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Tietosanakirja - Michael Kühnen 
 

14 - LIITTOUTUMISPOLITIIKKA 
  

   Kun otetaan huomioon uuden sukupolven kansallissosialismin suuri heikkous 

verrattuna Saksan kansallissosialistisen työväenpuolueen historialliseen 

kansallissosialismiin, kansallissosialistien poliittisen työn taktiikassa on nyky-

Saksassa käytettävä kaikkia keinoja, joilla he voivat tavoittaa kansanjoukot ja 

saada vaikutusvaltaa niihin.  

   Tästä syystä Uuden rintaman etujärjestöt kehittävät hyvin harkitun 

liittoutumispolitiikan. Näin tehdessään Uusi rintama kuitenkin kaikesta taktisesta 

notkeudesta huolimatta pitää kiinni niistä kahdesta kansallissosialistisen 

puoluetyön periaatteesta, jotka johtaja Adolf Hitler vahvisti 1934/45 JdF:n 

silloisessa valtakunnan puoluekokouksessa: 

  

 Kansallissosialistisen puolueen pitäisi olla todellinen Weltanschauung-

puolue. 

 

 Kansallissosialistinen puolue tavoittelee täydellistä ja rajoittamatonta valtaa 

valtiossa. 

  

   Kansallissosialistit eivät tee kompromissia kummastakaan periaatteesta. Uuden 

rintaman liittoutumispolitiikkaan kuuluu siksi aina ja kaikissa olosuhteissa kolme 

peräkkäistä vaihetta: 

  

1. Tunnustaminen: Kansallissosialistien on aina oltava siellä, missä kansa on 

mistä tahansa syystä tyytymätön, heidän on edistettävä siellä kapinan ja 
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lopulta vallankumouksen mielialaa, ja tätä varten he liittyvät 

joukkojärjestöihin tai kutsuvat niitä itse koolle. Yleensä nämä eivät voi olla 

kansallissosialistisia; Uuden Rintaman kaadereille riittää, että ne ilmaisevat 

ja vahvistavat tyytymättömyyttä. He eivät vain saa olla räikeästi ristiriidassa 

ideologisten päämäärien kanssa ja heidän on oltava valmiita tunnustamaan 

kansallissosialistit liittolaisiksi ja taistelutovereiksi. Vastineeksi Uusi 

rintama voi tehdä huomattavia ulkoisia myönnytyksiä, sillä natsikiellosta 

tulee sitä hauraampi, mitä useammat Volksgenossenit ja -ryhmät tunnustavat 

uuden sukupolven kansallissosialismin poliittiseksi voimaksi ja 

liittokumppaniksi. 

2.  ylivalta: Uusi rintama ei saa koskaan tyytyä saavuttamaansa tunnustukseen 

poliittisena liittolaisena. Kun tämä on varmistettu, sen koulutettujen 

kaadereiden on pyrittävä saavuttamaan poliittinen ylivalta massajärjestöissä. 

Tämä tapahtuu väsymättömällä ja esimerkillisellä omistautumisella 

aktivisteina, mikä voittaa myös muiden kuin kansallissosialistien ihailun ja 

hyväksynnän ja mihin kansallissosialistiset kaaderit ovat erityisen sopivia 

poliittisen sotilaallisuuden etiikkansa vuoksi. Lisäksi ylivalta on 

saavutettava miehittämällä tärkeimmät - vaikkakaan ei aina näkyvimmät - 

toiminnalliset virat, joilla varmistetaan vaikutusvalta jäsenluetteloihin, 

julkisuuteen ja talouteen. 

3. valvonta: Kansallissosialistiset kaaderit ottavat täydellisen määräysvallan 

massajärjestöissä, joista tulee näin virallisesti Uuden rintaman ja tulevan 

NSDAP:n alayksiköitä, jotka tunnustavat avoimesti poliittisen 

johtoasemansa ja edistävät sitä aktiivisesti. 

