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Enciklopedija - Michael Kühnen 
  

39 - SPLOŠNA LINIJA 
  
   Splošna usmeritev Nove fronte je za čas trajanja nacistične prepovedi 
nadomestila strankarsko usmeritev Nacionalsocialistične nemške delavske stranke 
(NSDAP). 
   Stranka v nacionalsocializmu uteleša organizirano voljo ljudstva do življenja in 
je nosilka njegove volje na poti k novemu redu (glej Volja). V ta namen podreja 
svoje strankarske člane skupnemu oblikovanju politične volje. To oblikovanje 
volje, ki ga organizira stranka, ne posega v notranjo svobodo nacionalsocialista, 
temveč ga veže v disciplino, ki je potrebna za vodenje revolucije do zmage. 
Konkretizira se v liniji stranke: 
  
ČLANI STRANKE SO LAHKO SAMO TISTI, KI SE PODREJAJO 
PARTIJSKI LINIJI! 
  
   Linija stranke obsega zavezujočo razlago programa stranke, predstavitev 
zgodovine stranke, temelje razumevanja nacionalsocialističnega svetovnega 
nazora in odnosa do življenja ter končno opredelitev strategije in taktike stranke v 
boju za oblast in po prevzemu oblasti v boju za izgradnjo novega reda. Ker 
nacionalsocialistična revolucija ni mogoča brez stranke in strankarske linije, ki jo 
ta uveljavlja, se morajo nacionalsocialisti tam, kjer nacionalsocialistične stranke ni 
ali je prepovedana, organizirati za ustanovitev stranke.  
   To nalogo je prevzela Nova fronta v Nemčiji. Organiziran boj za ustanovitev 
stranke zahteva tudi zavezujočo politično linijo, v tem primeru splošno linijo Nove 
fronte. Ta pojasnjuje ista vprašanja kot bodoča strankarska linija, se militantno 
uveljavlja in tako omogoča organiziranim nacionalsocialistom - da oblikujejo 
disciplinirano voljo s ciljem izgradnje nacionalsocialistične stranke. 
   Ta splošna usmeritev je seveda odvisna od tega, ali jo bo potrdilo kasnejše 
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legitimno vodstvo stranke, kar pomeni, da velja le zaenkrat. Zato Nova fronta 
pričakuje podporo vseh pravih, tj. dobronamernih nacionalsocialistov v boju za 
ponovno vzpostavitev NSDAP, tudi če se s splošno linijo ne strinjajo v vprašanjih, 
kot so programsko, zgodovinsko razumevanje in ideološka opredelitev. Splošna 
linija Nove fronte je torej jasno usmerjena v strategijo in taktiko.  
   Splošna usmeritev Nove fronte se izraža v praktičnih navodilih njenega vodstva 
in v teoretičnih razlagah njenega političnega leksikona. 
  

40 - NEMČIJA 
  
   Germanska ljudstva tvorijo jedro arijske rase (glej Arijci). Predstavljajo eno od 
štirih družin ljudstev (skupaj z Romani, Slovani in vzhodnimi Indoevropejci) in se 
naseljujejo v Evropi, zlasti v središču in na severu celine. Germanska ljudstva 
rasno pripadajo nordijskemu človeškemu tipu arijstva in so zgodovinsko gledano 
dediči rimske cesarske ideje, po padcu Rima pa glavni etnični nosilci imperija.  
   Glavno ljudstvo germanske družine narodov so Nemci (glej Nemčija). V skladu 
s tem je prvotni nacionalsocializem stvaritev nordijsko-germansko-germanskega 
mišljenja in čustvovanja ter je bil prvotno namenjen izključno tej vrsti ljudi. 
Nemški rajh naj bi postal najprej Veliki nemški in nazadnje Veliki germanski rajh 
ter vključeval vse nosilce nordijsko-germanske krvi. 
   V skladu s tem velikim germanskim prizadevanjem se nacionalsocializem nove 
generacije bori tudi za združitev vseh germanskih narodov v Evropi v okviru 
germanske zveze in kot del Četrtega rajha.  
   Zaradi zgodovinskih rezultatov in posledic druge svetovne vojne, ki ogrožajo 
preživetje celotne arijske rase in zahtevajo njeno prostovoljno enotnost, pa se 
nacionalsocializem danes vidi kot organizirana volja do življenja celotne arijske 
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rase, ki želi oblikovati vsa bela ljudstva. Nosilci te volje v narodih so njihove 
nacionalne socialistične stranke (glej tudi Nacionalsocialistična nemška delavska 
stranka). Toda ta celovita obveznost političnega boja za ohranitev in razvoj vrste 
arijske rase bo vedno vključevala tudi nalogo zagotavljanja preživetja in višjega 
razvoja nordijsko-germanske človeške vrste v skladu z vrsto in naravo. 
   Nacionalsocialisti, združeni v Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front, so 
najprej Nemci, nato Germani, nato Evropejci in nazadnje belci. 
  

