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Enciklopedija - Michael Kühnen 
 

10 - AUTARKY 
  

   Samooskrba pomeni samozadostnost pri surovinah in hrani ter zadostno osnovo na področju 
prebivalstva, tehnologije in znanosti, ki zagotavlja ohranitev in razvoj vrste ljudi.  
   Avtarkija je torej predpogoj za suverenost držav, narodov ali imperija. Za njeno uresničitev je 
potreben zadosten življenjski prostor. 
   V današnjem minus svetu tekmovalnega imperializma velesil, izkoriščevalskega obrestnega 
suženjstva kapitalizma, teženj sionizma in prostozidarstva po svetovni prevladi (glej poglavje 
Svetovna prevlada) ter drugih dogmatično-ideoloških prisilnih sistemov (glej poglavje 
Dogmatizem) je ostala le peščica suverenih držav.Nemčija je svojo suverenost izgubila v letih 
1944/56, JdF.  
   Nasprotno pa se nacionalsocializem vidi kot protiimperialistično gibanje za svobodo, ki se želi 
in se bo borilo za vrnitev svobode arijski rasi (glej Arijci) in njenim ljudstvom. Za to je potrebna 
politika svetovnega nacionalsocialističnega 
gibanja, ki arijski življenjski prostor organizira 
tako, da lahko bela ljudstva živijo in se 
razvijajo neodvisno od kapitalističnega 
svetovnega gospodarstva in brez vsakršnih 
vplivov, ki so njihovi vrsti tuji - bodisi 
duhovnih, političnih, gospodarskih, vojaških 
ali kulturnih -, tj. postanejo samozadostna.  
   Zato Nova fronta na vseh ravneh ljudskega 
življenja Nemcev zagovarja politiko, ki 
omogoča večjo avtarkijo, vendar se zaveda, da 
popolna avtarkija nemškega ljudstva na 
območju njegove pradomovine ni mogoča - to 
spoznanje je že privedlo do zahteve po 
zadostnem življenjskem prostoru v 3. točki 
strankarskega programa Nacionalsocialistične 
nemške delavske stranke.  
   Nova fronta želi doseči cilj avtarkije z 
ustanovitvijo Četrtega rajha - kot avtarkičnega 
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višjega reda. 
 

11 - GRADNJA 
  
   Kmetje so najčistejša in najizvirnejša oblika delavskega razreda - to je tistega odnosa do 
življenja, ki ga nacionalsocializem zahteva od vseh pripadnikov ljudstva in ki od vsakega 
pričakuje, da opravlja delo za ohranitev in razvoj vrste svojega ljudstva ter pri tem uporablja vse 
svoje sposobnosti in talente na svojem mestu.  
   Ne le posredno, kot vsi drugi sloji narodne skupnosti, temveč povsem neposredno, to počne 
kmet, ki s svojim delom hrani svoje ljudstvo in tako ustvarja predpogoj za vsako ljudsko 
življenje. 
   Zato nacionalsocializem v kmetih vidi pomemben temelj svojega pogleda na svet in življenje, 
svojega političnega programa in bodoče nacionalsocialistične ljudske države (gl. Država). 
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Prizadevanje za nov, četrti rajh in za zadosten življenjski prostor ne nazadnje služi 
samozadostnosti na področju prehrane, ki naj bi kmetom omogočila, da iz lastnih moči 
nahranijo ljudstvo. Samooskrba s hrano je del želene svobode naroda in njegovega 
gospodarstva.  
Da bi nemško kmečko prebivalstvo lahko izpolnilo svojo nalogo tudi znotraj države, se 
prizadevanjem za zunanjo samozadostnost pridružuje prizadevanje za notranjo zemljiško 
reformo, prilagojeno nacionalnim potrebam. Zato nacionalsocialistična nemška delavska stranka 
v 17. točki svojega strankarskega programa v okviru kmetijske politike zahteva predvsem 
takšno zemljiško reformo, ki ohranja vitalnost zdravega kmečkega stanu kot temelja nacionalne 
skupnosti, ki živi v skladu s svojimi vrstami in naravo. 
  

