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Enciklopedija - Michael Kühnen 
 

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 jih sami sklicati. Te praviloma ne bodo mogle biti 
nacionalsocialistične; za kadre Nove fronte je dovolj, da izražajo in krepijo 
nezadovoljstvo. Ne smejo le grobo nasprotovati ideološkim ciljem in 
morajo biti pripravljeni priznati nacionalsocialiste kot zaveznike in 
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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: Takoj ko je prevlada zagotovljena, nacionalsocialistični kadri 
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). 
  

15 - DRŽAVLJANSTVO 
  
   Razsvetljenska revolucija je vodilno vlogo plemstva in duhovščine nadomestila 
z vladavino meščanstva. Posledično je državljan postal vzor zahodnega tipa 
demokracije in prevladujoči tip človeka v družbeni in gospodarski obliki 
liberalnega kapitalizma, ki sta izhajala iz duha razsvetljenstva. 
   A če je slednji pojem državljana razumel kot idealno podobo svobodnega, 
samoodgovornega in odgovornega posameznika, je realnost zelo hitro pokazala, 
da tak individualizem lahko vodi le v grob materializem in da je državljan v 
resnici le oseba, ki želi zaslužiti, namesto da bi služila, ki svojo blaginjo postavlja 
nad blaginjo skupnosti in želi sebe videti kot središče sveta. Njegovo udobje, 
njegova ozkogledna morala, njegov življenjski standard naj bi bili merilo življenja 
in središče prizadevanj države. Pri tem se volja državljana izčrpa. Današnji 
materialistični minus svet je nastal v tem duhu. 
   Nacionalsocializem torej razume buržoazijo kot človeško podobo materializma, 
ki jo premaga z etiko delavskega razreda. 
  

"Svet državljana se umika svetu delavca". 
  
   To je pomemben pogoj za premagovanje dekadence z nacionalsocialistično 
revolucijo. 
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   Če je buržoazija v Nemčiji že po prvi svetovni vojni preživela svojo 
zgodovinsko koristnost in jo je nacionalsocialistična Nemška delavska stranka s 
prevzemom oblasti potisnila nazaj, čeprav je žal ni povsem premagala, so jo po 
drugi svetovni vojni zahodne zmagovalne sile v ZRN ponovno pripeljale na oblast 
in od tedaj prevladuje v družbenem in javnem življenju ter značaju nemškega 
naroda.  
   Nemška buržoazija, ki je od leta 1945/56 JdF dodatno sklenila zavezništvo z 
amerikanizmom, je tako dokončno postala kuga nemškega nacionalnega telesa, 
katerega ozdravitev je mogoča le s popolnim premagovanjem.  
Na političnem področju se to zgodi s prevzemom oblasti s strani 
nacionalsocialistične stranke, na kulturnem pa z bojem völkisch kulturne 
revolucije. 

 

16 - KRŠČANSTVO 
  
   Nacionalsocializem kot svetovni nazor biološkega humanizma temelji na 
realnosti življenja, ki jo določajo naravni zakoni. Zato so zanj ljudje in rasa v 
središču vsega mišljenja, čustvovanja in delovanja. Vsi izrazi in manifestacije 
človeškega življenja brez izjeme so posledica biološke narave človeka in s tem 
njegove rasne in etnične pripadnosti ter imajo pomen in vrednost le, če služijo 
ohranitvi in razvoju vrste!  
   V tem kontekstu je treba oceniti tudi vprašanje religije. Nacionalsocialistični 
svetovni nazor vsebuje etiko vrednostnega idealizma, vendar je versko toleranten. 
Ne zahteva verskih sporočil in oblik, temveč vsakemu državljanu prepušča 
svobodo verskega izpovedovanja. Edina omejitev je cilj ohranitve in razvoja vrste, 
ki povezuje vse in vsakogar, zato ni mogoče dopustiti nobene verske skupnosti, ki 
bi bila v nasprotju s tem ciljem. V skladu s tem tudi nacionalsocializem razlikuje 
pozitivno krščanstvo od negativnega. 
   Krščanstvo je v Evropi povzročilo prvo pravo revolucijo v zgodovinskem času 
in povzročilo popolno prevrednotenje vseh vrednot takrat še pretežno 
tradicionalnih ureditev antičnega sveta (glej tradicijo). Negativni vidik je bil, da 
sta si v evropsko kulturo utrla pot razmišljanje in čustvovanje judovstva z vsem 
njegovim dogmatizmom in fanatizmom. To negativno, judovsko krščanstvo je 
imelo uničujoče posledice, postalo je glavni dejavnik evropske dekadence, kar je 
dokazal zlasti Nietzsche, in s tem ogrozilo ohranitev vrste in razvoj vrste arijskega 
človeka (glej arijci).  
   Vendar pa obstaja tudi pozitivno, nesojeno krščanstvo, ki se je prilagodilo 
čustvom in vrednotam arijskega človeka, v svoji misli o "ljubezni do 
bližnjega" (Volksgenossen) vsebuje versko utemeljitev Volksgemeinschaft in 
völkisch socializma ter tako pozitivno vpliva na ohranitev in razvoj vrste. Zapoved 
ljubezni pozitivnega krščanstva, razumljena glede na vrsto in naravo, ustreza 
samorazumevanju nacionalsocializma kot vez ljubezni in medsebojnega 
razumevanja med Volksgenossen. 
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   Nemčija je krščanska že od začetka svoje zgodovine. Tega ne more spremeniti 
politično gibanje - tako rekoč s fiatom - brez novega in nevarnega razkola v 
mišljenju in čustvovanju ljudskih tovarišev. Nacionalsocialistična nemška 
delavska stranka namerno pušča odprto vprašanje, ali nemško ljudstvo potrebuje 
tudi völkisch-religiozno, nekrščansko reformacijo. Toda to nikakor ne more biti 
naloga politične stranke, ki se ji neodvisno od verske pripadnosti lahko in morajo 
zavezati vsi pripadniki ljudstva, ki čutijo ohranitev in razvoj vrste kot najvišjo 
vrednoto.  
   Zato NSDAP v 24. točki svojega partijskega programa zahteva svobodo vseh 
verskih izpovedi, če se le ne obračajo proti ljudstvu in državi Nemcev, se bori 
proti judovsko-materialističnemu neduhu današnjega minus sveta in kot 
organizacija izpoveduje pozitivno krščanstvo, katerega zapoved ljubezni ustreza 
odločilni etični zapovedi nacionalsocializma in s tem temelju prihodnjega novega 
reda, kot je kot temeljni kamen postavljena v partijskem programu NSDAP: 
  

JAVNI INTERES PRED LASTNIM INTERESOM! 
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Zabava pod svastiko 
  
Nacionalsocialistični aktivizem ima tudi svetlejše trenutke! Tukaj je odlomek 
iz knjižice Gerharda Laucka "Zabava pod svastiko". 
  
  

13. 
  
   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 pre-
veril stvari, jaz pa se nisem dolgo zadrževal. 
   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, mi-
mogrede, 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 Ger-
hard 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 ljudi. Vendar sem prišel. 
Pravzaprav sem imel več moških kot oni - večje fante. Moj največji kolega se je 
dvigal nad njihovim največjim moškim, ki je bil očitno videti prestrašen. Moj ko-
lega 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 v 
tridesetih minutah na vlak, da bi lahko poletel. Do železniške postaje v Hamburgu 
me je spremljala policija, vendar sem bil od Hamburga do letališča v Luksem-
burgu sam! Ko so to izvedeli komunisti, so objavili članek, v katerem so trdili, da 
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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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