41 - Z MISLIMI 
  
   V pogojih demokracije zahodnega tipa nacionalsocialistična stranka uporablja 
taktiko legalne revolucije. To pomeni, da poskuša prevzeti oblast tako, da prepriča 
večino ljudi in v okviru obstoječe ustave.  
   To se ne počne iz oportunizma, ne sme voditi k notranjemu prilagajanju 
vladajočemu sistemu in ne pomeni izdaje revolucije. Prej je posledica spoznanja, 
da cilja nacionalsocializma - Volksgemeinschaft kot temelj novega reda - ni 
mogoče doseči proti množici prebivalstva, temveč le z njenim soglasjem. Zato 
lahko nacionalsocialistična stranka uporablja formalne mehanizme demokracije, 
ne da bi izdala revolucijo. 
   Seveda se vladajoči sistem zaveda, da spoštovanje demokratičnih formalnosti še 
ne pomeni njihovega priznanja in da je revolucija na koncu poti. Zato je 
nacionalsocialistična stranka tudi v demokraciji vse bolj preganjana. To še posebej 
velja za ZRN, ki je le navzven demokracija zahodnega tipa, v bistvu pa je 
polkolonialna tvorba pod nadzorom ZDA in sionizma, v bistvu nesuvereno 
okupacijsko ozemlje (glej tudi Suverenost). 
   To pojasnjuje še posebej ostro preganjanje völkischove volje do svobode v ZRN 
- in s tem prepoved nacionalsocialistične Nemške delavske stranke. Kljub temu 
Nova fronta tudi v teh razmerah uporablja manevrski prostor formalne 
demokracije. Svoje voditelje, kadre in člane zavestno izpostavlja političnemu 
preganjanju, celo do zaporne kazni, in to vidi kot del svoje strategije: 
  
Nova fronta zaporne kazni za podpornike ne vidi kot katastrofo ali poraz, temveč 
kot dokaz, da je sistem prepoznal nevarnost, da v tem boju vidi grožnjo in da je 
gibanje zato na pravi poti. 
Nova fronta se zaveda, da zapor za podpornike sicer prinaša kratkoročne težave, 
vendar pa je hkrati tudi dolgoročni proces selekcije, ki krepi in utrjuje kadre ter 
vzgaja militantno elito. 
Nova fronta zapor podpornikov razume kot nujno žrtev, ki na dolgi rok doseže 
svoj učinek v zavesti ljudi in gibanju prinese pozornost, zanimanje, spoštovanje in 
končno občudovanje. 
Novi fronti je uspelo dokazati hinavščino sistema, opozoriti na zaporne kazni za 
podpornike in razkriti plemenite fraze o svobodi izražanja in temeljnih pravicah 
kot zavajanje ljudi ter figov list notranjega in zunanjega suženjstva. 
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   Zaradi vseh teh razlogov Nova fronta v svojem političnem boju sprejema 
zaporne kazni za podpornike in jih propagandno uporablja. Vendar pa ne prakticira 
kulta nezakonitosti, prizadeva si izkoristiti vse možnosti, spoštuje zakonodajo in 
prepušča sistemu, da javno dokaže svoj prav s preganjanjem in zapiranjem svojih 
nasprotnikov. 
   Ta oblika boja za legalno revolucijo v pogojih nacistične prepovedi je lahko 
uspešna le, če Novi fronti vedno uspe odstraniti strah pred preganjanjem in 
Gesinnungshaftom pri svojih privržencih in jim posredovati prepričanje, da 
Gesinnungshaft nacionalsocialistov dolgoročno koristi gibanju in prispeva k 
strmoglavljenju vladajočega sistema. Nasprotno pa Nova fronta zavrača taktiko 
oboroženega odpora - volkodlaka - kot neprimerno v sedanji zgodovinski fazi 
nemškega boja za svobodo. 
  

