termenul de "muncitor" cuprinde atât clasa 

muncitoare ca grup social concret, angajat dependent și care muncește manual în 

comunitatea națională, cât și atitudinea național-socialistă față de viață, care se 

caracterizează prin idealismul valorilor.  

   Crearea unei veritabile Volksgemeinschaft, pe care național-socialismul o 

urmărește ca o condiție prealabilă a Noii Ordini, este posibilă numai dacă clasa 

muncitoare se integrează în națiune cu convingere și entuziasm, deoarece, având 

în vedere decadența tot mai mare a clasei superioare și a burgheziei din lumea 

minusculă occidentală, forțele cele mai valoroase și cele mai susceptibile de a 

rămâne sănătoase ale poporului se găsesc în clasa muncitoare. 

   Câștigarea muncitorului pentru națiune - și, prin urmare, depășirea luptei de 

clasă și a voinței pentru o comunitate națională - este însă imaginabilă doar dacă 

propria națiune a muncitorului devine patria sa conștientă, în care este recunoscută 

pe deplin cu realizările sale, recompensat în mod corespunzător și tratat corect. 

Acest lucru este realizat de socialismul völkisch, cu egalitatea drepturilor și 

îndatoririlor sale, așa cum este exprimat în Germania în revendicările socialiste 

din programul de partid al Partidului Național-Socialist al Muncitorilor Germani.  

   Dincolo de aceasta, însă, național-socialismul înțelege prin muncitorism și o 

nouă atitudine față de viață, înrădăcinată etic în idealismul valorilor, al cărui ideal 

suprem - valoarea și sensul vieții umane - este comunitatea:  

   Cine, în conformitate cu aptitudinile, înclinațiile și capacitățile sale, se angajează 

la locul său și cu toate forțele sale pentru comunitatea națională, cine se străduiește 
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să-și recunoască și să-și dezvolte toate talentele, întreaga sa persoană, și astfel se 

pune în slujba comunității naționale, realizează etica de a fi muncitor, este un 

muncitor în și pentru comunitatea națională! 

În acest scop, național-socialismul îi educă pe toți tovarășii poporului, clarificând 

astfel noblețea muncii și unind creatorii din toate straturile și grupurile unui popor 

într-o comunitate de muncă - și deci de luptă pentru conservarea și dezvoltarea 

speciei: 

  

"TU NU EȘTI NIMIC, OAMENII TĂI SUNT TOTUL!" 

  

   Această deviză național-socialistă a clasei muncitoare nu proclamă lipsa de 

valoare a vieții individuale, ci doar clarifică faptul că această viață devine 

valoroasă și are sens doar atunci când este înțeleasă și trăită în serviciul 

comunității naționale și ca o muncă pentru supraviețuirea și dezvoltarea superioară 

a acesteia. "A crea în mod dezinteresat în loc de a acapara în mod egoist", iată ce 

deosebește muncitorul de cetățean, viitoarea Nouă Ordine de lumea minusurilor de 

astăzi. Sarcina unui partid este de a crește și de a aduna astfel de muncitori: 

  

de un partid de bine comun împotriva unui astfel de interes propriu 

  

a unui partid al idealismului împotriva celui al materialismului 

 

un partid al revoluției împotriva celui al lumii burgheze burgheze 

  

a unui partid al poporului față de cea a internaționalismului. 

  

a unui partid al muncii împotriva celui al profitului 

    

   Acest partid vrea să dea naștere Frontului Nou - este vorba de Partidul Național-

Socialist al Muncitorilor Germani, care va fi înființat de curând! 

  

8 - FRONTUL MUNCII 
  

   Național-socialismul tinde spre un socialism völkisch, care se exprimă în 

ordinea economică a corporativismului întruchipat. În perioada de luptă, numai 

partidul (vezi Partidul Național-Socialist Muncitoresc German) este purtătorul 

voinței și organizația politică de avangardă în această luptă pentru comunitatea 

populară socialistă; după revoluție, statul, printr-o mobilizare politică totală, va 

face posibilă și va realiza și el construcția socialismului, configurând astfel Noua 
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Ordine.  

