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Tietosanakirja - Michael Kühnen 
  

24 - TULOT 
  
   völkisch-sosialismin ja siihen perustuvan korporativismin talousjärjestyksen 
perusajatuksia ovat kaikkien kansallisten toverien oikeuksien ja velvollisuuksien 
tasa-arvo työn etiikan mukaisesti ja oikeudenmukaisuus preussilaisuuden johtavan 
periaatteen "jokaiselle omansa" mukaisesti - minkä vuoksi völkisch-sosialismia 
kutsutaan Saksassa usein "preussilaiseksi sosialismiksi".  
   Kansallissosialismin suhtautuminen Volksgenossenin henkilökohtaisten tulojen 
luonteeseen ja laajuuteen perustuu näihin kahteen periaatteeseen: 
   Ihmiset eivät ole tasa-arvoisia, vaan he eroavat toisistaan taipumuksiltaan, 
kiinnostuksen kohteiltaan ja suoritushaluiltaan. He eroavat toisistaan sukupuolen, 
luonteen ja ihmistyypin suhteen (ks. myös eriyttäminen). Näin ollen tulot eivät voi 
eivätkä saa olla kaikille samat, vaan niiden tulisi oikeudenmukaisesti palkita 
yksilön konkreettista suoritusta kansallisen yhteisön hyväksi. 
   Jotta jyrkkiä luokkarajoja, joihin liittyy luokkataistelun vaara, joka repisi 
kansallisen yhteisön hajalle ja tekisi sen mahdottomaksi, ei syntyisi tai syntyisi 
uudelleen, on ylä- ja alapuolelle asetettava tulorajat, joita ei saa ylittää eikä alittaa. 
   Volksgenossenin tulojen määrä ei riipu siitä, onko hän pää- vai käsityöläinen, 
onko hänellä parempi vai huonompi kouluopetus tai tuleeko hän edes rikkaasta vai 
köyhästä perheestä, vaan yksinomaan siitä, kuinka paljon hän osallistuu 
Volksgemeinschaftin toimintaan omalla paikallaan ja kykyjensä mukaan ja kuinka 
merkittävä hänen työnsä vastuu ja tärkeys on sille. Periaatteessa:  
   Kaikki hyvin tehty työ, joka vastaa omia kykyjä ja suoritusrajoja ja on tärkeää 
kansalliselle yhteisölle, palkitaan oikeudenmukaisesti ja sitä kunnioitetaan 
tasapuolisesti. 
   Henkilökohtaisten tulojen on oltava peräisin yksinomaan omasta työstä. Kaikki 
tulot ilman työtä tai ponnistelua (korkotulot, vuokrat, vuokrasopimukset, perinnöt, 
jotka eivät ylitä henkilökohtaisia matkamuistoja jne.) poistetaan, kuten myös 
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Saksan kansallissosialistisen työväenpuolueen puolueohjelman kohdassa 11 
vaaditaan. Kansallissosialismissa vain yksilö tekee työtä ja saa siitä 
oikeudenmukaisen korvauksen. Hänen tulonsa vastaavat hänen henkilökohtaista 
suoritustaan. Hänen yksityinen tulonsa on hänen työnsä hedelmä. Näin voitetaan 
lopullisesti kapitalismi, joka perustuu siihen kieroutuneeseen ajatukseen, että 
myös raha voi "työskennellä" ja siten tarjota omistajalleen työ- ja vaivatonta tuloa 
(ks. myös koron orjuus). 
   Kansallissosialistinen Volksgemeinschaft perustuu kuitenkin työn etiikkaan eikä 
alistumiseen rahan vallalle. 
  

