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Enciklopedija - Michael Kühnen 
  

4 - ANTISEMITIZEM 

  
   Semitska rasa - imenovana tudi bližnjevzhodna rasa - je posebna mešana rasa, 

katere glavno območje poselitve je severna Afrika in Bližnja Azija in ki se na tem 

območju uveljavlja kot varovalka in posrednica med tremi velikimi rasami (belo, 

črno, rumeno). Semitska rasa ima jasne, biološko stabilne telesne in duševne rasne 

značilnosti, zato jo je treba obravnavati nasproti drugim rasam kot vrstno 

nepovezano.  

   Semitskemu rasnemu tipu posledično ustrezajo tudi rasni svetovni nazor, 

življenjska drža in religioznost. Če ti služijo ohranjanju in izpopolnjevanju lastne 

vrste, kot je na primer za semitske Arabce islam, to za drugače misleče ljudi ne 

predstavlja težav. 

   V toku evropske kulturne zgodovine pa so iz semitskega judovstva prihajali 

duhovni vplivi, ki so postajali vse močnejši in jih je treba označiti za pogubne. 

Med njimi so predvsem dogmatizem, fanatizem, ideologija enakosti in 

individualizem, kar vse je tuje arijskemu duhu in duši (glej Arijci) in spodbuja 

njegovo dekadenco. Ti vplivi se konkretizirajo v duhovnih ali političnih tokovih, 

kot so krščanstvo, marksizem, liberalni kapitalizem, psihoanaliza in podobno, da 

bi se na koncu povsem izpraznjeni vsake duhovne vsebine končali v materializmu. 

   Proti tem vplivom in tokovom je usmerjen intelektualni obrambni boj 

antisemitizma, ki je v Nemčiji našel svoj politični izraz v 24. točki programa 

stranke Nacionalsocialistične nemške delavske stranke, v kateri je boj proti 

"judovskemu materialističnemu duhu v nas in zunaj nas" opisan kot predpogoj za 

obnovo nacionalne skupnosti. Antisemitizem je torej bistvena sestavina 

nacionalsocializma - nacionalsocializma kot svetovnega nazora in kot načina 
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življenja.  

   Ti vplivi in tokovi semitskega mišljenja in čustvovanja pa niso le naključni 

rezultati srečevanja različnih ras, temveč tudi politično orožje judovstva v 

njegovem prizadevanju za svetovno prevlado. Nosilec tega političnega 

prizadevanja judovstva v sedanjosti je sionizem kot organizirana sila svetovnega 

judovstva in s tem judovsko nacionalno gibanje. 

   Proti temu nacionalsocialistična stranka organizira svoj politični obrambni boj. 

Ker v tem boju islamski svet in semitski Arabci ne predstavljajo dodatne grožnje, 

temveč zaželenega partnerja v zavezništvu, je za intelektualni obrambni boj 

priporočljivo uporabljati izraz antijudaizem, za politični obrambni boj pa 

antisionizem, zgodovinski izraz "antisemitizem" pa naj se umakne v ozadje. 

   Cilj nacionalsocializma v tem boju je odprava duhovne in politične nevarnosti, 

ki izhaja iz judovstva, s končno rešitvijo judovskega vprašanja, ki v nasprotju z 

običajno propagando grozodejstev ne pomeni iztrebljanja ali preganjanja 

judovskega ljudstva, temveč le omogočanje in ponovno vzpostavitev svobode 

arijskih ljudstev v skladu z njihovim lastnim načinom razmišljanja, čustvovanja in 
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življenja. 

  

5 - ARABER 
  

   Semitska rasa je neodvisen hibrid med tremi glavnimi rasami (bela, črna, 

rumena) s stabilnimi rasnimi značilnostmi. Njeno poselitveno območje je celotna 

severnoafriška sredozemska obala do povsem negroidnega poselitvenega območja 

v osrednji Afriki, pa tudi Bližnji vzhod do meja poselitvenega območja Turkov in 

Perzijcev (glej tudi Parziji in vzhodnoindoevropejstvo). 