12 - BIOLOŠKI HUMANIZEM 
    
   Biološki humanizem je znanstvena teorija znanja, na kateri temelji nacionalni socializem. 
Izhaja iz biološke resničnosti človeka v njegovem okolju. Biološki humanizem opredeljuje 
človeka na naslednji način:  
   Človek je samoodgovorno naravno bitje z biološko nagnjenostjo k ustvarjanju kulture in je 
izvedljiv le kot skupnostno bitje. 
   Priznati človeka kot naravno bitje pomeni uporabiti biološko razmišljanje, naravne zakone 
boja in selekcije, dednosti in diferenciacije tudi zanj in za njegovo življenjsko okolje. Tako kot 
vsa naravna bitja je tudi človek podvržen naravnim zakonom. Za razliko od njih pa jih lahko 
začasno prezre in živi v nasprotju z njimi, tako da razmišlja, čuti in deluje v nasprotju z naravo.  
   Zato je človek sam odgovoren zase in se sam odloča, ali živi v skladu ali v nasprotju s svojo 
biološko naravo in njenimi življenjskimi zakoni. V vsakem primeru pa ostaja od njih 
navsezadnje odvisen. Življenje v nasprotju z zakoni narave kot temeljem človeške skupnosti 
sproži dekadenco te skupnosti in nazadnje pripelje do njene smrti.  
   Človekova sposobnost ustvarjanja kulture tega niti najmanj ne spremeni: Kultura človeka ne 
osvobaja njegove biološke narave. Sama je rezultat biološke naravnanosti. Človekova 
inteligenca in svobodna volja kot predpogoj za ustvarjanje kulture nista nadnaravna darila, 
temveč orodje narave v boju za preživetje človeške vrste.  
   Konec koncev je človek sposoben živeti le kot skupnostno bitje. Šele skupnost naredi človeka 
za človeško bitje in tako naredi njegovo življenje dragoceno in smiselno. 
   Iz te opredelitve izhaja cilj visoke kulture v skladu z vrsto in naravo, ki ne želi niti zgolj 
"vrnitve k naravi" niti degeneracije kulturnega načina življenja v smeri, sovražne življenju. Iz 
tega izhaja tudi metodologija nacionalsocialističnega mišljenja in pridobivanja znanja. Če se 
pojavi določeno vprašanje, se mora nacionalsocialist najprej vprašati:  
   Ali gre za stanje, ki spada v biološko naravo človeka, ali za kulturni pojav? Če gre za problem 
biološke narave človeka, potem bo treba raziskati, v kakšnih okoliščinah se je ta lastnost razvila 
in kakšen biološki smisel je imela prvotno, ali pa gre za biološki pojav kulturne minus selekcije. 
Nacionalsocializem se lahko na probleme in okoliščine, ki ležijo v biološki naravi človeka, 
odzove le tako, da te predispozicije lahko razvijejo svoj prvotni biološki pomen. Poleg tega 
dedni material človeških skupnosti, ki so mu zaupane, varuje z evgeničnimi ukrepi (glej rasna 
higiena).  
   Nacionalsocializem se na probleme, ki izhajajo iz kulturnega razvoja človeka, odziva tako, da 
ljudi vzgaja za življenje, ki je ugodno za razvoj in v celoti v skladu z naravo, ter se neusmiljeno 
bori proti vsem pojavom, ki ogrožajo ohranitev in razvoj vrste, torej ki so sovražni življenju.  
   Prav tako je lahko nevtralen glede dejstev, ki nimajo niti pozitivnega niti negativnega učinka. 
   V skladu z dvojno naravo človeka kot naravnega bitja z biološko naravnanostjo za ustvarjanje 
kulture biološki humanizem razlikuje naravne in kulturne skupnosti v življenju človeške vrste. 
Najpomembnejše so: 
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Družina, ljudje in rasa kot naravne skupnosti. 

 
Männerbund, stranka (glej Nacionalsocialistična nemška delavska stranka), narod 

in imperij kot kulturne skupnosti 
. 

   Iz teh spoznanj biološkega humanizma izhaja cilj nacionalsocializma ustvariti nov red, v 
katerem bodo vse kulturne dejavnosti izpolnjevale svoj biološki namen omogočanja in 
spodbujanja preživetja in višjega razvoja (ohranjanja in razvoja vrst) posameznih naravnih 
skupnosti in s tem človeške vrste kot celote.  
   To vodi do zahtev za vsakega posameznika, kar je biološki imperativ:  
   Ravnajte tako, da s svojimi dejanji ne ogrožate, temveč spodbujate ohranjanje in razvoj vrste, 
ki ji usodno pripadate s svojim rojstvom!  
   Iz tega biološkega imperativa se razvije etika vrednostnega idealizma, nacionalsocializem kot 
odnos do življenja. Ta etika organsko temelji na znanstvenih spoznanjih biološkega humanizma. 
Skupaj tvorita nacionalsocialistični pogled na svet in življenje. 