25 - ELITE 
  
   Biologisen humanismin maailmankatsomuksena kansallissosialismi lähtee siitä, 
että elämän todellisuus on luonnonlakien määräämää. 
   Perinnöllisyyden ja erilaistumisen ohella valinta olemassaolosta käytävässä 
kamppailussa on jokaisen elämänmuodon tärkein luonnonlaki.  
   Valinta kitkee pois kaiken elämälle sopimattoman, ajaa evoluutiota eteenpäin ja 
mahdollistaa siten lajien säilymisen ja kehittymisen. 
   Nämä elämän lait koskevat myös ihmiselämän kansoja ja rotuja - sillä 
erotuksella, että vapaa tahto antaa ihmiselle mahdollisuuden elää tilapäisesti 
vastoin luonnonlakeja, mikä aiheuttaa rappiota ja vaarantaa lajinsa säilymisen. 
   Taistelussa arjalaisen rodun ja arjalaiskansojen lajin ja kansojen säilyttämisen ja 
kehittämisen puolesta kansallissosialistinen maailmanliike puolueineen pyrkii sen 
vuoksi kansojen tahdon kantajina täyttämään kaikki kansat ja rotutoverit tahdolla 
elää ja toimia lajin ja luonnon mukaisesti. Tähän kuuluvat rotuhygieeniset 
toimenpiteet sekä toisaalta tahto yhteisöllisyyteen (vrt. sosialismi) ja toisaalta 
eliitin muodostamiseen kaikissa kansantoverien yhteisöissä. Tätä eliitin 
muodostumista palvelee kansallissosialistisen vallankumouksen synnyttämä 
totaalinen valtio, joka lopulta johtaa uuteen järjestykseen.  
   Tässä mielessä kansallissosialistinen puolue kasvattaa kaikkia Volksgenosseneja 
- ja erityisesti nuorisoa - yhteisöllisyyteen ja eliitin muodostamiseen kaikilla 
kansallisen ja yksilöllisen elämän tasoilla. Saksassa tämä näkyy 
kansallissosialistisen Saksan työväenpuolueen puolueohjelman kohdassa 20. 
   Eliittikoulutus tapahtuu luokkaan, varallisuuteen, alkuperään ja ammattiin 
katsomatta yksinomaan lahjakkuuden ja suorituskyvyn perusteella - ja sitä 
annetaan jo varhaisimmasta nuoruudesta lähtien. Tätä tarkoitusta varten puolue ja 
valtio perustavat vallankumouksen jälkeen eliittikouluja, joissa völkisch-eliittiä 
koulutetaan Führerprinzipin periaatteiden mukaisesti.  
Tämä eliitin muodostuminen alkaa kuitenkin jo taistelun aikana. Puolue itse, 
vastustaessaan hallitsevan miinusmaailman rappiota sekä poliittisten vastustajien 
vainoa ja taistellessaan vallankumouksen ja uuden järjestyksen puolesta, 
muodostaa taistelevan eliitin kaaderimuodostuksen kautta (ks. myös kaaderi). 
  



