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Enciklopedija - Michael Kühnen 
  

28 - ETIKA 
  
   Nacionalsocializem zavestno razlikuje med moralo in etiko. Morala izhaja iz 
različnih manifestacij dogmatizma in se uveljavlja z mentalno, duhovno in/ali 
fizično prisilo. Njena vodilna beseda je starozavezni "boš". Morala, ki velja v 
evropskem kulturnem prostoru (glej Evropa), je morala krščanstva z judovsko 
kovanko (glej tudi judovstvo), katere kovanke je do danes oslabila tudi doba 
razsvetljenstva in z njo meščanstva. Vendar se pod vplivom dekadence v habitatu 
arijske rase (glej tudi Arijci) vse bolj razkraja. 
   Nacionalsocializem ne vidi svoje naloge v podpiranju ali obnavljanju nihajoče 
morale, saj je v svojem bistvu proti naravi in vrstam, proti telesu in življenju.  
Nacionalsocializem namesto morale postavlja obred in etiko v skladu z vrsto in 
naravo.  
   Nacionalsocialistična etika vrednostnega idealizma ne temelji na dogmatičnih 
prepričanjih, temveč izhaja iz naravoslovne epistemologije biološkega humanizma 
in je tako izvajanje zakonov življenja (predvsem dednosti, diferenciacije in boja) v 
življenju človeške skupnosti. Uresničuje se po svobodni volji človeka, ki želi 
živeti dragoceno in smiselno življenje, in je temelj njegove svobode. Njegova 
vodilna beseda je ponosni "Jaz hočem!" (glej tudi Ponos). 
   Smisel in cilj nacionalsocialistične etike je ohranitev in razvoj arijske rase in 
njenih narodov. Glede na etnično pripadnost, spol, tip človeškega bitja in celo 
posameznikovo osebnost pride do različnih izrazov:  
   Na primer etika delavca, vojaka, vodje (glej Führerprinzip), materinstva itd. 
Vendar pomen in cilj vedno ostajata zavezujoča in združevalna, kar omogoča 
ustvarjanje in ohranjanje prave narodne skupnosti. 
   Do nacionalsocialistične revolucije in ustanovitve nacionalsocialistične ljudske 
države (glej državo) je v ospredju etika boja in borca, kar se odraža predvsem v 
desetih zapovedih političnega vojskovanja, ki so zavezujoče za Sturm-Abteilung 
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Nacionalsocialistične nemške delavske stranke in do njene ponovne ustanovitve za 
Neue Front.  
   Zaradi takšnega odnosa do življenja Nova fronta zavrača vse vplive buržoaznih 
moralnih konceptov na strankarsko življenje in svoje privržence ocenjuje 
izključno glede na njihovo pripravljenost angažirati se in žrtvovati v političnem 
boju. 

 

29 - EVROPA 
    
   Evropa je območje naselitve arijske rase (glejte Arijci) na evropsko-azijskem 
dvojnem kontinentu. Geografske meje na severu, zahodu in jugu tvorijo Severni 
ledeni ocean, Atlantski ocean in Sredozemsko morje, medtem ko na vzhodu za 
geografsko mejo Evrope velja gorovje Ural, ki ga v glavnem naseljujejo tri arijske 
družine ljudstev germanske, slovanske in romanske rase. Te se rasno obravnavajo 
tudi kot nordijska, vzhodna in zahodna rasa znotraj Bele velike rase.  
   Dejansko pa so dejanske meje Evrope dinamične, saj so na vzhodu odvisne od 
stanja rasnega boja z mongolsko (rumeno) veliko raso, na jugu pa z negroidno 
(črno) veliko raso, kar vključuje območje vpliva Sibirije ter severne Afrike in 
Bližnjega vzhoda. 
   Nacionalsocializem si prizadeva za oblastno-politično organizacijo velikega 
evropskega življenjskega prostora s četrtim rajhom, ki bo obsegal celotno arijsko 
območje naselitve in vpliva vse do Perzije - kot most do vzhodnega 
indoevropejstva (glej tudi Parziji).  
   Evropa je lahko svobodna, neodvisna in avtarkična le kot obsežna ureditev (glej 
tudi Svoboda in avtarkija). Revolucija nacionalsocializma bo torej evropska, kar 
tudi preprečuje, da bi se imperializem proti izoliranim nacionalnim revolucijam 
boril individualno in jih zatrl. 
   Zato si miselna skupnost Nove fronte prizadeva za enotno fronto 
nacionalsocialističnih strank Evrope (glej tudi Nacionalsocialistična nemška 
delavska stranka) in njihovo zavezništvo z nacionalnimi in völkisch-
socialističnimi silami arabskega sveta, Perzije in Turčije (glej tudi Arabci in 
Turki).  
   Za prihodnji red četrtega rajha ne bo značilen ne internacionalizem ne 
imperializem, temveč bo na podlagi rasne higiene in rasne segregacije omogočil 
ohranitev in razvoj vrst ter s tem svobodo vseh narodov na tem metropolitanskem 
območju. 
  