   Așa cum partidul luptă mai întâi pentru putere și apoi inițiază mobilizarea totală 

la toate nivelurile existenței statului, tot așa această sarcină de a organiza 

avangarda politică, de a duce voința și de a promova mobilizarea totală în 

domeniul economiei naționale și, prin urmare, în cadrul corporațiilor, revine 

frontului sindical. 

   Frontul Muncii este o subdiviziune și, prin urmare, o parte a Partidului Național 

Socialist. Acesta se angajează în favoarea eticii muncitorilor, reprezintă interesele 

economice ale tuturor muncitorilor și facilitează punerea în aplicare a planificării 

centrale a economiei naționale pe teren, adică în fabrici și în organizațiile 

economice.  

   Frontul Muncii este împărțit în asociații profesionale, asociații de fabrică și 

celule de fabrică; are o treime din acțiunile tuturor fabricilor și întreprinderilor 

care depășesc o mărime minimă (a se vedea participarea la profit) și, de asemenea, 

desemnează candidați pentru alegerile pentru comitetele de întreprindere și pentru 

organele de autoguvernare ale corporațiilor, care trebuie și ar trebui să prevaleze în 

alegerile personale libere.  

   Frontul Muncii nu este o instituție de stat, ci o subdiviziune a partidului și, prin 

urmare, înainte și după revoluție, practic a mișcării sindicale. Acesta include atât 

angajatorii, cât și angajații, pe baza viziunii național-socialiste asupra lumii și a 

programului de partid. 

   Prin urmare, eforturile depuse de Noul Front în activitatea sa de celule de fabrică 

și în apelul pentru o mișcare sindicală liberă servesc în cele din urmă la 

construirea acestui front al muncii. În stadiul actual al luptei politice, construirea 

frontului muncitoresc se va face cu ajutorul unei organizații de masă a Frontului 

Nou, dar, mai mult decât de obicei, trebuie avut grijă ca aceasta să rămână în 

totalitate sub controlul cadrelor, pentru ca frontul muncitoresc care se bazează pe 

ea și se desprinde din ea să-și poată îndeplini efectiv mai târziu sarcina de 

conducere național-socialistă în economia națională și în corporațiile sale. 

  

9 - ARYAN 
  

   Arian este termenul folosit de național-socialismul noii generații pentru membrii 

rasei albe, care este - alături de negrul "negru" și de mongolul "galben" - una 

dintre cele trei mari rase. Aceste trei tipuri de ființe umane și formele rasiale 

intermediare și mixte, care au fost create prin amestecuri rasiale, determină natura 

și istoria omenirii prin lupta lor pentru existență (vezi și lupta de clasă).  

   În consecință, arienii sunt membrii speciei umane albe, care la rândul ei este 

împărțită în trei tipuri rasiale: nordică, occidentală și orientală, care formează 
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familiile de popoare germanice, romanice și slave. La acestea se adaugă rămășițele 

indo-europenismului răsăritean, precum și scindările rasiale ariene din Africa de 

Nord și Turcia (vezi arabi și turci). 

   Zona de colonizare a marilor rase ariene este marea zonă europeană, inclusiv 

Africa de Nord, Orientul Apropiat, Persia (vezi și Europa), Africa de Sud, dublul 

continent american, marea zonă australiană, precum și zona de influență a indo-

europenismului răsăritean în marea zonă indiană.  

   Întinderea enormă a așezării ariene și, prin urmare, a spațiului vital nu poate 

ascunde faptul că rasa ariană este amenințată mortal:  

   Până la cel de-al Doilea Război Mondial, arienii, cu imperiile lor coloniale 

răspândite în întreaga lume, au dominat aproape tot pământul și au fost, din punct 

de vedere numeric, a doua cea mai puternică rasă, după popoarele mongole. 