3 



4 

26 - HUIPPUKOULUTUS 
  
   Biologinen humanismi, joka on kansallissosialismin tieteellinen tietoteoria, 
pyrkii tuntemaan elämän lait. Poliittisena voimana kansallissosialistinen puolue 
muokkaa sitten näiden lakien pohjalta ihmisten elämän todellisuutta sekä 
kansallisvaltion luonnetta ja muotoa.  
   Perinnöllisyyden ja erilaistumisen ohella yksi elämän tärkeimmistä laeista on 
olemassaolosta käytävä taistelu, joka luonnossa johtaa parhaiden ja 
elinkelpoisimpien valintaan ja huonompien ja elinkelvottomien eliminointiin. 
Kulttuurikehityksen oloissa ja jatkuvassa rappion vaarassa tämä elämänlaki, joka 
mahdollistaa lajin säilymisen ja lajin kehityksen, vaarantuu ihmisessä 
keinotekoisen miinusvalinnan vuoksi (ks. myös Untermensch). Arjalaisessa 
rodussa (ks. arjalainen) tämä virheellinen kehitys on pitkälle edennyt. 
   Siksi kansallissosialistinen maailmanliike arjalaisen rodun järjestäytyneenä 
elämänhaluna vaatii terävää valintaa ja eliitin muodostamista kaikilla kansallisen, 
rodullisen ja yksilöllisen elämän tasoilla, jotta voidaan palata lajin ja luonnon 
mukaiseen kulttuuriin.  
   Nämä tavoitteet löytyvät jälleen kansallissosialististen puolueiden 
puolueohjelmista, joista jokainen haluaa kasvattaa kansastaan eliitin.  
   Taistelun aikana tämä tapahtuu ensisijaisesti itse vallankumouksellisen taistelun 
vaatimusten kautta, joka tuottaa taistelevan eliitin. Vallankumouksen jälkeen 
muodostuu valtiollinen eliitti kaikilla tasoilla - kansallissosialistisen kansanvaltion 
totaalisen mobilisaation puitteissa. Eliitin muodostuminen tapahtuu luonnollisesti 
painottuen kasvavaan miespuoliseen nuorisoon, josta tulee näin uuteen 
järjestykseen marssin takuumies. 
   Kansallissosialistisen Saksan työväenpuolueen puolueohjelman kohdassa 20 
määritellään koulutuspolitiikka. Sen mukaan jokaisen lahjakkaan pojan, 
riippumatta hänen vanhempiensa asemasta, alkuperästä ja varallisuudesta, on 
saatava valtion tuki, jotta hänestä kasvaa todella völkiläinen - eikä 
luokkasidonnainen - eliitti. Kuka tahansa, jolla on lahjakkuutta ja kyvykkyyttä 
jollakin tietyllä alalla, on siinä kannustettava, jotta kaikki kansantoverien kyvyt 
voidaan käyttää kansallisen yhteisön hyväksi ja itse kasvavasta nuorisosta voidaan 
muodostaa ihmisiä, jotka kypsyvät rodun ja persoonallisuuden korkeimman arvon 
ruumiillistajiksi, kuten Führer kerran "Mein Kampfissa" vaati. 
   Tätä tarkoitusta palvelevat myös kansallissosialistisen kansanvaltion 
eliittikoulut, joita Kolmannessa valtakunnassa olivat NPEA:t (jotka tunnettiin 
nimellä "Napolat") ja Adolf Hitlerin koulut ja jotka oli määrä kruunata 
ritarilinnoilla ja puolueen korkeakoululla. 
   Uuden rintaman ajatusyhteisö tarttuu puolueohjelman vaatimuksiin sekä 
Kolmannen valtakunnan konkreettisiin suunnitelmiin. Vallankumouksen jälkeen se 
pyrkii perustamaan: 
  
"Nationalpolitische Erziehungsanstalten" (NPEA) eliittikouluina 10-vuotiaille 
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pojille, joiden tarkoituksena oli kouluttaa ammatillista eliittiä völkisch-valtiota 
varten; 
  
"Adolf Hitler -koulut" eliittikouluina 14-vuotiaille pojille, jotka osoittavat erityistä 
kiinnostusta ja innostusta kansallissosialismia kohtaan, ja joiden tarkoituksena on 
kasvattaa puolueen ammatillista, poliittista ja sotilaallista eliittiä; 
  
Tilauslinnat puolueen ja sen osastojen alempien ja keskimmäisten johtoryhmien 
kouluttamista varten (ks. myös Führerprinzip); 
  
puolueen korkeakoulu, jossa koulutetaan puolueen ylempiä johtohenkilöitä elämän 
ja valtion johtajien akatemian muodossa; 
  
sekä lukuisia muita kouluja ja oppilaitoksia, jotka kaikki ja kaikilla tasoilla 
palvelevat toivottua völkisch-eliittikoulutusta ja turvaavat siten kansakunnan 
tulevaisuuden. 
  