30 - DRUŽINA 
    
   Biološki humanizem kot naravoslovna doktrina in temelj nacionalsocializma 
razume človeka kot skupnostno bitje in ga vidi vključenega v naravne in kulturne 
skupnosti, ki omogočajo, osmišljajo in vrednotijo njegovo življenje.  
   Družina je najmanjša naravna skupnost, jedro in temelj velikih organskih 
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skupnosti ljudi in ras. 
  

Brez zdrave družine ni zdravih ljudi! 
  
   Zato si nacionalsocializem prizadeva za nacionalno in rasno ozaveščeno družino, 
ki se zaveda svoje odgovornosti in služi kot reproduktivna skupnost za ohranitev 
in razvoj vrste. 
   Pravici ljudskega tovariša do svobodne izbire vzreje torej nasprotuje dolžnost 
ustanovitve družine v skladu z načeli rasne higiene kot reproduktivne skupnosti. 
Tudi družina ni zasebna zadeva, temveč služi, tako kot vsako drugo področje 
narodnega življenja, preživetju in višjemu razvoju lastne človeške vrste. Zato v 
nacionalsocialistični Volksstaat (glej državo) pravice in dolžnosti družine urejajo 
rasni in dedni zakoni.  
   Najpomembnejše in odločilne dolžnosti družine do narodne skupnosti so: 
  
vzreja zakoncev v skladu z načeli dednega zdravja in rasne higiene ter 
  
Vzgoja dovolj velikega števila otrok. 
  
   Duša in temelj nacionalsocialistične družine, tako kot vseh naravnih skupnosti, 
je ženska kot mati. Materinstvo kot etično načelo nacionalsocialističnega 
vrednostnega idealizma (glej tudi Etika) je zato odločilni pogoj prave družine.  
   Naloga nacionalsocialističnega ženskega gibanja je, da ženske vzgaja po tem 
modelu in jih pridobi za to etiko, ki je v skladu z vrsto in naravo. 
  
  
  