  

   Tämä liittoutumispolitiikka on mahdollista vain, jos kaadereille on ominaista 

täydellinen kurinalaisuus ja jos he toteuttavat jokaisen taktisen keinon, vaikka he 

eivät sitä aluksi ymmärtäisikään ja vaikka sitä ei voida heille avoimesti selittää, ja 

jos he pysyvät aina johdon luotettavina työkaluina (ks. Führerprinzip). 

  

15 - KANSALAISUUS 
  

   Valistuksen vallankumous korvasi aateliston ja papiston johtavan aseman 

porvariston vallalla. Näin ollen kansalaisesta tuli länsimaisen demokratiatyypin 

malli ja liberaalin kapitalismin sosiaalisessa ja taloudellisessa muodossa hallitseva 

ihmistyyppi, jotka molemmat ovat syntyneet valistuksen hengestä. 

   Mutta jos jälkimmäiset olivat ymmärtäneet kansalaisen käsitteen vapaan, 

omatoimisen ja vastuullisen yksilön ihannekuvana, todellisuus osoitti hyvin 

nopeasti, että tällainen individualismi voi johtaa vain karkeaan materialismiin ja 
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että kansalainen on itse asiassa vain henkilö, joka haluaa ansaita eikä palvella, 

joka asettaa oman hyvinvointinsa yhteisön hyvinvoinnin edelle ja haluaa nähdä 

itsensä maailman keskipisteenä. Hänen mukavuutensa, hänen kapeakatseinen 

moraalinsa, hänen elintasonsa on oltava elämän mitta ja valtion pyrkimysten 

keskipiste. Kansalaisen tahto uupuu tässä. Tämän päivän materialistinen 

miinusmaailma syntyi tästä hengestä. 

   Kansallissosialismi ymmärtää siis porvariston materialismin ihmiskuvana, jonka 

se voittaa työväenluokan etiikan avulla. 

  

"Kansalaisen maailma väistyy työntekijän maailman tieltä". 

  

   Tämä on tärkeä edellytys dekadenssin voittamiselle kansallissosialistisen 

vallankumouksen avulla. 

   Jos Saksan porvaristo olikin jo ensimmäisen maailmansodan jälkeen menettänyt 

historiallisesti käyttökelpoisuutensa ja joutunut takaisin, kun Saksan 

kansallissosialistinen työväenpuolue oli vallannut vallan, vaikkakaan ei 

valitettavasti täysin voittanut sitä, länsimaiset voittajavallat toivat sen toisen 

maailmansodan jälkeen takaisin valtaan Jugoslavian liittotasavallassa, ja se on 

siitä lähtien hallinnut yhteiskuntaelämää, julkista elämää ja Saksan kansan 

luonnetta.  

   Saksan porvaristosta, joka vuodesta 1945/56 lähtien on lisäksi liittoutunut 

amerikkalaisuuden kanssa, tuli näin lopullisesti Saksan kansalliskehon vitsaus, 

jonka toipuminen on mahdollista vain sen täydellisellä voittamisella.  

Tämä tapahtuu poliittisesti kansallissosialistisen puolueen vallankaappauksen 

myötä ja kulttuurisesti völkisch-kulttuurivallankumouksen taistelun kautta. 

 

16 - KRISTINUSKO 
  

   Biologisen humanismin maailmankatsomuksena kansallissosialismi perustuu 

luonnonlakien määräämään elämän todellisuuteen. Siksi siinä ihminen ja rotu ovat 

kaiken ajattelun, tunteiden ja toiminnan keskiössä. Kaikki ihmiselämän ilmaisut ja 

ilmenemismuodot ovat poikkeuksetta seurausta ihmisen biologisesta luonteesta ja 

siten hänen rodullisesta ja etnisestä kuulumisestaan, ja niillä on merkitystä ja 

arvoa vain, jos ne palvelevat lajin säilymistä ja kehitystä!  

