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Enciklopedija - Michael Kühnen 
  

24 - DOHODKI 
  

   Osnovni ideji völkisch socializma in na njem temelječega gospodarskega reda 

korporativizma sta enakost pravic in dolžnosti vseh narodnih tovarišev v skladu z 

etiko dela in pravičnost v skladu z vodilnim načelom pruskega socializma 

"vsakemu svoje" - zato völkisch socializem v Nemčiji pogosto imenujejo "pruski 

socializem".  

   Iz teh dveh načel izhaja    odnos nacionalsocializma do narave in obsega 

osebnega dohodka Volksgenossen: 

   Ljudje niso enaki, ampak se razlikujejo po nagnjenju, interesih in pripravljenosti 

za delo. Razlikujejo se po spolu, značaju in tipu osebe (glej tudi razlikovanje). V 

skladu s tem dohodek ne more in ne sme biti enak za vse, temveč mora pravično 

nagrajevati konkretno uspešnost posameznika za narodno skupnost. 

   Da ne bi obstajale ali na novo nastale ostre razredne meje z nevarnostjo 

razrednega boja, ki bi narodno skupnost raztrgal in onemogočil, je treba na vrhu in 

na dnu določiti meje dohodkov, ki jih ni mogoče ne preseči ne prekoračiti. 

   Višina dohodka Volksgenossena ni odvisna od tega, ali je glavar ali fizični 

delavec, ali ima boljšo ali slabšo šolsko izobrazbo, ali celo prihaja iz bogate ali 

revne družine, temveč izključno od tega, koliko prispeva k Volksgemeinschaft na 

svojem mestu in v skladu s svojimi sposobnostmi ter kako pomembna je zanj 

odgovornost in pomen njegovega dela. V bistvu:  

   Vsako delo, ki je dobro opravljeno in ustreza lastnim sposobnostim ter 

omejitvam uspešnosti, je pomembno za nacionalno skupnost, je pravično 

nagrajeno in enako spoštovano. 

   Osebni dohodek mora izvirati izključno iz lastnega dela. Vsak dohodek brez dela 
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ali truda (dohodki od obresti, najemnine, zakupnine, dediščine poleg osebnih 

spominkov itd.) je odpravljen, kar zahteva tudi 11. točka partijskega programa 

Nacionalsocialistične nemške delavske stranke. V nacionalsocializmu dela samo 

posameznik in je za to pravično plačan. Njegov dohodek ustreza njegovi osebni 

uspešnosti. Njegov zasebni dohodek je plod njegovega dela. S tem je dokončno 

premagan kapitalizem, ki temelji na sprevrženi ideji, da lahko tudi denar "dela" in 

tako svojemu lastniku zagotavlja dohodek brez dela in napora (glej tudi suženjstvo 

obresti). 

   Nacionalsocialistična Volksgemeinschaft pa temelji na etiki dela in ne na 

podrejanju moči denarja. 

  

25 - ELITE 
  

   Nacionalsocializem kot svetovni nazor biološkega humanizma predpostavlja 

resničnost življenja, ki jo določajo naravni zakoni. 

   Poleg dednosti in diferenciacije je izbor v boju za obstoj najpomembnejši zakon 

narave za vsako obliko življenja.  

   Selekcija izloči vse, kar je neprimerno za življenje, spodbuja evolucijo in tako 

omogoča ohranjanje in razvoj vrst. 

   Ti zakoni življenja veljajo tudi za ljudstva in rase človeške oblike življenja - s to 

razliko, da svobodna volja človeku omogoča, da začasno živi v nasprotju z zakoni 

narave, s čimer povzroča dekadenco in ogroža preživetje svoje vrste. 

   V boju za ohranitev in razvoj vrste arijske rase in ljudstev si zato 

nacionalsocialistično svetovno gibanje s svojimi strankami kot nosilec volje 

ljudstev prizadeva, da bi vse ljudi in rasne tovariše napolnilo z voljo do življenja 

in delovanja v skladu z vrsto in naravo. To vključuje tako ukrepe rasne higiene kot 

tudi voljo do skupnosti (glej socializem) na eni strani in na drugi strani do 

oblikovanja elit v vseh skupnostih ljudskih tovarišev. Temu oblikovanju elit naj bi 

služila totalna država, ki se rodi iz nacionalsocialistične revolucije in nazadnje 

pripelje do novega reda.  

   V tem smislu nacionalsocialistična stranka vzgaja vse Volksgenossen - in še 

posebej mladino - za idejo skupnosti in oblikovanje elit na vseh ravneh 

nacionalnega in individualnega življenja. V Nemčiji se to odraža v 20. točki 

programa stranke Nacionalsocialistične nemške delavske stranke. 

