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Tietosanakirja - Michael Kühnen 
  

4 - ANTISEMITISMI 

  
   Seemiläinen rotu - jota kutsutaan myös Lähi-idän roduksi - on erikoinen 

sekarotuinen rotu, jonka pääasiallista asuinaluetta ovat Pohjois-Afrikka ja Lähi- 

Aasia ja joka työntyy tälle alueelle puskurina ja välittäjänä kolmen suuren rodun 

(valkoinen, musta, keltainen) välille. Seemiläisellä rodulla on selvät, biologisesti 

vakaat fyysiset ja henkiset rotuominaisuudet, ja sitä on sen vuoksi pidettävä 

muiden rotujen vastakohtana lajinomaisina.  

   Seemiläinen rotutyyppi vastaa näin ollen myös rodunomaista maailmankuvaa, 

elämänasennetta ja uskonnollisuutta. Sikäli kuin nämä palvelevat oman lajinsa 

säilyttämistä ja täydellistämistä, kuten esimerkiksi seemiläisillä arabeilla islam, ei 

siitä seuraa ongelmia eri lajin ihmisille. 

   Euroopan kulttuurihistorian kuluessa seemiläisestä juutalaisuudesta lähti 

kuitenkin henkisiä vaikutteita, jotka vahvistuivat ja voimistuivat ja joita on 

kutsuttava tuhoisiksi. Näihin kuuluvat ennen kaikkea dogmatismi, fanatismi, tasa-

arvon ideologia ja individualismi, jotka kaikki ovat arjalaiselle hengelle ja sielulle 

(ks. arjalainen) vieraita ja edistävät sen rappiota. Nämä vaikutteet konkretisoituvat 

hengellisissä tai poliittisissa virtauksissa, kuten kristinuskossa, marxismissa, 

liberaalissa kapitalismissa, psykoanalyysissä ja vastaavissa, päätyäkseen lopulta, 

täysin vailla henkistä sisältöä, materialismiin. 

   Juuri näitä vaikutteita ja virtauksia vastaan suuntautuu antisemitismin henkinen 

puolustustaistelu, joka Saksassa saa poliittisen ilmaisunsa Saksan 

kansallissosialistisen työväenpuolueen puolueohjelman 24. kohdassa, jossa taistelu 

"juutalaista materialistista henkeä vastaan meissä ja meidän ulkopuolellamme" 

kuvataan kansallisen yhteisön elpymisen edellytyksenä. Antisemitismi on siis 
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olennainen osa kansallissosialismia - kansallissosialismia sekä 

maailmankatsomuksena että elämäntapana.  

   Nämä seemiläisen ajattelun ja tunteiden vaikutteet ja virtaukset eivät kuitenkaan 

ole vain eri rotujen kohtaamisen satunnaisia tuloksia, vaan myös juutalaisuuden 

poliittisia aseita sen pyrkiessä maailmanherruuteen. Tämän juutalaisuuden 

poliittisen pyrkimyksen kantaja nykypäivänä on sionismi maailmanjuutalaisuuden 

järjestäytyneenä voimana ja siten juutalaisena kansallisena liikkeenä. 

   Tätä vastaan kansallissosialistinen puolue järjestää poliittisen 

puolustustaistelunsa. Koska islamilainen maailma ja seemiläiset arabit eivät tässä 

taistelussa ole ylimääräinen uhka vaan toivottava liittolaiskumppani, on 

suositeltavaa käyttää älyllisestä puolustustaistelusta termiä antijudaismi ja 

poliittisesta puolustustaistelusta termiä anti-sionismi ja antaa historiallisen termin 

"antisemitismi" väistyä taka-alalle. 

   Kansallissosialismin päämäärä tässä taistelussa on juutalaisuudesta lähtevän 

henkisen ja poliittisen vaaran poistaminen juutalaiskysymyksen lopullisella 

ratkaisulla, joka ei tavanomaisen julmuuspropagandan vastaisesti tarkoita 
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juutalaiskansan hävittämistä tai vainoamista, vaan ainoastaan arjalaiskansojen 

vapauden mahdollistamista ja palauttamista oman ajattelu-, tunne- ja 

elämäntapansa mukaisesti. 

  

5 - ARABER 
  

   Seemiläinen rotu on itsenäinen hybridi kolmen päärodun (valkoinen, musta, 

keltainen) välillä, jolla on vakaat rodulle tyypilliset ominaisuudet. Sen 

asuttamisalue on koko Pohjois-Afrikan Välimeren rannikko, aina Keski-Afrikan 

puhtaasti negroidien asuttamisalueeseen asti, sekä Lähi-itä turkkilaisten ja 

persialaisten asuttamisalueen rajoille asti (ks. myös parseet ja 

itäindoeurooppalaisuus). 