   Uskontokysymystä on myös arvioitava tätä taustaa vasten. Kansallissosialistinen 

maailmankatsomus sisältää arvo-idealismin etiikan, mutta on uskonnollisesti 

suvaitsevainen. Se ei vaadi uskonnollisia viestejä ja muotoja, vaan jättää jokaiselle 

kansalle uskonnollisen tunnustuksen vapauden. Ainoa rajoitus on lajin säilymisen 

ja kehittymisen tavoite, joka sitoo kaikkia ja kaikkea, ja siksi mitään uskonnollista 
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yhteisöä, joka on ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa, ei voida hyväksyä. Näin 

ollen kansallissosialismi erottaa myös positiivisen kristinuskon negatiivisesta. 

   Kristinusko aiheutti Euroopassa historiallisen ajan ensimmäisen todellisen 

vallankumouksen ja johti antiikin maailman tuolloin vielä pitkälti perinteisten 

järjestysten kaikkien arvojen täydelliseen uudelleenarviointiin (ks. traditio). 

Kielteinen puoli oli se, että juutalaisuuden ajattelu ja tunteet kaikkine 

dogmaattisine ja fanaattisine piirteineen löysivät tiensä eurooppalaiseen 

kulttuuriin. Tällä negatiivisella, juutalaistuneella kristinuskolla oli tuhoisia 

seurauksia, siitä tuli Euroopan rappion päätekijä, kuten erityisesti Nietzsche 

osoitti, ja se uhkasi siten arjalaisen ihmisen lajin säilymistä ja lajin kehitystä (ks. 

arjalainen).  

   On kuitenkin olemassa myös positiivinen, tuomitsematta jätetty kristinusko, joka 

on sopeutunut arjalaisen ihmisen tunteisiin ja arvoihin, joka sisältää ajatuksessaan 

"lähimmäisenrakkaudesta" (Volksgenossen) uskonnollisen oikeutuksen 

Volksgemeinschaftille ja völkisch-sosialismille ja joka siten vaikuttaa myönteisesti 

lajin säilymiseen ja kehitykseen. Positiivisen kristinuskon rakkauden käsky, joka 

ymmärretään lajin ja luonnon mukaan, vastaa kansallissosialismin itseymmärrystä 

rakkauden ja keskinäisen ymmärryksen siteenä Volksgenossenin keskuudessa. 

   Saksa on ollut kristitty historiansa alusta lähtien. Tätä ei voi muuttaa poliittinen 

liike - ikään kuin käskystä - ilman uutta ja vaarallista hajaannusta kansantoverien 

ajattelussa ja tunteissa. Kansallissosialistinen Saksan työväenpuolue jättää 

tietoisesti avoimeksi kysymyksen, tarvitseeko Saksan kansa myös völkisch-

uskonnollista, ei-kristillistä reformaatiota. Mutta se ei missään tapauksessa voi olla 

poliittisen puolueen tehtävä, johon uskonnollisesta tunnustuksesta riippumatta 

voivat ja tulee sitoutua kaikki kansan jäsenet, jotka kokevat lajin säilymisen ja 

kehittymisen korkeimmaksi arvoksi.  

   Siksi NSDAP vaatii puolueohjelmansa kohdassa 24 kaikkien uskonnollisten 

tunnustusten vapautta, kunhan ne eivät käänny saksalaisten kansaa ja valtiota 

vastaan, taistelee tämän päivän miinusmaailman juutalais-materialistista 

epähenkeä vastaan ja tunnustaa järjestönä positiivista kristinuskoa, jonka 

rakkauden käsky vastaa kansallissosialismin ratkaisevaa eettistä käskyä ja siten 

tulevan uuden maailmanjärjestyksen perustaa, kuten se on NSDAP:n 

puolueohjelmassa kulmakiveksi asetettu: 

  

YLEINEN ETU ENNEN OMAA ETUA! 
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Hauskaa hakaristin alla 
  
Kansallissosialistisessa aktivismissa on myös kevyempiä hetkiä! Tässä on ote 
Gerhard Lauckin kirjasesta "Fun Under the Swastika". 
  