 

13 - ZEMLJIŠKA REFORMA 
  
   Nacionalsocializem temelji na etičnem temelju dela in si prizadeva ustvariti socialistično 
ljudsko skupnost (glej Delavstvo, Etika, Socializem). 
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   Tudi kmečko prebivalstvo naj bi se opolnomočilo in razvilo voljo, da prevzame in izpolni 
svoje naravno mesto in naloge v narodni skupnosti. Temu cilju služijo zahteve kmetijske 
politike iz 17. točke programa stranke Nacionalsocialistične nemške delavske stranke. Ta točka 
programa pojasnjuje tudi problem zasebne lastnine zemlje na splošno. 
   Zemlja mora biti last celotne Volksgemeinschaft in nikoli ne sme služiti brez dela in napora 
bogatenja posameznikov. Da bi to preprečili, NSDAP zahteva vzpostavitev pravnih pogojev za 
razlastitev brez plačila, s pomočjo katere bo ljudska skupnost ponovno pridobila svoj življenjski 
prostor ter svojo prehransko in življenjsko osnovo. Ta razlastitev bo praviloma prizadela vse 
tiste, ki brez lastnega dela, na zemlji in za zemljo, pridobivajo dohodek od zemlje. V 
socialistični ljudski skupnosti je etično upravičena le zasebna lastnina lastnine in zemlje za tiste, 
ki z lastnim trdim delom zagotavljajo ljudem hrano - prav za kmete.  
   Lastništvo podeželskih zemljišč je ohranjeno in ga nacionalna skupnost ne le sprejema, 
temveč tudi iskreno potrjuje in spodbuja. Lahko se tudi deduje, da bi se kmečko prebivalstvo 
trdneje povezalo s šolo in ohranilo kmečki način življenja.  
   Vendar pa je treba pred tem zagotoviti in spodbujati zdravo kmečko gospodarstvo s celovito 
zemljiško reformo, prilagojeno nacionalnim potrebam. Ta zadeva vse tiste, katerih zemljiška 
posestva so prevelika, da bi jih lahko obdelovali z lastnimi močmi, kar vodi v zlorabo delov teh 
posesti z oddajanjem v zakup z namenom pridobivanja dohodka brez dela in napora. To vpliva 
tudi na tiste, ki sami sploh ne živijo in ne delajo na zemljišču. Ta zemljišča so razlaščena in 
razdeljena novim kmetom, ki so pripravljeni delati, in tistim, katerih zemljiška posest ne 
zadostuje za preživetje. 
   Če povzamemo, je program kmetijske politike NSDAP naslednji: ustvarjanje zdravega 
kmečkega prebivalstva z velikodušno zemljiško reformo, zatiranje dela in dohodka brez napora 
tudi na zemlji in z lastništvom zemlje, ohranjanje in spodbujanje kmečkega zasebnega lastništva 
zemlje v skladu z nacionalnimi potrebami.  
   Nacionalne potrebe vključujejo tudi najvišjo možno stopnjo samozadostnosti  
nacionalne skupnosti (glej avtarkijo). 
  

14 - POLITIKA ZAVEZNIŠTVA 
  

   Zaradi velike šibkosti nacionalsocializma nove generacije v primerjavi z zgodovinskim 
nacionalsocializmom Nacionalsocialistične nemške delavske stranke mora taktika političnega 
dela nacionalsocialistov v današnji Nemčiji slediti vsem možnostim, da bi dosegli množice in 
pridobili vpliv nanje.  
   Zato frontne organizacije Nove fronte razvijajo premišljeno politiko zavezništva. Pri tem pa se 
Nova fronta kljub vsej taktični prožnosti drži dveh načel nacionalsocialističnega strankarskega 
dela, ki ju je voditelj Adolf Hitler leta 1934/45 JdF določil na takratnem kongresu rajhovske 
stranke: 
  

 Nacionalsocialistična stranka naj bi bila prava stranka Weltanschauung. 
 Nacionalsocialistična stranka si prizadeva za popolno in neomejeno oblast v državi. 

  
   Za nacionalsocialiste ni nobenega kompromisa glede obeh načel. Zato zavezniška politika 
Nove fronte vedno in v vseh okoliščinah obsega tri zaporedne korake: 

  
1. Priznanje: Nacionalsocialisti morajo biti vedno tam, kjer so ljudje iz kakršnega koli 

razloga nezadovoljni, tam morajo spodbujati razpoloženje za upor in končno za 
revolucijo ter se v ta namen pridružiti množičnim organizacijam ali pa jih sami 
ustanoviti. Te praviloma ne bodo mogle biti nacionalsocialistične; za kadre Nove fronte 
je dovolj, da izražajo in krepijo nezadovoljstvo. Ne smejo le odkrito nasprotovati 
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ideološkim ciljem in morajo biti pripravljeni priznati nacionalsocialiste kot zaveznike in 
somišljenike. V zameno lahko Nova fronta naredi precejšnje zunanje koncesije, kajti 
nacistična prepoved bo toliko bolj krhka, kolikor bolj bodo Volksgenossen in skupine 
priznavale nacionalsocializem nove generacije kot politično silo in partnerja v 
zavezništvu. 

