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Tietosanakirja - Michael Kühnen 
  

7 - TYÖSKENTELY 
  

   Kansallissosialistinen vallankumous korvaa porvarillisen aikakauden uudella 

järjestyksellä, jonka kantaja on työläinen. Termi "työläinen" käsittää sekä 

työväenluokan konkreettisena, riippuvaisena ja ruumiillista työtä tekevänä 

yhteiskunnallisena ryhmänä kansallisessa yhteisössä että kansallissosialistisen 

elämänkatsomuksen, jolle on ominaista arvoidealismi.  

   Todellisen Volksgemeinschaftin luominen, jota kansallissosialismi tavoittelee 

uuden järjestyksen edellytyksenä, on mahdollista vain, jos työväenluokka 

integroituu kansakuntaan vakaumuksellisesti ja innokkaasti, sillä länsimaisen 

miinusmerkkisen maailman yläluokan ja porvariston lisääntyvän rappion vuoksi 

työväen arvokkaimmat ja todennäköisimmin terveenä pysyvät kansanvoimat 

löytyvät työväenluokasta. 

   Työläisen voittaminen kansakunnan hyväksi - ja siten luokkataistelun ja 

kansallisen yhteisön tahdon voittaminen - on kuitenkin mahdollista vain, jos 

työläisen omasta kansakunnasta tulee hänen tietoinen kotimaansa, jossa hänen 

saavutuksensa tunnustetaan täysimääräisesti, hänet palkitaan asianmukaisesti ja 

kohdellaan oikeudenmukaisesti. Tämän toteuttaa völkisch-sosialismi oikeuksien ja 

velvollisuuksien yhdenvertaisuudellaan, sellaisena kuin se on Saksassa ilmaistu 

kansallissosialistisen Saksan työväenpuolueen puolueohjelman sosialistisissa 

vaatimuksissa.  

   Tämän lisäksi kansallissosialismi ymmärtää kuitenkin työläisyyteen perustuvan 

uudenlaisen elämänasenteen, jonka eettiset juuret ovat arvoidealismissa ja jonka 

korkein ihanne - ihmiselämän arvo ja tarkoitus - on yhteisö:  

   Joka kykyjensä, taipumustensa ja kykyjensä mukaisesti sitoutuu paikalleen ja 
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kaikin voimin kansalliseen yhteisöön, joka pyrkii tunnistamaan ja kehittämään 

kaikkia kykyjään, koko itseään, ja asettaa näin itsensä kansallisen yhteisön 

palvelukseen, toteuttaa työläisenä olemisen etiikan, on työläinen kansallisessa 

yhteisössä ja kansallisen yhteisön hyväksi! 

Tätä varten kansallissosialismi kouluttaa kaikki kansantoverit, selventää siten työn 

jaloutta ja yhdistää kaikkien kansankerrosten ja -ryhmien tekijät työn yhteisöksi - 

ja siten myös lajin säilymisen ja kehityksen tavoittelun yhteisöksi: 

  

"SINÄ ET OLE MITÄÄN, SINUN KANSASI ON KAIKKI!" 

  

   Tämä työväenluokan kansallissosialistinen tunnuslause ei julista yksilöllisen 

elämän arvottomuutta, vaan tekee vain selväksi, että elämästä tulee arvokasta ja 

mielekästä vain silloin, kun se ymmärretään ja sitä eletään kansallisen yhteisön 

palveluksessa ja työnä sen selviytymisen ja korkeamman kehityksen hyväksi. 

"Itsekkään tarttumisen sijasta epäitsekkäästi luoden", se erottaa työläisen 

kansalaisesta, tulevan uuden järjestyksen nykyisestä miinusmaailmasta. Puolueen 

tehtävänä on kasvattaa ja koota tällaisia työläisiä: 

  

puolueen yhteisen hyvän vastaan tällaisen oman edunvalvonnan 

  

idealistisen puolueen ja materialistisen puolueen välillä. 

 

vallankumouspuolue porvarillisen maailman vallankumouspuoluetta vastaan. 

  

kansanpuolueen vastakohtana kansainvälisyyspuolueelle. 

  

työväenpuolueen ja voittopuolueen välillä 

    

   Tämä puolue haluaa synnyttää uuden rintaman - se on uudelleen perustettava 

kansallissosialistinen Saksan työväenpuolue! 