31 - FAŠIZEM 
    
   Fašizem je tako kot nacionalsocializem dediščina delavskega gibanja, ki je 
nastalo po prvi svetovni vojni. Pravi, revolucionarni fašizem tako kot 
nacionalsocializem združuje nacionalizem in socializem, si prizadeva za totalno 
državo, se bori proti kapitalizmu in marksizmu ter v revolucionarni stranki, 
organizirani po voditeljskem načelu, vidi politično avantgardno organizacijo, 
nosilko volje in suverenosti države in naroda. Tudi fašizem se tako kot 
nacionalsocializem bori proti dekadenci in materializmu sodobnega minus sveta. 
Zaradi vseh teh razlogov sta nacionalsocializem in fašizem v Evropi naravna 
zaveznika. 
   Kljub temu fašizem in nacionalsocializem nista ista stvar.  
   Nacionalizem fašizma je povezan z državo, ki je razumljena kot cilj sam po sebi 
in samosvoja vrednost, nacionalizem nacionalsocializma pa z narodom. Fašizem 
zanemarja rasni boj in ga rasna vprašanja in biopolitika skorajda ne zanimajo. 
Fašizem je torej mednarodni pojav, neodvisen od ljudi in rase, medtem ko je 
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nacionalsocializem nadnacionalno svetovno gibanje, vendar rasno vezano na 
arijce.  
   Tako lahko pride do boja in celo vojne med fašističnimi strankami ali državami, 
ne pa med nacionalsocialističnimi, ki so enako zavezane svojim narodom kot 
skupni rasi.  
   Poleg tega se fašizem običajno ne zaveda nevarnosti judovstva in sionizma ter 
ne pozna antisemitizma. 
   Fašizem je zato v vsem manj dosleden kot nacionalsocializem in ni tako dobro 
politično in ideološko utemeljen in utrjen. Zaradi te površnosti se tudi lažje 
sprevrže v orodje reakcije in tako lahko postane pretveza in ščit za vse vrste 
temnih sil.  
   Nacionalsocializem je tovariški in ni sovražen do fašizma arijskih narodov. 
Vendar pa ostaja cilj, da se ga znebimo frakcijskih odpadkov in nedoslednosti ter 
ga preoblikujemo v nacionalni socializem. 
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Zabava pod svastiko 
  
Nacionalsocialistični aktivizem ima tudi svetlejše trenutke! Tukaj je odlomek 
iz knjižice Gerharda Laucka "Zabava pod svastiko". 
  

  
20. 

  
   Ko sem prišel v mesto, sem šel naravnost na sedež stranke. Ves dan nisem jedel, 
zato sem tovarišu predlagal, da gremo ven jesti. Kmalu nas je bilo več na poti v 
restavracijo. 
   "Ustavimo se tam na pivo!" je predlagal nekdo, ki je bil v težavah. Voznik mu je 
z veseljem ugodil. 
   No, iz enega piva je nastalo kar nekaj drugih. Nekako smo pozabili na večerjo in 
se vrnili na sedež. Takrat že nisem razmišljal povsem jasno. Spomnil pa sem se 
petine rženega viskija Old Overholt, ki sem ga prinesel s seboj, da bi ga delil s to-
variši. 
   Vsekakor sem bil    do takrat, ko sem šel spat (pravzaprav na kavč na hodniku v 
drugem nadstropju), zelo, zelo pijan. (Naslednje jutro sem imel najhujšo klofuto v 
življenju. Trajala je dva dni.) 
   Sredi noči sem zaslišal trk. Skozi okno sobe na koncu hodnika, le nekaj metrov 
stran od mojega kavča, se je v okno zaletel Molotov koktajl. Slišal sem kričanje 
spodaj in v sobi opazil plamene, ki so švigali navzgor. 
   "Prekleto pijan sem, da bi vstal in pogasil ogenj. To bom pustil drugemu, ki je že 
vstal!" Mislil sem si. 
   V nekaj sekundah je prišel napol oblečen in bosonogi Stormtrooper (Michael 
Storm), potegnil goreče zavese in pogasil ogenj. (Naslednje jutro se je malo 
pritoževal nad "vročo nogo", ki jo je pri tem dobil.) 
   Najbolj smešno se je zgodilo naslednji večer, ko smo imeli redni petkov večerni 
sestanek. Udeležili so se ga tako aktivisti kot neaktivisti, da bi slišali poročilo o 
tedenskem napredku. 
   Toda govornik ni niti omenil bombardiranja prejšnjo noč! 
   Nato sem ga vprašal, zakaj.  Odgovoril je: "Oh, na to sem pozabil." 
   Bombni napadi so bili tako običajni - in v tistih dneh se je dogajalo toliko stvari 
- da mu je ta manjši incident preprosto ušel iz glave! 
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