Luptele fratricide ariene din timpul celor două războaie mondiale au distrus 

această supremație și au dus la declinul imperiilor coloniale. În același timp, 

triumful politico-putere al lumii minus după JdF 1945/56 a inițiat decăderea tot 

mai rapidă a rasei ariene și, în legătură cu aceasta, o scădere dramatică a natalității, 

însoțită de o explozie a natalității popoarelor de culoare.  

   Astfel, acum, după decăderea supremației, este deja amenințat habitatul actual al 

popoarelor ariene, care reprezintă abia 20% din populația mondială, cu tendință de 

scădere, una dintre cele mai mari amenințări fiind Überfremdung-ul, care începe 

prin migrații masive ale celor de culoare. Toate aceste evoluții pun în pericol 

supraviețuirea biologică a arienilor.  

   Împotriva acestui lucru se ridică național-socialismul, care astăzi se vede pe sine 

însuși ca o voință organizată de viață nu numai a speciei de oameni nordici-

germanici-germanici, ci și a rasei ariene ca întreg. Scopul său este comunitatea 

ariană a popoarelor, care, prin repatrierea străinilor, pune capăt înstrăinării zonei 

centrale a spațiului vital arian, prin segregare rasială, conservă zonele deja aproape 

pierdute ca zonă de colonizare și asigură zona naturală de influență prin 

promovarea și reintegrarea rămășițelor indo-germanismului oriental în Persia (vezi 

Parsees), în zona metropolitană indiană, precum și a scindărilor rasiale ariene din 

Africa de Nord și Orientul Apropiat. În plus, rata natalității trebuie să fie din nou 

ridicată la un nivel suficient pentru a menține populația. 

   Voința de supraviețuire, care devine vizibilă în comunitatea ariană a popoarelor, 

se exprimă prin construirea unei Noi Ordini în acord cu specia și natura, care să 

depășească decadența actuală. Purtătorul acestei voințe de supraviețuire și de 

dezvoltare superioară a speciei ariene a omului este mișcarea mondială național-

socialistă, a cărei bază este formată din partidele NS völkisch respective (vezi și 

Partidul Național-Socialist al Muncitorilor Germani). 



6 

Distracție sub svastică 
  
Activismul național-socialist are și el momentele sale mai ușoare! Iată un 
fragment din broșura lui Gerhard Lauck "Fun Under the Swastika". 
  
  

10. 
  
   Eram într-un hotel danez cu tovarășul meu englez, Mike. Nu eram căutați de 
poliția daneză, dar, cu toate acestea, ne-au ținut sub o supraveghere foarte strictă, 
ca o favoare profesională față de omologii lor vest-germani. Mai ales că hotelul se 
afla la doar câteva sute de metri de granița vest-germană! 
   Într-o noapte rece, întunecată și ploioasă, Mike și cu mine am decis să ne dis-
trăm puțin. 
   Am părăsit în liniște hotelul și am început să ne îndreptăm spre o zonă 
împădurită de-a lungul graniței. În scurt timp, "umbrele aveau lanterne". Am reușit 
să ne întoarcem nevăzuți în camera noastră de hotel și, privind cu atenție prin 
ferestrele camerei noastre neiluminate, am observat mai mulți danezi în civil care 
se grăbeau în ploaie să ne caute. 
   "Mike", am comentat eu, "dacă ar trimite doar câteva agente atrăgătoare, ar 
putea să ne urmărească cu exactitate fără să aibă nevoie de atâția bărbați." 
   Și lui Mike i-a plăcut ideea asta. Din păcate, danezii nu erau atât de progresiști. 
  

  
11. 

  
   Mă aflam într-o celulă de detenție pentru deținuții care erau transferați dintr-o 
închisoare în alta. Ceilalți prizonieri își omorau timpul comparând notițe despre 
diferitele închisori germane în care fuseseră. 
   Un individ cu un aspect deosebit de semeț - aparent un "veteran" în această priv-
ință - i-a uimit pe deținuții mai tineri și mai puțin "experimentați" cu poveștile sale 
despre o închisoare "mixtă" în care a fost. Părea genul de instituție pe care s-ar 
putea baza un film XXX.  
   Bineînțeles, m-am simțit înșelat. 
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