  

8 - TYÖVOIMAN RINTAMA 
  

   Kansallissosialismi pyrkii völkisch-sosialismiin, joka ilmenee korporativismin 

ruumiillistamassa taloudellisessa järjestyksessä. Taistelun aikana puolue yksin 

(vrt. Kansallissosialistinen saksalainen työväenpuolue) on tahdon kantaja ja 

poliittinen etujoukkojärjestö tässä taistelussa sosialistisen kansanyhteisön 

puolesta; vallankumouksen jälkeen valtio täydellisen poliittisen mobilisaation 

kautta myös mahdollistaa ja toteuttaa sosialismin rakentamisen ja siten muotoilee 
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uuden järjestyksen.  

   Aivan kuten puolue taistelee ensin vallasta ja käynnistää sitten totaalisen 

mobilisaation kaikilla valtion olemassaolon tasoilla, niin tämä poliittisen 

etujoukon organisoinnin, tahdon kantamisen ja totaalisen mobilisaation 

edistämisen tehtävä kansantaloudenalalla ja siten myös yrityksissä kuuluu 

työväenrintamalle. 

   Työväenrintama on kansallissosialistisen puolueen alajaosto ja siten osa sitä. Se 

on sitoutunut työläisten etiikkaan, edustaa kaikkien työläisten taloudellisia etuja ja 

helpottaa kansantalouden keskussuunnittelun toteuttamista kentällä eli tehtaissa ja 

taloudellisissa organisaatioissa.  

   Työväenrintama jakautuu ammattiyhdistyksiin, tehdasyhdistyksiin ja 

tehdassoluihin; sillä on kolmasosa kaikista vähimmäiskokoa suuremmista tehtaista 

ja yrityksistä (vrt. voitonjako), ja se asettaa myös ehdokkaita yritysneuvostojen ja 

yritysten itsehallintoelinten vaaleihin, joiden on voitettava ja joiden on voitettava 

vapaat henkilövaalit.  

   Työväenrintama ei ole valtiollinen instituutio, vaan puolueen alajaosto ja siten 

ennen vallankumousta ja sen jälkeen käytännössä ammattiyhdistysliike. Siihen 

kuuluu sekä työnantajia että työntekijöitä kansallissosialistisen maailmankuvan ja 

puolueohjelman pohjalta. 

   Uuden rintaman ponnistelut tehdassolutyössä ja vapaan ammattiyhdistysliikkeen 

vaatimuksessa palvelevat siis viime kädessä tämän työväenrintaman rakentamista. 

Poliittisen taistelun nykyisessä vaiheessa työväenrintaman rakentaminen tapahtuu 

Uuden Rintaman joukkojärjestön avulla, mutta tavallista enemmän on 

huolehdittava siitä, että tämä pysyy täysin kaadereiden hallinnassa, jotta sen 

varaan rakentuva ja siitä syntyvä työväenrintama voi todella myöhemmin suorittaa 

kansallissosialistisen johtotehtävänsä kansantaloudessa ja sen yrityksissä. 

  

9 - ARYAN 
  

   Arjalainen on uuden sukupolven kansallissosialismin termi valkoisen rodun 

jäsenille, joka on - neekerin "mustan" ja mongolin "keltaisen" ohella - yksi 

kolmesta suuresta rodusta. Nämä kolme ihmislajia ja rotusekoitusten kautta 

syntyneet rodulliset väli- ja sekamuodot määrittävät ihmiskunnan luontoa ja 

historiaa olemassaolosta käymällään kamppailulla (ks. myös luokkataistelu).  

   Arjalaiset ovat siis valkoisen ihmislajin jäseniä, joka puolestaan jakautuu 

kolmeen rotutyyppiin: Ne muodostavat germaanisten, romaanisten ja 

slaavilaiskansojen suvut. Lisäksi itäisen indoeurooppalaisuuden jäänteet sekä 

arjalaiset rotuhajonnat Pohjois-Afrikassa ja Turkissa (ks. arabit ja turkkilaiset). 

   Arjalaisten suurten rotujen asuttamisalue on Euroopan suuri alue, johon kuuluvat 
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Pohjois-Afrikka, Lähi-itä, Persia (ks. myös Eurooppa), Etelä-Afrikka, Amerikan 

kaksoismanner, Australian suuri alue sekä itäindoeurooppalaisuuden vaikutusalue 

Intian suuralueella.  

   Arjalaisten asutuksen ja siten elintilan valtava laajuus ei voi peittää sitä tosiasiaa, 

että arjalainen rotu on hengenvaarassa:  

   Toiseen maailmansotaan asti arjalaiset hallitsivat maailman kattavine 

siirtomaaimperiumeineen lähes koko maapalloa ja olivat mongolien jälkeen 

lukumääräisesti toiseksi vahvin rotu. Kahden maailmansodan arjalaiset 

veljessotataistelut tuhosivat tämän ylivallan ja johtivat siirtomaaimperiumien 

rappeutumiseen. Samaan aikaan miinusmerkkisen maailman valtapoliittinen 

riemuvoitto vuosien 1945/56 JdF:n jälkeen käynnisti arjalaisen rodun yhä 

nopeammin etenevän rappion ja siihen liittyen syntyvyyden dramaattisen laskun, 

johon liittyy värillisten kansojen syntyvyyden räjähdysmäinen kasvu.  