2.  nadvlado: Nova fronta se ne sme ustaviti pri priznanju, ki ga je dosegla kot politični 
zaveznik. Ko je to zagotovljeno, si morajo njeni usposobljeni kadri prizadevati za 
pridobitev politične prevlade v množičnih organizacijah. To bodo dosegli z neutrudno in 
zgledno predanostjo kot aktivisti, s čimer si bodo pridobili tudi občudovanje in 
odobravanje ne-nacionalsocialistov in za kar so nacionalsocialistični kadri zaradi svoje 
etike političnega vojskovanja še posebej primerni. Poleg tega je treba prevlado pridobiti 
z zasedbo najpomembnejših - čeprav ne vedno vidnih - funkcionalnih položajev, kar bo 
zagotovilo vpliv na sezname članov, oglaševanje in finance. 

3. nadzor: Nacionalsocialistični kadri takoj, ko si zagotovijo prevlado, prevzamejo popoln 
nadzor nad množičnimi organizacijami, ki tako uradno postanejo pododdelki Nove 
fronte in bodoče NSDAP, pri čemer odkrito priznavajo in aktivno promovirajo svojo 
pravico do političnega vodstva. 

  
   Ta politika zavezništva je mogoča le, če je za kadre značilna popolna disciplina in izvajajo 
vsak taktični zamah, tudi če ga ne razumejo in jim ga sprva ni mogoče odkrito razložiti, ter 
vedno ostanejo zanesljivo orodje vodstva (glej Führerprinzip). 
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 Zabava pod svastiko 
  
Nacionalsocialistični aktivizem ima tudi svetlejše trenutke! Tukaj je odlomek iz knjižice 
Gerharda Laucka "Zabava pod svastiko". 
  

12. 
  
   Schleswig-Holstein je precej "nacistična" pokrajina. Čeprav sem imel policijo za repom, sem 
občasno zahajal na javna srečanja legalnih, nacionalističnih skupin, ki so jih obiskovali ljudje 
našega tipa. Seveda je šel najprej noter tovariš, da bi preveril stvari, jaz pa se nisem dolgo za-
drževal. 
   Nekega dne sem prišel na božično zabavo NPD, ki se je je udeležilo nekaj sto ljudi.  
   Moj "telesni stražar" je bil visok 180 cm, tehtal je 240 kg in imel izraz na obrazu: "Ali jih 
lahko zdaj ubijem, šef?"  Odločil se je, da bo šel pred dvorano kadit, kjer je kmalu zagledal 
drugega tovariša, ki je ravno prihajal. (Ta je, mimogrede, svojega sina poimenoval Adolf.) 
   "Pozdravljeni, kako je," je moj telesni stražar pozdravil prišleka.  
   "Pri meni je bila policija. Iskali so Gerharda." 
   "So kaj ugotovili?" 
   "Ne, rekel sem jim, da ne vem, kje je. Mimogrede, ali veš, kje je?" 
   "Da, v notranjosti pije kavo." 
   Na njegovem obrazu se je pojavil presenečen izraz. Šala? Toda ne, vstopil je v dvorano, me 
poiskal in mi v smehu povedal, kaj se je zgodilo. 
   Kmalu zatem je k mojemu stolu pristopil moški in me vprašal: "Ali niste vi Gerhard Lauck?" 
   Ob sklicevanju na nekoliko netočen - ali vsaj prenagljen - časopisni članek sem odgovoril: 
"Ne, v časopisu sem prebral, da so ga deportirali." 
   ...Pravzaprav sem se policiji izmikal še mesec dni, v tem času pa sem organiziral tihotapljenje 
propagandnega materiala v Nemčijo. Nato sem se odločil, da bom odšel z naskokom: Napovedal 
sem, da bom imel govor z naslovom "Zakaj ne priznavam svojega naloga za deportacijo!" 
Policija ni pričakovala, da se bom dejansko pojavil, zato je v sejno dvorano poslala le nekaj lju-
di. Vendar sem prišel. Pravzaprav sem imel več moških kot oni - večje fante. Moj največji ko-
lega se je dvigal nad njihovim največjim moškim, ki je bil očitno videti prestrašen. Moj kolega 
ga je pogledal v stilu "ali ga lahko zdaj ubijem, šef". Niso me aretirali, ampak so me prosili, naj 
grem z njimi. 
   Na policijski postaji sem predložil letalsko vozovnico in pojasnil, da moram čez trideset minut 
na vlak, da bi lahko poletel. Do železniške postaje v Hamburgu me je spremljala policija, vendar 
sem bil od Hamburga do letališča v Luksemburgu sam! Ko so za to izvedeli komunisti, so obja-
vili članek, v katerem so trdili, da je "fašistična nemška policija" meni, "zlobnemu nacistu", 
omogočila pobeg; opozorili so celo, da se še vedno potepam po Nemčiji! Ob branju tega članka 
mnogo tednov pozneje v Lincolnu sem se še enkrat nasmejal na sovražnikov račun.  
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