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Enciklopedija - Michael Kühnen 
  

35 - MIR 
  

   Podobno kot svoboda je tudi mir eden od najbolj zlorabljenih pojmov v svetu 

vladajočih minusov. 

   Nacionalsocializem je svetovni nazor biološkega mišljenja in zato ne temelji na 

dogmah, ki so tuje življenju in v nasprotju z naravo (glej dogmatizem), temveč na 

naravnih zakonih življenja, med katerimi je poleg dednosti in diferenciacije 

najpomembnejša predvsem selekcija, tj. boj za obstoj.  

   V skladu s pravico do samoodločbe se nacionalsocialistično ljudstvo bori za 

svojo svobodo, za ohranitev in razvoj svojih vrst, tako znotraj kot zunaj. Ta boj je 

osnovni zakon narodnega življenja, vse je podrejeno njemu. Samo tam, kjer se 

uspešno vodi, je mir smiseln in zaželen. Nacionalsocializem zavrača mir za ceno 

nacionalne smrti. 

   Pravi mir je mogoč le tam, kjer se je ljudstvo kot narod borilo za svobodo, 

suverenost, samozadostnost in zadosten življenjski prostor ter tako uveljavilo 

svojo pravico do samoodločbe.  

   Pri tem nacionalsocialist spoštuje življenjske pravice drugih narodov in ras, če 

ne ogrožajo pravic lastnega naroda, in si prizadeva za uravnoteženje življenjskih 

interesov v okviru velikih redov (glej tudi Reich).  

   Zato Nacionalsocialistična nemška delavska stranka v 2. točki svojega 

strankarskega programa poziva k vzpostavitvi pravičnega mirovnega reda, ki bo 

spoštoval življenjske pravice Nemčije, ne da bi kršil pravice drugih narodov.  

   Za takšen mirovni red si prizadeva skupnost Nove fronte z vzpostavitvijo 

Četrtega rajha in arijske skupnosti narodov (glej Arijci). 

V atomski dobi takšna izgradnja imperija ni več mogoča z meddržavnimi vojnami, 
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ki jih nacionalsocializem - v nasprotju z vso Greuelovo propagando, usmerjeno 

proti njemu - zavrača kot minus selekcijo, ampak jih je mogoče doseči le z 

revolucijo arijskih narodov. Le takšna revolucija premaga strukture vladajočega 

minus sveta, ki temelji na izkoriščanju in imperializmu, in tako omogoči pravičen 

mirovni red svobodnih narodov. Zato velja: 

  

Nacionalsocializem je mir! 

  

36 - SPREDNJA ORGANIZACIJA 
  

   Nova fronta je skupnost nacionalsocialistov, ki se podrejajo enotnemu vodstvu 

in zavezujoči splošni liniji. Odkar je bila ANS/NA prepovedana, ne oblikujejo več 

lastne organizacije, temveč sodelujejo v frontnih in množičnih organizacijah, s 

pomočjo katerih vodijo politični boj.  

   Frontne organizacije so združenja nacionalsocialistov za spodbujanje in 

uresničevanje določenih političnih ciljev posameznikov ali za prodor in 

združevanje določenih skupin in slojev prebivalstva. Frontna organizacija je tako 

vedno nacionalsocialistična organizacija in služi pridobivanju novih podpornikov 

nacionalsocializma. Pri tem vedno osredotoča svoje sile na določen cilj in/ali 

določeno družbeno skupino - vendar vedno v povezavi s strategijo in torej v 

skladu s splošno linijo Nove fronte.  

   Tako so frontne organizacije tako rekoč vez med taktičnimi potrebami 

vsakdanjega boja (glej poglavje Taktika) in dolgoročno strategijo prevzema 

oblasti. 

   Frontne organizacije so kadrovske organizacije, kar pomeni, da jih ustanavljajo, 

združujejo in neomejeno nadzorujejo nacionalsocialistični kadri. 

   Prvotno je nacionalsocializem nove generacije v Nemčiji oblikoval dve frontni 

organizaciji: NSDAP/AO za propagandni podzemni boj in ANS kot pravno roko 

gibanja. Po združitvi ANS z "Nacionalnimi aktivisti" v ANS/NA je hitra rast 

omogočila in zahtevala nastanek drugih frontnih organizacij - kot so 

"Freundeskreis Deutsche Politik" (Krog prijateljev nemške politike) za 

rekrutiranje starejše generacije, "ANS-Betriebszellenorganisation" (Organizacija 

tovarniških celic ANS) za delo v tovarnah in "ANS-Mädelbund" (Liga deklet 

ANS) za rekrutiranje mladega nacionalsocialističnega gibanja žensk.  

