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Tietosanakirja - Michael Kühnen 
 

21 - DIKTATUURI 
  
   Kansallissosialismia vastaan suunnatun julmuuspropagandan suosittuihin 
syytöksiin kuuluu väite, jonka mukaan kansallissosialistiset puolueet (ks. 
Kansallissosialistinen Saksan työväenpuolue) pyrkivät luomaan diktatuurin eli 
tukahduttamaan vapauden ja käyttämään väkivaltaa kansan tahdon vastaisen 
hallintojärjestelmän luomiseksi ja ylläpitämiseksi.  
   Puolustautuminen vihollisen julmuuspropagandaa vastaan ei ole Uuden 
Rintaman propagandan tehtävä, vaan se jätetään kansanvalistukselle (puolueen 
sisällä: koulutukselle).  
   Sen sijaan Uuden rintaman yhteisö julistaa hyökkäävästi hylkäävänsä 
länsimaisen demokratian parlamentarismineen ja kansallissosialistisen 
vallankumouksen; tästä on määrä syntyä valtio, joka puolueen johdolla saa aikaan 
täydellisen poliittisen mobilisaation völkiläisen elämän kaikilla tasoilla. Tämä 
johtaa kaikkien völkilaisten voimien ja energioiden mobilisoitumiseen, jolloin 
nykyinen miinusmaailma voitetaan ja tie uuteen järjestykseen raivataan. 
   Tämän edellytyksenä on todellisen Volksgemeinschaftin toteutuminen, josta 
yksin voi syntyä kansakunnan tahdon yhteisö, josta tulee koko valtion perusta.  
   Niinpä se, mitä vihollisen julmuuspropaganda leimaa diktatuuriksi - 
kansallissosialistinen kansanvaltio täydellisen mobilisaation tilassa - vaatii 
todellisuudessa kansanjoukkojen vapaata ja vakaumuksellista suostumusta ja 
uskollisuutta. Ilman tätä ei nimittäin ole mahdollista ajatella kansansosialistisen 
omakuvan mukaista Volksgemeinschaftia eikä kansakuntaa. Niiden voittaminen on 
kansallissosialistisen puolueen poliittinen taistelutehtävä kansan tahdon kantajana 
ja kansakunnan etujärjestönä. 
   Mutta hallitusmuoto, joka voi luottaa kansanjoukkojen suostumukseen ja 
lojaalisuuteen, ei ole diktatuuri, vaikka se täysin tarttuu kansaan, kasvattaa, 
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muokkaa ja mobilisoi sitä, vaikka sillä olisikin valtakeinonsa!  
   Lisäksi kansallissosialistisen kansantasavallan täydellinen mobilisointi ei ole 
itsetarkoitus vaan keino päästä päämäärään. Se tekee mahdolliseksi vallitsevan 
miinusmaailman rappion voittamisen, johtaa arjalaisen rodun (ks. arjalaiset) 
kansat takaisin lajin ja luonnon mukaiseen elämäntapaan, joka turvaa lajin 
säilymisen ja kehittymisen ja toteuttaa siten Uuden järjestyksen. Mutta tämä on 
samalla oikein ymmärrettyjen perinteiden ja vapauden järjestys. 
   Siksi Uusi rintama torjuu syytökset diktatuurin tavoittelusta ja julistaa ylpeänä 
tukevansa vahvaa, täydellistä kansallissosialistista kansanvaltaa, joka yksin 
mahdollistaa ja takaa kansan selviytymisen ja korkeamman kehityksen lajinsa ja 
luontonsa mukaisesti - ja toteuttaa siten kansakunnan suvereniteetin ja vapauden. 
  

22 - KURINPITO 
  
   Kuri on se sisäinen asenne, jota kansallissosialistinen puolue (ks. 
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Kansallissosialistinen saksalainen työväenpuolue) vaatii kaikilta puolueen 
jäseniltä ja joka toteutuu kuuliaisuutena puoluetta, sen johtajia ja alijohtajia 
kohtaan kaikilla tasoilla (ks. Führerprinzip). 
  

Tottelevaisuus on kansallissosialistisen vallankumouksen suuri hyve! 
  
   Uskon vaatimuksen jälkeen kuuliaisuuden vaatimus on siis toinen poliittisen 
sotilaallisuuden kymmenestä käskystä. Kaikkien puolueen jäsenten, mutta 
erityisesti heidän poliittisten sotilaidensa, on toteltava puoluetta eikä ketään 
muuta. He tekevät niin varauksetta ja kaikin voimin - riippumatta siitä, 
ymmärtävätkö he käskyn merkityksen vai eivät, riippumatta myös siitä, vastaako 
puolueen käsky heidän omia toiveitaan vai ei. Poliittiselle sotilaalle 
tottelevaisuusvelvollisuus ulottuu jopa oman hengen uhraamiseen asti: 
  

Sillä, joka vannoo hakaristilipun nimeen, ei ole enää mitään jäljellä, mikä 
kuuluisi hänelle! 