   Seemiläisen rodun etninen ydin on arabien kansojen perhe, jonka alkuperäalue 

on Arabian niemimaan laajuus, mutta joka islamin valloitusdynamiikan vuoksi 

laajeni koko edellä mainitulle laajemmalle alueelle ja muokkasi sitä, mutta imi 

prosessin aikana itseensä erilaisia rodullisia elementtejä, jotka johtivat 

eriytymiseen eri kansoiksi. Kuitenkin arabeja on pidettävä yhtenä kokonaisuutena, 

mitä tukee myös arabien kansallisen liikkeen olemassaolo ja sen väsymättömät 

pyrkimykset luoda oma arabikansa. 

   Arabit ovat kansallissosialistisen Euroopan luonnollisia liittolaisia:  

   Arabinationalismi taistelee eurooppalaisen nationalismin tavoin imperialismia 

vastaan ja vapauden puolesta. Kansallissosialismia ja islamia yhdistää myös 

taistelu edun orjuutta vastaan, joka on ei-marxilaisen sosialismin edellytys. Ja 

lopuksi arabikansa kärsii sionismin terrorista, sillä se perusti arabimaahan Israelin 

merirosvovaltionsa ja osittain tappoi ja karkotti palestiinalaisten arabikansan, 

osittain alisti ja sortaa heitä tähän päivään asti. Sionismi on kuitenkin tunnetusti 

kansallissosialismin päävihollinen, joka vastustaa armottomasti sionistien 

maailmanherruuden tavoittelua. Kaikki nämä ovat edellytyksiä sellaisen 

eurooppalaisen ja arabialaisen suuralueen muodostamiselle, joka mahdollistaa 

suurvaltojen imperialismin voittamisen, rakentaa korottoman, sosialistisen 

talousjärjestyksen ja murskaa sionismin pyrkimykset. 

   Euroopan ja arabien alueen yhtenäisyydellä yhteisenä elinympäristönä on syvät 

historialliset juuret Rooman ajoista lähtien, ja se mahdollistaa kaikkien alueella 

asuvien kansojen vapauden ja omavaraisuuden sekä riippumattomuuden 

imperialistisesta ylivallasta politiikassa, taloudessa, maanpuolustuksessa ja 

kulttuurissa. Siksi uuden sukupolven kansallissosialismi pyrkii luomaan neljännen 

valtakunnan Euroopan, Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän yhteisenä järjestyksenä.  

   Sillan rotujen välille muodostavat arabien asuinalueilla asuvat arjalaisen rodun 

moninaiset hajaannukset (ks. arjalaiset) - esimerkiksi Maghrebin alueen 
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berberiheimot, Ägpian koptit, ristiretkeläisten kristityt jälkeläiset Libanonissa tai 

kurdit. Heitä on kaikin tavoin edistettävä, vahvistettava ja integroitava uudelleen 

arjalaisuuteen, jotta he voisivat toimia tällä tavoin tulevan imperiumin 

kannattimina, jonka perusperiaatteena ei tietenkään ole internationalismin ajama 

rotujen sekoittuminen, vaan se perustuu rotuerottelun vaatimukseen. 

  

  

6 - TYÖVÄENLIIKE 
  

   Teollistumisen lisääntyminen arjalaisen rodun (ks. arjalaiset) elinympäristössä 

tuotti viimeisten sadan vuoden aikana yhä enemmän teollisuustyöläisiä ja pahensi 

samalla kapitalismin riistoluonnetta valtavassa mittakaavassa. Tämän kapitalismin 

pääasiallisia uhreja olivat teollisuustyöläiset, joista tuli kaikkein köyhtynein ja 

sorretuin yhteiskuntaluokka - työväenluokka. Heissä kasvoi vastustamattomasti 

vastalause heidän epätoivoista köyhyyttään vastaan ja heidän kaipuunsa 

yhteiskunnallisesti oikeudenmukaiseen järjestykseen ilman riistoa ja sortoa - 

heidän kaipuunsa sosialismiin. Tämän protestin ja kaipauksen kantajaksi tuli 

työväenliike ja sen ilmaisumuodoksi luokkataistelu.  

   Työväenliike joutui jo varhain marxilaisuuden hallitsevan vaikutuksen alaiseksi 

ja omaksui sen poliittisen ja ideologisen dogmatismin: uskon kaikkien ihmisten 

tasa-arvoisuuteen.  Internationalismi ja muut laji- ja luonnonvastaiset periaatteet 

vieraannuttivat työväenluokan täysin kansastaan, kansakunnastaan, rodustaan ja 

perinteistään.  

   Työväenluokan tuli olla marxilaisen maailmanvallankumouksen 

internationalistinen kantaja. Tämä päämääräkäsitys teki työväenliikkeestä jo 

varhain sionismin työkalun ja manipuloivan massan sen pyrkiessä 

maailmanherruuteen ja vieraannutti sen näin sen todellisesta tehtävästä.  