42 - UDELEŽBA PRI DOBIČKU 
  
   Nacionalsocialistična nemška delavska stranka je stranka nemškega socializma 
in si zato prizadeva za izgradnjo socialistične nacionalne skupnosti. To uresničuje 
v gospodarski obliki korporativizma, v kateri je delavski razred udeležen v 
proizvodnih sredstvih nacionalnega gospodarstva in nosi soodgovornost. Temu 
cilju služi zahteva po delitvi dobička v velikih podjetjih iz 14. točke programa 
stranke NSDAP.  
   To je jasno usmerjeno v ključne panoge, ki jih je nacionaliziral 
nacionalsocialistični Volksstaat (glej Država), in v podjetja, ki so bila socializirana 
že prej (glej tudi Nacionalizacija). Takšna udeležba pri dobičku je smiselna le kot 
udeležba pri proizvodnih sredstvih podjetja, saj se na ta način spodbuja delavčeva 
navezanost na delo in prebuja njegov zelo osebni interes za uspeh, saj je njegova 
udeležba pri dobičku odvisna od konkretnega doseženega dobička. 
   Vsa nacionalizirana podjetja, ki ustvarijo znaten dobiček, se zato kmalu ponovno 
vključijo v družbo, pri čemer se delniški certifikati tokrat izdajo zaposlenim kot 
neodtujljiva lastnina delavcev v proizvodnih sredstvih. Na ta način skupnost 
podjetja kot taka postane lastnik podjetja.  
   Iz te ureditve so izključena podjetja, ki služijo denarju, vsa tista, ki imajo 
nepridobitne namene in zato neizogibno poslujejo bolj ali manj z izgubo, ter mala 
in srednja podjetja, ki so nedvomno zasebna lastnina in služijo srednjemu sloju. Za 
zaposlene v teh podjetjih je z zakonom določeno nadomestilo za njihovo udeležbo 
v nacionalnem bogastvu. 
   Ker je v nacionalsocialističnem Volksstaatu pristojnost razpolaganja s 
proizvodnimi sredstvi - razen izjem - še vedno vezana na zasebno lastnino, to za 
velika podjetja, ki preidejo v delavsko last, pomeni, da tovarniška skupnost 
postane gospodar podjetja, saj je postala njegov lastnik. Zato delitev dobička 
neizogibno vodi v delavčevo soodgovornost za njegovo podjetje. To 
soodgovornost izvajajo delavski sveti, katerih pristojnosti so razširjene in ki so 
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sestavljeni na podlagi tretjinske paritete: Tretjino svetov delavcev imenuje država, 
tretjino Fronta dela kot pokrovitelj in zastopnik interesov celotnega delavstva, 
tretjino pa izvoli neposredno delavska skupnost s svobodno osebno izbiro.  
   Da bi preprečili, da bi bili drugi delavci v slabšem položaju, se podobna 
soodgovornost uvede tudi v nacionaliziranih in zasebnih podjetjih, ki presegajo 
minimalno velikost, ki jo je treba določiti. V zasebnih podjetjih so sveti delavcev 
sestavljeni iz po ene tretjine predstavnikov delodajalcev, delavske fronte in 
delavske skupnosti.  
   Tako kopičenje bogastva ljudskega tovariša hkrati spodbuja njegovo 
soodgovornost in udeležbo pri dobičku ljudskega bogastva ter tako gradi pravo, 
socialistično ljudsko skupnost. 
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Zabava pod svastiko 
  
Nacionalsocialistični aktivizem ima tudi svetlejše trenutke! Tukaj je odlomek 
iz knjižice Gerharda Laucka "Zabava pod svastiko". 
  
  

  
26. 

  
   Tovarna ni bila klimatizirana, zato je bilo poleti zelo vroče, pogosto več kot 100 
stopinj. Enkrat je bilo celo 110 stopinj! 
   Seveda je bila celotna moja ekipa zelo naklonjena našemu ventilatorju. 
   Na žalost smo zjutraj, ko smo prišli v službo, pogosto pogrešali naš ljubljeni 
ventilator. Očitno so ga delavci druge ali tretje izmene z drugih delovnih mest od-
nesli, ko nas ni bilo tam, da bi ga varovali. Ko smo ga iskali po obratu, so "novi 
lastniki" vedno prisegli, da je to njihov ventilator, in ga niso hoteli vrniti. 
   Nekega dne sem našel rešitev: Na naš ventilator sem nalepil nalepko s svastiko 
NSDAP/AO. 
   Ko je naslednjič manjkal, sem ga zlahka našel. Stopil sem do najbližjega delavca 
in jezno vprašal: "Kdo je na ta ventilator nalepil nacistično nalepko?! 
   "Jaz ne, to ni naš ventilator. Bil je tukaj, ko sva začela izmeno," je odgovoril z 
živčnim, nekoliko prestrašenim glasom. 
   "Vem. Nalepko sem nalepil na ventilator. To je moj ventilator!" Ugovarjal sem, 
ko sem dvignil ventilator in odšel. 
   Moja ekipa je bila vesela, da je dobila ventilator nazaj... z nalepko s svastiko ali 
brez nje.   
  

  
27. 

  
   Na avtocesti skozi Iowo smo se ustavili za gorivo. Moj prijatelj je opazil, da 
ljudje v kombiju poleg nas govorijo nemško. Zato je pohitel nazaj in vzel izvod 
časopisa NSDAP/AO v nemškem jeziku, NS Kampfruf. Nato je stopil do Nemcev, 
jim izročil časopis in jim povedal nekaj o NSDAP/AO. 
   Ko sta se vrnila v Nemčijo, sta o tem srečanju verjetno povedala kar nekaj pri-
jateljem. 
   Kdo ve, morda so celo postali naročniki. 
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