  
   Kansallissosialisti haluaa totella, jotta hän voisi voittaa. Siksi 
kansallissosialistien elämänasenne ei ole kaaderin pakotettu kuuliaisuus vaan 
vapaasta tahdosta ja oivalluksesta syntynyt kuri.  
   Kansallissosialisti voi ja hänen tulee ajatella itse; hänellä on oma 
henkilökohtainen käsityksensä kansallissosialismista, jonka pohjalta hänen tulee 
tehdä ehdotuksia ja ilmaista ajatuksia. Esimies on velvollinen vastaamaan 
tällaisiin ehdotuksiin ja ottamaan ideat ja ehdotukset vakavasti, joko toteuttamaan 
ne tai selittämään, miksi ne eivät ole sovellettavissa nyt tai tällaisella tavalla. 
Kuuliaisuusvelvollisuus on kuitenkin rajaton ja rajoittamaton. Mutta 
kansallissosialistilla ei saa koskaan olla tunnetta, että hän on vain "tykinruokaa" 
eikä toveri toverien joukossa, joka vehkeilee sen voiton puolesta, jonka vain usko 
puolueeseen voi saada aikaan. 
   Korkein auktoriteetti on puolueen johtaja. Kun johtaja on puhunut, kysymys on 
lopullisesti ratkaistu, eikä puolueen yleislinjasta voi olla epäselvyyttä. Vain ne, 
jotka ovat oppineet tottelemaan tällä tavoin, ovat myöhemmin sopivia alisteisiksi 
johtajiksi tai itse johtajiksi. 
  

Vain ne, jotka ovat oppineet tottelemaan, voivat jonain päivänä antaa 
käskyjä! 

  
   Kansallissosialisti ei saa sallia kurittomuutta sen kaikissa muodoissa, ei 
itsessään, ei tovereissaan eikä missään johtotoverissaan. Puolue on puhdistettava 
kerta toisensa jälkeen ihmisistä, jotka eivät kykene tai halua pitää kuria yllä, jotta 
se pysyisi vallankumouksellisena taisteluyhteisönä eikä rappeutuisi porvarilliseksi 
sikolätiksi. 
   Vallankumouksen jälkeen rajoittamaton ja ehdoton kuri, jonka 
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kansallissosialismi opettaa ensin puoluetovereilleen ja lopulta kaikille 
Volksgenosseneille, mahdollistaa kansallissosialistisen kansankansanvaltion (ks. 
valtio) täydellisen poliittisen mobilisoinnin ja luo siten edellytykset uuden 
järjestyksen toteuttamiselle. 
  

23 - KOIRAMATIIKKA 
  
   Ihmisen tulevaisuudesta käytävässä hengellisessä kamppailussa ideologia ja 
maailmankatsomus on erotettava tiukasti toisistaan.  
   Ideologiat selittävät maailmaa ja muodostavat samalla enemmän tai vähemmän 
loogisen ajattelurakenteen, joka perustuu uskomuksiin - dogmeihin. Tämä 
synnyttää dogmatismia, joka sokaisee sen vaikutuksen alaiset ihmiset 
todellisuuden moninaisuudelle, ristiriitaisuudelle ja monimutkaisuudelle (ks. myös 
eriytyminen), koska he eivät enää näe maailmaa sellaisena kuin se on, vaan 
sellaisena kuin sen pitäisi olla uskomustensa mukaan. Mitä voimakkaammaksi 
tällainen dogmaattinen ideologia tulee, sitä pahempia ovat sen seuraukset:  
   Se yrittää raiskata todellisuuden ja sulauttaa sen väkisin maailmankuvaansa. 
Dogmatismi ei koskaan opi todellisuudesta, vaan pyrkii tukahduttamaan sen, 
taivuttamaan sitä ja tukahduttamaan sen, jotta se voitaisiin sitten korvata omilla 
dogmeilla. Dogmatismi on luonnonvastainen ja elämänvastainen, se vieraannuttaa 
ihmisen todellisuudesta ja siten luonnosta ja sen biologisista elämänlaeista. Se 
edistää ja aiheuttaa ihmisyhteisöjen rappiota. 
   Kaikki ideologiat - esimerkiksi kristinusko, psykoanalyysi, marxilaisuus - 
perustuvat dogmatismiin, mutta niin ovat myös valtiolliset tai kulttuuriset 
järjestelmät ja elämänkatsomukset, jotka, vaikka ne luopuvat suljetun 
maailmankuvan muodostamisesta, perustuvat luonnonvastaisiin uskomuksiin - 
esimerkiksi kaikkien ihmisten tasa-arvoon, individualismiin, "ihmisoikeuksiin", 
sen kieltämiseen, että ihminen on luonnonlakien alainen ja että hänen biologinen 
ajorakenteensa määrää häntä. Näin myös esim. liberalismi, kapitalismi, 
demokratia, parlamentarismi jne. ovat dogmaattisia ja elämänvihamielisiä.  
   Sitä vastoin maailmankatsomus tunnustaa todellisuuden, ja siksi se ei rakenna 
maailmankuvaansa dogmien vaan luonnonlaeista johdettujen, ihmisluontoa 
vastaavien oivallusten varaan, joiden on osoitettava toimivuutensa todellisuudessa. 
Maailmankatsomus on halukas ja kykenevä oppimaan, kehittymään ja tarvittaessa 
korjaamaan itseään, kun se on erehtynyt. Se muodostaa "avoimen 
ajattelujärjestelmän" toisin kuin ideologian "suljettu järjestelmä". 
Maailmankatsomus on avoin ajatusjärjestelmä, joka auttaa ihmisiä löytämään 
tiensä todellisuudessa ja kehittymään korkeammalle siinä ja sen elämänlakien 
mukaisesti. 
   Kansallissosialismi on maailmankatsomus eikä ideologia. Sen henkinen perusta 
ei ole dogmatismi vaan biologisen humanismin tieteellinen epistemologia.  
   Kuitenkin dogmatismi lupauksineen absoluuttisista uskonvarmistuksista ja muka 
ristiriidattomista, suljetuista, kaiken selittävistä ajatusjärjestelmistä on suuri 
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houkutus, johon jopa kansallissosialistit voivat sortua, mutta näin tehdessään he 
vääristävät kansallissosialismia ja aiheuttavat henkistä rappeutumista.  
   Siksi taistelu dogmatismia vastaan on tärkeä osa kansallissosialistista 
vallankumousta ja edellytys uuden järjestyksen toteuttamiselle. 
   Kansallissosialismin tärkein linnake taistelussaan dogmaattista rappeutumista 
vastaan on NSDAP:n Sturm-Abteilung (NSDAP:n SA), kiitos sen vapaan, 
avoimen hengen ja poliittisen sotilaallisen asenteen, joka on vihamielinen kaikkea 
pikkumaista lahkolaisuutta, moralismia (ks. myös moraali) ja kaikkea väärää 
varmuutta kohtaan.  
   Kansallissosialisti ei saa turvallisuutta ja uskoa dogmeista vaan elämän laeista ja 
oman luontonsa tuntemuksesta. 
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Hauskaa hakaristin alla 
  