   Toisaalta työväenluokan ahdinko kapitalismissa ja luokkataistelun 

välttämättömyys olivat kuitenkin kiistattomia. Ensimmäisen maailmansodan 

syttymiseen saakka työväenliike ei kyennyt pääsemään irti tästä traagisesta 

kahtiajaosta välttämättömyyden ja oikeutuksen välillä ja sen väärinkäytöstä 

työväenluokkaa vastustavien johtajien toimesta, joiden takana olivat sionistiset 

valtaintressit, ja näin ollen se pysyi tehottomana valtapoliittisesti, vaikka se 

kykenikin konkreettisesti lievittämään ja voittamaan joitakin epäkohtia. 

   Ensimmäisen maailmansodan syttyminen aiheutti kaikissa mukana olleissa 

arjalaisissa kansoissa ylivoimaisen kansallisen heräämisen, joka pyyhkäisi pois 

internationalismin haamun ja integroi työväenluokan kansakunnan tahtoyhteisöön.  

   Ensimmäisessä maailmansodassa eurooppalaisesta työläisestä tuli omasta ja 

tietoisesta tahdostaan kansallisen yhteisön jäsen! Ja hän vahvisti tämän tahtonsa 
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verellään ja satatuhatkertaisella sotilaskuolemallaan. Sodan loppupuolella ja sodan 

jälkeisenä aikana kävi kuitenkin ilmeiseksi, että läntiset demokratiat 

liberaalikapitalismillaan hylkäsivät tämän uhrauksen ja jatkoivat työväenluokan 

huijaamista, riistoa ja sortoa. Näin marxilaisuus voitti takaisin osan pettyneestä 

työväenluokasta, joka oli yksimielisesti hylännyt sen vuosina 1914/25 JdF. 

Mutta kansallissosialismissa ja fasismissa Euroopassa kasvoi niitä poliittisia 

voimia, joista tuli työväenliikkeen perillisiä ja jotka ottivat työväenluokan tahdon 

perinnön 1914/23 JdF:n perinteisiinsä ja tekivät siitä poliittisesti hedelmällisen.  

   Saksassa tämä kansallinen työväenliike muodosti kansallissosialistisen Saksan 

työväenpuolueen. Tämä puolue on saksalaisen työväenliikkeen perillinen ja 

toimeenpanija, ja se ryhtyi voittamaan liberaalikapitalismia, rakentamaan 

sosialismia, tekemään työläisestä tasavertaisen jäsenen kansallisessa yhteisössä ja 

saattamaan työväenluokan pakolliseksi uuden järjestyksen etiikaksi kaikille 

kansallisille tovereille. Sitä vastoin työväenliikkeen marxilainen perinne on 

muuttunut taantumukselliseksi vuoden 1914/ 25 JdF:n jälkeen (ks. myös 

taantumus). 
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Hauskaa hakaristin alla 
  
Kansallissosialistisessa aktivismissa on myös kevyempiä hetkiä! Tässä on ote 
Gerhard Lauckin kirjasesta "Fun Under the Swastika". 
  
  

 8. 
  
   Puolueen päämajan päivystäjä vastasi puhelimeen. Musta toisessa päässä oli il-
meisesti soittanut väärään numeroon. Hän luuli, että linjalla oli hänen pomonsa, ja 
pyysi anteeksi myöhästymistään töistä... taas kerran. 
   Kun hän oli lopettanut, päivystäjä sanoi: "ÄLÄ tule töihin. Sinut on erotettu!" 
Sitten hän löi puhelimen luurin kiinni. 

  
  

9. 
  
   Kansallissosialismi on Saksassa kielletty. Ei siis ole yllättävää, että monet toverit 
liittyivät 1960-luvulla oikeistolaiseen "kansallismieliseen demokraattiseen puolu-
eeseen" (NPD). 
   Julkisesti heidän oli teeskenneltävä olevansa lojaaleja demokratialle, varsinkin 
jos he edustivat virallisesti NPD:tä televisiossa jne. 
   Erään toverin kompromissi aiheutti hieman kohua. Hänellä oli nimittäin tapana 
pitää hakaristitikkunaulaa kaulaliinansa kääntöpuolella. Valitettavasti hänen rinta-
nappinsa joutui vahingossa taaksepäin, jolloin hakaristineula paljastui... kun hän 
oli antamassa televisiohaastattelua laillisdemokraattiselle NPD:lle! 
   Tiedotusvälineet rakastivat sitä. Mutta NPD pakotti hänet eroamaan virastaan. 
   Tämä on yksi ongelma, jota NSDAP/AO:lla ei ole. 
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