   Vsi so postali žrtev prepovedi SNE. Toda tudi po tej prepovedi in še posebej po 

njej je delo frontnih organizacij ključnega pomena za politični boj. 

   Frontne organizacije kot most med strategijo in taktiko ohranjajo duh in slog 

nacionalsocialističnega gibanja ter preprečujejo buržoazizacijo, "nacionalno 

demokratizacijo", prilagajanje in korupcijo vladajočega sistema. 
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37 - LEADER 
  

   Nacionalsocialistična stranka se na vseh ravneh organizira po načelu führerja. 

Na vrhu stranke je torej partijski voditelj, ki je obdarjen s skoraj neomejenimi 

pooblastili in odgovornostjo, po prevzemu oblasti pa postane tudi vodja vlade 

nacionalsocialistične ljudske države (glej država).  

   Vendar pa je vodja stranke - tako kot vsak drug član stranke - orodje stranke v 

njenem boju za novi red in je podrejen njeni partijski liniji (glej Splošno linijo). 

   Stranka ne obstaja zaradi vodje, ampak vodja stranke služi stranki. 

   Zato nacionalsocializem nove generacije strogo zavrača kult osebnosti in uči o 

prvenstvu stranke, v kateri je kolektivno utelešena volja do življenja naroda (glej 

tudi Volja).  

   Nasprotno pa nacionalsocialisti častijo ustvarjalca nacionalsocializma Adolfa 

Hitlerja kot VODJO, ki je bil več kot le vodja stranke Nacionalsocialistične 

nemške delavske stranke in v katerem so bili enako utelešeni celotna arijska rasa, 

Nemčija, nacionalsocializem in stranka. 

   Le on je nacionalsocialist, ki časti Adolfa Hitlerja in ga edinega razume kot 

vodjo! 

   Ta odnos ne zanemarja napak in končnega oblastno-političnega neuspeha 

državnika Adolfa Hitlerja ter ga ne želi oponašati in posnemati. Toda v führerju 

prepoznava edinstveno, izjemno osebnost, zadnjega velikega arijskega osvajalca, 

nemškega nacionalnega junaka, pod katerim je nemška zgodovina našla svoj 

vrhunec in dovršitev, ter genialnega človeka volje in vizionarja prelomnega časa, s 

katerim se je začel nov čas in novo obdobje. 

   Adolf Hitler, FUHRER, je lik odrešitve arijske rase (glej tudi Heil).  

   Zato si po njem nihče ne more in ne sme prisvajati naziva "Führer" in se 

primerjati z njim; nihče ne more in ne sme kot Adolf Hitler enačiti svoje osebe z 

Nemčijo, idejo ali stranko in si tako prisvajati isto, kar je po naravi pripadalo 

Führerju zaradi njegove genialnosti.  

   Še naprej bodo obstajali voditelji nacionalsocialistične stranke in vodilni tovariši 

na vseh ravneh, toda voditelj je samo eden: ADOLF HITLER!  

  

  

38 - NAČELO VODJE 
  

   Führerjevo načelo je organizacijsko načelo nacionalsocialistične stranke v 

njenem boju za novi red. Ko stranka prevzame oblast, postane tudi organizacijsko 

načelo nastajajoče nacionalsocialistične ljudske države na vseh ravneh.  
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   Načelo vodenja je podrejeno ciljem, določenim v programu stranke, in splošni 

liniji stranke, tj. je sredstvo za dosego cilja in ne cilj sam po sebi. Ne služi 

ambicijam, nečimrnosti ali sebičnosti posameznih voditeljev, temveč le 

učinkovitosti partijskega boja, zato ga je treba ostro razlikovati od kulta osebnosti, 

ki ga je treba zavrniti.  

   Führerjevo načelo temelji na dveh stebrih: "avtoriteti" in "odgovornosti". Tako 

daje vodilnemu tovarišu in političnemu vodji skoraj neomejeno oblast nad 

podrejenimi, vendar mu nalaga enako skoraj neomejeno osebno odgovornost, vse 

do angažiranja in žrtvovanja lastnega življenja, kot je določeno v partijskem 

programu Nacionalsocialistične nemške delavske stranke. To velja na vseh ravneh 

partije in pozneje države. Avtoriteta in odgovornost najdeta svoje meje izključno v 

ideji nacionalsocializma in v partijski liniji nacionalsocialistične delavske stranke. 

Zato nikoli nista osebne narave, temveč izhajata iz poslanstva in boja stranke. 

   Samo partija podeljuje avtoriteto in samo njej je odgovoren vodja, tovariš. To 

velja tudi za vodjo stranke, katerega avtoriteta izhaja iz stranke in ki je odgovoren 

stranki. 