   Niinpä nyt ylivallan rappeutumisen jälkeen uhattuna on jo arjalaisten kansojen 

varsinainen elinympäristö, jotka edustavat vain vajaata 20 prosenttia maailman 

väestöstä, jolla on laskeva taipumus, jolloin yksi suurimmista uhkista on 

värillisten joukkomuuttojen kautta alkava Überfremdung. Kaikki nämä 

kehityskulut vaarantavat arjalaisten biologisen selviytymisen.  

   Tätä vastaan nousee kansallissosialismi, joka nykyään näkee itsensä paitsi 

pohjoismais-saksalais-saksalaisen ihmislajin, myös koko arjalaisen rodun 

järjestäytyneenä elämänhaluna. Sen päämääränä on arjalainen kansojen yhteisö, 

joka ulkomaalaisten kotiuttamisella lopettaa arjalaisen asuinalueen ydinalueen 

vieraantumisen, rotuerottelulla säilyttää jo lähes menetetyt alueet asuinalueena ja 

turvaa luonnollisen vaikutusalueen edistämällä ja uudelleenintegroimalla 

itäindogermaanisuuden jäänteitä Persiassa (vrt. parseat), Intian 

suurkaupunkialueella sekä arjalaisen rodun sirpaleita Pohjois-Afrikassa ja Lähi-

idässä. Lisäksi syntyvyys on nostettava jälleen riittävälle tasolle väestön 

ylläpitämiseksi. 

   Arjalaisessa kansojen yhteisössä näkyväksi tuleva tahto selviytyä ilmenee lajin 

ja luonnon mukaisen uuden järjestyksen rakentamisena, joka voittaa nykyisen 

rappion. Tämän selviytymistahdon ja arjalaisen ihmislajin korkeamman 

kehityksen kantaja on kansallissosialistinen maailmanliike, jonka perustan 

muodostavat vastaavat völkisch NS-puolueet (ks. myös Kansallissosialistinen 

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

10. 
  
   Olin tanskalaisessa hotellissa englantilaisen toverini Miken kanssa. Tanskan po-
liisi ei ollut etsintäkuuluttanut meitä, mutta he pitivät meitä kuitenkin erittäin 
tiukassa tarkkailussa ammattimaisena palveluksena länsisaksalaisille kollegoil-
leen. Varsinkin kun hotelli oli vain parinsadan metrin päässä Länsi-Saksan rajalta! 
   Eräänä kylmänä, pimeänä ja sateisena iltana Mike ja minä päätimme pitää haus-
kaa. 
   Lähdimme hiljaa hotellista ja lähdimme kohti rajan varrella olevaa metsäaluetta. 
Kohta "varjoilla oli taskulamput". Onnistuimme palaamaan hotellihuoneeseemme 
huomaamattomina, ja valaisemattoman huoneemme ikkunoista varovasti katsellen 
havaitsimme useita tanskalaisia siviilipukuisia miehiä, jotka sateessa hipsuttelivat 
ympäriinsä etsien meitä. 
   "Mike", kommentoin, "jos he vain lähettäisivät tänne pari viehättävää nais-
agenttia, he voisivat seurata meitä tarkasti ilman, että tarvitsisivat niin paljon 
miehiä." 
   Mike piti siitäkin ajatuksesta. Valitettavasti nämä tanskalaiset eivät olleet aivan 
yhtä edistyksellisiä. 
  

  
11. 

  
   Olin sellissä, jossa oli vankeja, joita siirrettiin vankilasta toiseen. Muut vangit 
tappoivat aikaa vertailemalla muistiinpanoja eri saksalaisista vankiloista, joissa he 
olivat olleet. 
   Eräs erityisen kylvävän näköinen kaveri - ilmeisesti "veteraani" tässä suhteessa - 
hämmästytti nuorempia, vähemmän "hyvin matkustaneita" vankeja kertomuksil-
laan "yhteiskouluvankilasta", jossa hän oli ollut. Se kuulosti sellaiselta laitokselta, 
johon XXX-luokiteltu elokuva voisi perustua.  
   Tunsin itseni luonnollisesti petetyksi. 
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