   Elitno izobraževanje poteka ne glede na razred, premoženje, poreklo in poklic, 

izključno na podlagi nadarjenosti in uspešnosti - in to že od najzgodnejše mladosti. 

V ta namen po revoluciji partija in država ustanovita elitne šole, v katerih se po 

načelih Führerprinzipa izobražuje völkisch elita.  

Vendar pa se oblikovanje elite začne že v času boja. Partija sama v uporu proti 
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dekadenci vladajočega minus sveta, pa tudi proti preganjanju političnih 

nasprotnikov ter v boju za revolucijo in novi red oblikuje bojno elito z 

oblikovanjem kadrov (glej tudi Kadri). 

  

26 - ELITNI TRENING 
  

   Biološki humanizem si kot znanstvena teorija znanja nacionalsocializma 

prizadeva za spoznavanje zakonov življenja. Nacionalsocialistična stranka kot 

politična sila nato na podlagi teh zakonov oblikuje življenjsko stvarnost ljudi ter 

naravo in obliko nacionalne države.  

   Eden najpomembnejših zakonov življenja je poleg dednosti in diferenciacije boj 

za obstanek, ki v naravi vodi k izbiri najboljših in najbolj sposobnih za življenje 

ter k izločanju slabših in za življenje nesposobnih. V pogojih kulturnega razvoja in 

ob stalni nevarnosti dekadence je ta zakon življenja, ki omogoča ohranitev vrste in 

razvoj vrste, pri človeku ogrožen z umetno minus selekcijo (glej tudi 

Untermensch). V arijski rasi (glej Arijci) je ta napačni razvoj daleč napredoval. 

   Zato nacionalsocialistično svetovno gibanje kot organizirana volja do življenja 

arijske rase zahteva ostro selekcijo in oblikovanje elit na vseh ravneh 

nacionalnega, rasnega in individualnega življenja, da bi se vrnili h kulturi v skladu 

z vrsto in naravo.  

   Te cilje lahko ponovno najdemo v strankarskih programih nacionalsocialističnih 

strank, ki želijo v svojem ljudstvu vzgojiti elito.  

   V obdobju boja se to zgodi predvsem zaradi zahtev samega revolucionarnega 

boja, ki ustvari militantno elito. Po revoluciji se državna elita oblikuje na vseh 

ravneh - v okviru popolne mobilizacije nacionalsocialistične ljudske države. 

Oblikovanje elite seveda poteka s poudarkom na odraščajoči moški mladini, ki 

tako postane garant pohoda v novi red. 

   V programu stranke Nacionalsocialistične nemške delavske stranke je 

izobraževalna politika opredeljena v 20. točki. V skladu z njo naj bi država 

spodbujala vsakega nadarjenega fanta, ne glede na status, poreklo in premoženje 

njegovih staršev, tako da bi zrasla resnično völkisch - in ne razredna - elita. Kdor 

ima nadarjenost in sposobnosti na določenem področju, naj se pri tem spodbuja, 

tako da se vse sposobnosti ljudskih tovarišev lahko uporabijo za narodno 

skupnost, sama odraščajoča mladina pa se oblikuje v ljudi, ki dozorijo v utelešenje 

najvišje vrednote rase in osebnosti, kot je nekoč zahteval Führer v "Mein 

Kampfu". 

   Temu namenu služijo tudi elitne šole nacionalsocialistične ljudske države, kot so 

obstajale v tretjem rajhu z NPEA (znanimi kot "Napole") in šolami Adolfa 

Hitlerja, ki naj bi jih okronali redovni gradovi in visoka partijska šola. 



5 

   Miselna skupnost Nove fronte sprejema tako zahteve partijskega programa kot 

tudi konkretne načrte Tretjega rajha. Po revoluciji si prizadeva za vzpostavitev: 

  

"Nationalpolitische Erziehungsanstalten" (NPEA) kot elitne šole za dečke od 10. 

leta dalje, ki naj bi usposabljale strokovno elito za völkisch državo; 

  

"Šole Adolfa Hitlerja" kot elitne šole za dečke od 14. leta starosti, ki so pokazali 

posebno zanimanje in navdušenje nad nacionalsocializmom, za vzgojo hkrati 

strokovne, politične in militantne elite za stranko; 

  

naročite gradove za usposabljanje nižjega in srednjega vodstvenega kadra partije 

in njenih podružnic (glej tudi Führerprinzip); 

  

visoko šolo za usposabljanje višjega vodstva stranke v obliki akademije za 

življenjsko in državno vodstvo; 

  

kot tudi številne druge šolske in izobraževalne ustanove, ki vse in na vseh ravneh 

služijo želeni völkisch elitni izobrazbi in tako zagotavljajo prihodnost naroda. 