  

13. 
  
   Schleswig-Holstein on aika "natsimainen" maakunta. Vaikka poliisi oli 
perässäni, piipahdin silloin tällöin laillisten, kansallismielisten ryhmien julkisissa 
kokouksissa, joissa meikäläiset käyvät usein. Toveri meni tietysti ensin sisään tar-
kistamaan tilanteen, enkä jäänyt sinne pitkäksi aikaa. 
   Eräänä päivänä piipahdin NPD:n maakunnallisessa joulujuhlassa, johon osal-
listui parisataa ihmistä.  
   "Henkivartijani" oli 180 cm pitkä, painoi 240 kiloa ja hänen ilmeensä oli 
"Voinko tappaa heidät nyt, pomo?".  Hän päätti mennä salin eteen tupakalle, jossa 
hän pian näki toisen toverin, joka oli juuri saapumassa. (Jälkimmäinen toveri oli 
muuten nimennyt poikansa Adolfiksi.) 
   "Hei, mitä kuuluu", henkivartijani tervehti uutta tulokasta.  
   "Poliisi oli luonani. He etsivät Gerhardia." 
   "Saivatko he mitään selville?" 
   "Ei, sanoin heille, etten tiedä, missä hän on. Tiedätkö muuten, missä hän on?" 
   "Kyllä, hän on sisällä juomassa kahvia." 
   Hänen kasvoilleen tuli yllättynyt ilme. Vitsi? Mutta ei, hän astui saliin, löysi 
minut ja kertoi minulle nauraen, mitä oli tapahtunut. 
   Vähän myöhemmin eräs mies käveli tuolilleni ja kysyi minulta: "Etkö sinä ole-
kin Gerhard Lauck?". 
   Viitaten hieman epätarkkaan - tai ainakin ennenaikaiseen - lehtiartikkeliin vasta-
sin: "Ei, luin sanomalehdestä, että hänet on karkotettu". 
   ...Itse asiassa pakoilin poliisia vielä kuukauden ajan, jonka aikana järjestin prop-
agandamateriaalin salakuljetusta Saksaan. Sitten päätin lähteä ryminällä: Ilmoitin 
pitäväni puheen otsikolla "Miksi en tunnusta karkotuspäätöstäni!". Poliisi ei 
odottanut, että todella ilmestyisin paikalle, joten he lähettivät kokoussaliin vain 
muutaman miehen. Mutta minä kuitenkin saavuin paikalle. Itse asiassa minulla oli 
enemmän miehiä kuin heillä - isompia kavereita. Isoin mieheni kohosi heidän iso-
inta miestään korkeammalle, joka näytti selvästi pelokkaalta. Minun mieheni 
katsoi häntä vain "voinko tappaa hänet nyt, pomo" -ilmeellä. He eivät pidättäneet 
minua, vaan pyysivät minua tulemaan mukaan. 
   Esitin poliisiasemalla lentolippuni ja selitin, että minun oli päästävä junaan kol-
menkymmenen minuutin kuluttua ehtiäkseni lennolle. Minulla oli poliisisaattue 
Hampurin rautatieasemalle... mutta olin yksin Hampurista Luxemburgin len-
tokentälle asti! Kun kommunistit saivat tietää tästä, he julkaisivat artikkelin, jossa 
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väitettiin, että "Saksan fasistinen poliisi" oli päästänyt minut, "pahan natsin", pa-
koon; he jopa varoittivat, että vaeltelin yhä Saksassa! Kun luin tuon artikkelin 
monta viikkoa myöhemmin Lincolnissa, sain vielä kerran nauraa vihollisen 
kustannuksella.  



8 

 