Kansallissosialistisessa aktivismissa on myös kevyempiä hetkiä! Tässä on ote 

Gerhard Lauckin kirjasesta "Fun Under the Swastika". 

  

  

15. 

  

   Eräänä kuumana kesäiltapäivänä istuin päivystäjän pöydän ääressä ulko-ovi auki 

ja luin natsikirjallisuutta. Satuin vilkaisemaan ylös, ja silmäkulmastani näin ison 

mustan pään, jolla oli limaiset huulet, suuret pyöreät silmät ja afro, joka muistutti 

vanhan Our Gang -komediasarjan Buck Wheatia. 

   Tekemättä yhtään äkkinäistä liikettä päätin, että joko otan vanhan .38-

kaliiperisen ja osoitan sillä häntä tai nousen ylös ja lähden jahtaamaan hämähäkkiä 

itään Blacktowniin. Sen sijaan ajattelin, että pelästyttäisin hänet oikein kunnolla; 

painoin päivystäjän pöydän alla olevaa kytkintä, joka soitti hälytyksen. Juuri kun 

Black oli vielä vilkaisemassa Rockwell Hallin sisätiloja, sireeni pamahti! Aivan 

kuin ennen vanhaan, Black astui ylös ja häipyi sekunnin murto-osassa. Kun katso-

in ulko-ovesta ulos 71st streetille, vannon, että näin savua nousevan Blackin 

kantapäiden takaa, kun hän ryntäsi kohti Western Avenueta. 

  

  

16. 

  

   Kun vastasimme Rockwell Hallin puhelimeen, saimme kaikenlaisia outoja puhe-

luita pommiuhkauksista ihmisiin, jotka soittivat ja pyysivät meiltä apua, koska he 

eivät saaneet apua poliisilaitokselta. Mutta yksi puhelu, joka on jäänyt mieleeni, 

oli se, kun eräs neekeri soitti todella järkyttyneenä yhdestä White Power Hotline -

puhelustamme! Hän sanoi: "Teidän on parasta vapauttaa se musta miesparka, 

joka on Rockwell Hallin kellarissa." Hän sanoi: "Teidän on parasta vapauttaa se 

musta miesparka, joka on Rockwell Hallin kellarissa."  

   Soittaja viittasi White Powerin vihjelinjaan, jota pyöritimme ja jossa yksi 

Stormtroopereistamme imitoi mustaa nimeltä Dry Ice Washington ja toinen 

Stormtrooper Johnny White, jossa Dry Ice hiipi ulos häkistään, johon olimme 

kahlinneet hänet kellarissamme, ja hän piti vihjelinjan, ja Stormtrooper Johnny 

White käveli sisään loppua kohden ja sai Dry Icen kiinni viestin salakavalasta 

lähettämisestä. Johnny White sanoi: "Mene takaisin häkkiin, Dry Ice.  Tiedät, että 

te mustat ette saisi tehdä valkoisen vallan vihjelinjoja!" 
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   Silloin meillä oli neljä vihjelinjaa. Puhelinyhtiön yhteyshenkilö sanoi, että 

meidän vihjelinjoihimme soitettiin eniten koko kaupungissa. Jopa mustat soittivat 

sinne. 
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