  

27 - KONČNA REŠITEV 
  

   Nujnost končne rešitve judovskega vprašanja izhaja iz močnega in usodnega 

vpliva Judov na duhovno življenje arijske rase (glejte Arijci), iz velike svetovne 

moči Judov v politiki, gospodarstvu, visokih financah, množičnih medijih in 

kulturi ter iz končnega cilja judovskih prizadevanj - svetovne prevlade -, ki ogroža 

svobodo vseh narodov. Sionizem si kot nacionalno gibanje judovskega ljudstva 

prizadeva za združitev vseh nacionalnih sil in vse judovske moči za dosego tega 

cilja. Pri tem se po eni strani opira na državno suverenost piratske države Izrael, 

po drugi strani pa na judovske skupnosti, razpršene po vsem svetu, svetovno 

sionistično organizacijo in vplivne posameznike.  

   Končna rešitev nastale težave zahteva svetovni obrambni boj vseh narodov, ki si 

prizadevajo za svobodo, k čemur se je zavezala velika večina narodov, zastopanih 

v OZN, ko so slovesno prepovedali sionizem. 

   V Nemčiji program stranke Nacionalsocialistične nemške delavske stranke 

vsebuje predpogoje za dokončno rešitev judovskega vprašanja z zahtevo po rasni 

ločitvi Judov in arijcev ter onemogočanju sionizma in njegovih pomočnikov z 

vodenjem nacionalne države. To razlastitev zagotavljajo nacionalno narodno 

gospodarstvo (glej tudi avtarkijo), nacionalna ljudska obramba, jurisdikcija in 

kultura ter ponovna pridobitev nadzora nad sredstvi javnega obveščanja. Program 
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stranke vse to povzema v formulaciji boja proti "judovskemu materialističnemu 

duhu v nas in zunaj nas" (točka 24 - glej tudi antisemitizem). 

   Dejanska končna rešitev je mogoča le po vsem svetu. Nova fronta v ta namen 

zagovarja "Kolumbov načrt".  

   Columbusov načrt predvideva zaprto naselitev judovskega ljudstva v ZDA, kjer 

večina Judov že tako ali tako živi. Na ozemlju ZDA bi bilo treba ustanoviti 

avtonomno judovsko državo, v kateri bi Judje lahko živeli v skladu s svojo vrsto in 

tradicijo, ne da bi ogrožali svobodo drugih narodov. Hkrati bo likvidirana piratska 

država Izrael in zlomljena bo svetovna zahteva sionizma po oblasti. 

   Tako nacionalsocialistična končna rešitev judovskega vprašanja v nasprotju z 

običajno propagando holokavsta ne predvideva iztrebljenja judovskega ljudstva ali 

preganjanja posameznih Judov, temveč le dopušča svobodo in vrstam primeren 

razvoj narodov, ki bi vključeval judovsko ljudstvo - kot normalno ljudstvo kot vsa 

druga -, ki ne bi bilo več nočna mora in poguba za svet. 
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Zabava pod svastiko 
  
Nacionalsocialistični aktivizem ima tudi svetlejše trenutke! Tukaj je odlomek 
iz knjižice Gerharda Laucka "Zabava pod svastiko". 
  
  

17. 
  
   Novinar je Laucka prosil za opis samega sebe: "Sem le seks simbol in birokrat. " 
  

  
18. 

  
   S strankarskim kombijem smo se peljali v središče mesta, kjer so ponosno plap-
olale zastave s svastiko. Ko smo se peljali mimo banke, se je en moški nasmehnil 
in nam pozdravil z White Power. Ko je opazil, da nam je kretén poleg njega kazal 
prst, se je obrnil in ga udaril. 
   Temu pravim javna podpora... v akciji! 
  
  

 19. 
  
   Nikoli ne bom pozabil svojega prvega strankarskega shoda. Peljali smo se skozi 
ocean črncev do majhnega otoka belih hiš. Stal sem v vrsti z nevihtniki, ko je 
partijski govornik govoril o Beli moči približno 300 belcem, ki so prišli v park, da 
bi nas slišali. 
   Nato so se pognali naprej. "Oh, oh! Prihajajo po nas!" Za trenutek sem pomislil. 
Toda ne, prišli so naprej, da bi nestrpno pograbili literaturo Bele sile, ki smo jo 
prinesli s seboj za razdeljevanje. 
   Ne vem, ali sem bil bolj presenečen ali zadovoljen. Vendar sem bil vesel, da je 
bil moj prvi vtis napačen! 
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