   Etnično jedro semitske rase je družina arabskih ljudstev, katerih izvorno 

območje je prostranstvo Arabskega polotoka, ki pa se je zaradi dinamike osvajanja 

islama razširilo na celotno, zgoraj omenjeno, večje območje in ga oblikovalo, 

vendar je pri tem absorbiralo različne rasne elemente, kar je privedlo do 

diferenciacije v različna ljudstva. Kljub temu je treba Arabce obravnavati kot 

enotnost, kar potrjujeta tudi obstoj arabskega nacionalnega gibanja in njegova 

neutrudna prizadevanja za oblikovanje lastnega arabskega naroda. 

   Arabci so naravni zavezniki nacionalsocialistične Evrope:  

   Arabski nacionalizem se tako kot evropski nacionalizem bori proti imperializmu 

in za svobodo. Nacionalsocializem in islam združuje tudi boj proti suženjstvu 

obresti kot predpogoju za nemarksistični socializem. In končno, arabski narod trpi 

zaradi terorja sionizma, ki je na arabskih tleh ustanovil svojo piratsko državo 

Izrael ter deloma pobil in izgnal arabsko ljudstvo Palestincev, deloma si jih je 

podredil in jih zatira še danes. Znano pa je, da je sionizem glavni sovražnik 

nacionalsocializma, ki neusmiljeno nasprotuje sionističnemu prizadevanju za 

svetovno prevlado. Vse to so predpogoji za oblikovanje evropskega in arabskega 

velikega prostora, ki omogoča premagovanje imperializma velesil, gradi 

brezobrestni, socialistični gospodarski red in razbija pretenzije sionizma. 

   Enotnost evropsko-arabske regije kot skupnega življenjskega prostora ima 

globoke zgodovinske korenine že od rimskih časov in bo omogočila svobodo in 

samozadostnost vseh narodov, ki živijo v njej, ter neodvisnost od imperialistične 

prevlade v politiki, gospodarstvu, nacionalni obrambi in kulturi. Zato si 

nacionalsocializem nove generacije prizadeva za vzpostavitev Četrtega rajha kot 

skupne ureditve Evrope, Severne Afrike in Bližnjega vzhoda.  

   Most med rasama tvorijo raznovrstni odcepki arijske rase (glej Arijci) na 

arabskih naselitvenih območjih - na primer berberska plemena v Magrebu, kopti v 

Egpiji, krščanski potomci križarjev v Libanonu ali Kurdi. Te je treba v vseh 

pogledih spodbujati, krepiti in ponovno vključiti v arijsko raso, da bi lahko na ta 

način delovali kot nosilec prihodnjega imperija, katerega osnovno načelo seveda 

ni rasna mešanica, ki jo vodi internacionalizem, temveč temelji na zahtevi po rasni 
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segregaciji. 

  

  

6 - DELAVSKO GIBANJE 
  

   Zaradi vse večje industrializacije v življenjskem okolju arijske rase (glej Arijci) 

je bilo v zadnjih sto letih vse več industrijskih delavcev, hkrati pa se je močno 

povečal izkoriščevalski značaj kapitalizma. Glavne žrtve tega kapitalizma so bili 

industrijski delavci, ki so postali najbolj obubožan in zatiran družbeni razred - 

delavski razred. V njih sta neustavljivo rasla protest proti njihovi obupni revščini 

in hrepenenje po socialno pravičnem redu brez izkoriščanja in zatiranja - 

hrepenenje po socializmu. Nosilec tega protesta in hrepenenja je postalo delavsko 

gibanje, njegova izrazna oblika pa razredni boj.  

   Delavsko gibanje je že zgodaj prešlo pod prevladujoč vpliv marksizma in 

prevzelo njegov politični in ideološki dogmatizem: prepričanje o enakosti vseh 

ljudi.  Internacionalizem in druga protičloveška in protinaravna načela so delavski 

razred popolnoma odtujila od njegovega ljudstva, naroda, rase in tradicije.  