   Ne stranka je orodje voditelja, ampak voditelj je orodje stranke! 

   Za vsakega člana stranke se stranka uteleša v njegovem nadrejenem, dokler ji je 

ta zvest. Za voditelja stranke je stranka utelešena predvsem v 

nacionalsocialističnem senatu. 

   Na začetku bojnega obdobja se vodilni tovariši znajdejo v konkretnem 

vsakodnevnem boju. Kdor se čuti poklicanega za vodstvene naloge, si pridobi 

zaupanje tovarišev, jih vodi v boj in se podredi splošni liniji, s tem postane 

vodstveni tovariš in naj vodi, kolikor mu dopuščajo moči in sposobnosti. Pozneje 

bo partija prešla na ciljno elitno usposabljanje, pri čemer bo tovariše usposabljala 

za vodenje in jih razporedila tam, kjer primanjkuje voditeljev (glej tudi Elita in 

elitno usposabljanje). 

   Po prevzemu oblasti bo führerjevo načelo veljalo na vseh ravneh življenja 

narodne skupnosti. Vendar pa nacionalsocialistično vodenje vedno temelji na 

naslednjih desetih vodilnih načelih: 

  

1. Disciplina proti stranki in njeni splošni liniji. 

2.  pridobivanje zaupanja sledilcev. -  Le tisti, ki pridobi in ohrani 

 zaupanje svojih sledilcev, je vodja. 

3. Ni osebnih sledilcev. - Kdor pridobiva privržence za svojo osebo in ne za 

stranko, ni nacionalsocialist. 

4. občutek odgovornosti. - Po svojih najboljših močeh izpolniti poslanstvo, ki 

ga je dala stranka, in prostovoljno odstopiti, če se najde boljše. 

5. prijateljstvo. 
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6. Predanost in požrtvovalnost. 

7. Pravosodje. 

8. samospoznanje in samouresničevanje. - Postati osebnost, spoznati sebe z 

vsemi močmi in slabostmi, v celoti izkoristiti in razviti vse svoje 

sposobnosti in možnosti, da bi lahko optimalno služil stranki. 

9. domišljija. - Brez domišljije in empatije ni vodenja. 

10. moč volje (glej volja). 

  

   Führerjevo načelo omogoča vodenje in ga naredi za zgodovino. Biti vodja ne 

pomeni imeti privilegije in uživati oblast, temveč pomeni: žrtvovati se več, delati 

več, boriti se več in služiti bolje kot drugi! 

   Že pred ponovno ustanovitvijo NSDAP je v Gesinnungsgemeinschaft der Neuen 

Front veljalo führerjevo načelo. 
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Zabava pod svastiko 
  
Nacionalsocialistični aktivizem ima tudi svetlejše trenutke! Tukaj je odlomek 
iz knjižice Gerharda Laucka "Zabava pod svastiko". 
  
  

  
22. 

  
   Ko sem vstopil v svojo najljubšo kavarno, me je znanec navdušeno poklical k 
svoji mizi. Rekel je, da mi mora nekaj pokazati. Potegnil je roko v žep in jo pre-
vidno izvlekel, da je ne bi videl nihče drug, ki je sedel v bližini. 
   Ko se je izkazalo, da je nalepka NSDAP/AO Niggers Beware, sem se zdrznil. 
Očitno jo je dobil v sosednji knjigarni, ki sem jo redno oskrboval. (Oba lokala je 
odnesel potres. Knjigarna se je ponovno odprla v začasnem šotoru. Posejal jo bom, 
ko bom dobil nalepke.) 
   Rekel je, da jo bo pokazal še nekaterim drugim ljudem, in rekel sem mu, da je to 
čudovita zamisel. 
  

  
23. 

  
   Heinrich je bil civilni uslužbenec zahodnonemške vojske ("Bundeswehr"). Poz-
nan je bil tudi kot "lokalni nacist". 
   Nekega dne je na usposabljanje prišla še ena skupina novincev, približno 150 
moških. Nekaj dni pozneje se je na steni stavbe v bazi pojavil velik rdeče-belo-
črni plakat NSDAP/AO velikosti 17 x 22 palcev. 
   Trije vojaški obveščevalci ("M.A.D.", kar je primerno) so prišli iz Hamburga, da 
bi raziskali ta "prekršek". Seveda so zaslišali Heinricha. 
   "Ne, tega nisem storil. In ne vem, kdo je to storil," je bil njegov iskren odgovor. 
   Teden dni pozneje je na isto mesto, kjer je bil odkrit plakat, nalepil nalepko 
NSDAP/AO. 
   Heinrich in neznani tovariš se nista nikoli srečala. Toda po tem je vsak vedel, da 
ni bil sam. 
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