27 - LOPULLINEN RATKAISU 
  
   Juutalaiskysymyksen lopullisen ratkaisun välttämättömyys johtuu juutalaisten 
vahvasta ja kohtalokkaasta vaikutuksesta arjalaisen rodun henkiseen elämään (ks. 
arjalaiset), juutalaisuuden ylivoimaisesta maailmanlaajuisesta vallasta politiikassa, 
taloudessa, korkeassa rahoituksessa, joukkotiedotusvälineissä ja kulttuurissa sekä 
juutalaisten pyrkimysten perimmäisestä päämäärästä - maailmanvallasta - joka 
uhkaa kaikkien kansojen vapautta. Sionismi juutalaisen kansan kansallisena 
liikkeenä pyrkii kaikkien kansallisten voimien ja kaiken juutalaisen vallan 
yhdistämiseen tämän päämäärän saavuttamiseksi. Tässä se nojaa yhtäältä Israelin 
piraattivaltion valtiolliseen suvereniteettiin ja toisaalta ympäri maailmaa hajallaan 
oleviin juutalaisyhteisöihin, sionistiseen maailmanjärjestöön ja vaikutusvaltaisiin 
yksityishenkilöihin.  
   Syntyneen ongelman lopullinen ratkaisu edellyttää kaikkien vapautta 
tavoittelevien kansojen maailmanlaajuista puolustustaistelua, johon YK:ssa 
edustettuina olevien kansojen ylivoimainen enemmistö sitoutui, kun ne 
juhlallisesti kielsivät sionismin. 
   Saksassa kansallissosialistisen Saksan työväenpuolueen puolueohjelma sisältää 
juutalaiskysymyksen lopullisen ratkaisun edellytykset vaatimalla juutalaisten ja 
arjalaisten rotuerottelua ja sionismin ja sen auttajien syrjäyttämistä kansallisen 
valtiojohdon avulla. Tämä vallasta vapauttaminen varmistetaan kansallisella 
kansantaloudella (ks. myös autarkia), kansallisella kansanpuolustuksella, 
lainkäyttövaltaan ja kulttuuriin liittyvillä asioilla sekä joukkotiedotusvälineiden 
hallinnan takaisin saamisella. Puolueohjelma tiivistää kaiken tämän muotoiluun 
taistelusta "juutalaista materialistista henkeä vastaan meissä ja meidän 
ulkopuolellamme" (kohta 24 - ks. myös antisemitismi). 
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   Todellinen lopullinen ratkaisu voi tapahtua vain maailmanlaajuisesti. Uusi 
rintama kannattaa tätä varten "Kolumbus-suunnitelmaa".  
   Kolumbus-suunnitelmassa suunnitellaan juutalaisten suljettua asuttamista 
Yhdysvaltoihin, jossa suurin osa juutalaisista asuu jo muutenkin. USA:n alueelle 
tulisi muodostaa itsenäinen juutalaisvaltio, jossa juutalaiset voivat elää oman 
lajinsa ja perinteensä mukaisesti uhkaamatta muiden kansojen vapautta. Samalla 
Israelin piraattivaltio lakkautetaan ja sionismin maailmanlaajuinen valta-
asemavaatimus murtuu. 
   Toisin kuin holokaustin tavanomaisessa julmuuspropagandassa, 
juutalaiskysymyksen kansallissosialistinen lopullinen ratkaisu ei siis näe 
juutalaiskansan tuhoamista eikä yksittäisten juutalaisten vainoamista, vaan 
ainoastaan sallii kansojen vapauden ja lajinmukaisen kehityksen, johon sisältyisi 
myös juutalaiskansa - normaalina kansana kuten kaikki muutkin - joka ei enää 
olisi painajainen ja tuomio maailmalle. 
  



7 



8 

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

17. 
  
   Toimittaja pyysi Lauckilta itsestään kuvausta, ja hän vastasi: "Olen vain sek-
sisymboli ja byrokraatti. " 
  

  
18. 

  
   Ajoimme keskustaan puolueiden pakettiautolla hakaristiliput ylpeänä liehuen. 
Kun ohitimme pankin, eräs mies hymyili ja tervehti meitä White Power -
tervehdyksellä. Kun hän huomasi, että hänen vieressään oleva ääliö osoitti meille 
sormea, hän kääntyi ympäri ja löi tätä. 
   Tätä minä kutsun julkiseksi tueksi... toiminnassa! 
  
  

 19. 
  
   En koskaan unohda ensimmäistä puolueralliani. Ajoimme mustien valtameren 
läpi pienelle valkoisten talojen saarelle. Seisoin jonossa myrskysotilaiden kanssa, 
kun puolueen puhuja puhui valkoisesta vallasta noin 300 valkoiselle, jotka olivat 
tulleet puistoon kuuntelemaan meitä. 
   Sen jälkeen he ryntäsivät eteenpäin. "Voi, voi! He tulevat hakemaan meidät!" 
"He tulevat hakemaan meidät!" Ajattelin hetken. Mutta ei, he olivat tulleet eteen 
tarttumaan innokkaasti Valkoisen Voiman kirjallisuuteen, jonka olimme tuoneet 
mukanamme jaettavaksi. 
   En tiedä, olinko enemmän hämmästynyt vai enemmän tyytyväinen. Mutta olin 
iloinen, että ensivaikutelmani oli väärä! 
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