   Delavski razred naj bi bil internacionalistični nosilec marksistične svetovne 

revolucije. Takšno pojmovanje cilja je delavsko gibanje že zgodaj spremenilo v 

orodje in manipulativno maso sionizma v njegovem prizadevanju za svetovno 

prevlado in ga tako odtujilo od njegove prave naloge.  

   Po drugi strani pa sta bila stiska delavskega razreda v kapitalizmu in nujnost 

razrednega boja nesporna. Vse do izbruha prve svetovne vojne se delavsko gibanje 

ni moglo izogniti tej tragični dihotomiji med nujnostjo in upravičenostjo ter njeni 

zlorabi s strani protidelavskih voditeljev, za katerimi so stali sionistični interesi 

oblasti, zato je ostalo neučinkovito v smislu politike moči, čeprav je lahko 

konkretno ublažilo in premagalo nekatere krivice. 

   Izbruh prve svetovne vojne je v vseh vključenih arijskih narodih sprožil izjemno 

nacionalno prebujenje, ki je odpravilo strahove internacionalizma in vključilo 

delavski razred v skupnost volje naroda.  

   V prvi svetovni vojni je evropski delavec z lastno in zavestno voljo postal član 

nacionalne skupnosti! In to voljo je potrdil s svojo krvjo in stotisočkratno vojaško 

smrtjo. Proti koncu vojne in v povojnem obdobju pa je postalo očitno, da so 

zahodne demokracije s svojim liberalnim kapitalizmom to žrtev zavrnile ter še 

naprej goljufale, izkoriščale in zatirale delavski razred. Tako je marksizem 

ponovno pridobil del razočaranega delavskega razreda, ki ga je leta 1914/25 JdF 

soglasno zavrnil. 

Toda v nacionalsocializmu in fašizmu so v Evropi zrasle tiste politične sile, ki so 

postale dedinje delavskega gibanja in so dediščino volje delavskega razreda iz let 
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1914/23 JdF prevzele v svojo tradicijo ter jo naredile politično plodno.  

   V Nemčiji je to nacionalno delavsko gibanje oblikovalo Nacionalsocialistično 

nemško delavsko stranko. Ta stranka je dedinja in izvajalka nemškega delavskega 

gibanja in je začela premagovati liberalni kapitalizem, graditi socializem, narediti 

delavca enakopravnega člana narodne skupnosti in uveljaviti delavski razred kot 

obvezno etiko novega reda za vse narodne tovariše. V nasprotju s tem je 

marksistična tradicija delavskega gibanja po letu 1914/ 25 JdF postala 

reakcionarna (glej tudi reakcija). 
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Zabava pod svastiko 
  
Nacionalsocialistični aktivizem ima tudi svetlejše trenutke! Tukaj je odlomek 
iz knjižice Gerharda Laucka "Zabava pod svastiko". 
  
  

 8. 
  
   Telefon je dvignil dežurni na sedežu stranke. Črni na drugi strani je očitno izbral 
napačno številko. Mislil je, da je na liniji njegov šef, in se opravičeval, ker je ... 
spet zamudil v službo. 
   Ko je končal, je dežurni uradnik rekel: "NE pridite na delo. Odpuščen si!" Nato 
je ugasnil telefonsko slušalko. 

  
  

9. 
  
   Nacionalsocializem je v Nemčiji prepovedan. Zato ni presenetljivo, da so se 
številni tovariši v šestdesetih letih prejšnjega stoletja pridružili desničarski 
Nacionaldemokratski stranki (NPD). 
   Javno so se morali pretvarjati, da so zvesti demokraciji, zlasti če so uradno zas-
topali NPD na televiziji itd. 
   Kompromis nekega tovariša je povzročil nekaj razburjenja. Veste, imel je nava-
do, da je na hrbtni strani klopi nosil priponko s svastiko. Na žalost se mu je klop 
pomotoma zataknila nazaj in s tem razkrila priponko s svastiko ... medtem ko je 
dajal televizijski intervju za legalno demokratično NPD! 
   Mediji so bili nad tem navdušeni. Toda NPD ga je prisilila, da je odstopil s 
položaja. 
   To je ena od težav, ki jih NSDAP/AO nima. 
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