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Tietosanakirja - Michael Kühnen 
  

28 - EETTISYYS 
  

   Kansallissosialismi erottaa tietoisesti toisistaan moraalin ja etiikan. Moraali on 

seurausta dogmatismin eri ilmenemismuodoista, ja se pannaan täytäntöön 

henkisellä, hengellisellä ja/tai fyysisellä pakottamisella. Sen johtava sana on 

Vanhan testamentin "sinun on". Eurooppalaisella kulttuurialueella (ks. Eurooppa) 

voimassa oleva moraali on juutalaisuuden sävyttämän kristinuskon (ks. myös 

juutalaisuus) moraali, jonka kolikoita heikentää nykypäivään asti myös valistuksen 

ja sen myötä porvariston aikakausi. Se kuitenkin hajoaa yhä enemmän arjalaisen 

rodun (ks. myös arjalainen) elinympäristön dekadenssin vaikutuksesta. 

   Kansallissosialismi ei näe tehtäväänsä horjuvan moraalin tukemisessa tai 

uudistamisessa, koska se on ytimeltään luontoa ja lajeja, ruumista ja elämää 

vastaan.  

Kansallissosialismi asettaa moraalin tilalle lajin ja luonnon mukaisen riitin ja 

etiikan.  

   Kansallissosialistinen arvo-idealismin etiikka ei perustu dogmaattisiin 

uskomuksiin, vaan se kumpuaa biologisen humanismin luonnontieteellisestä 

epistemologiasta ja on siten elämän lakien (ennen kaikkea perinnöllisyyden, 

erilaistumisen ja kamppailun) toteuttamista ihmisyhteisön elämässä. Se toteutuu 

ihmisen, joka haluaa elää arvokasta ja mielekästä elämää, vapaasta tahdosta, ja 

muodostaa hänen vapautensa perustan. Sen johtava sana on ylpeä "minä tahdon!". 

(ks. myös Ylpeys). 

   Kansallissosialistisen etiikan tarkoitus ja tavoite on arjalaisen rodun ja sen 

kansojen säilyttäminen ja kehittäminen. Etnisestä alkuperästä, sukupuolesta, 

ihmistyypistä ja jopa yksilön persoonallisuudesta riippuen tästä seuraa erilaisia 
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ilmaisuja:  

   Esimerkiksi työläisenä, sotilaana, johtajana (ks. Führerprinzip), äitinä jne. 

olemisen etiikka. Merkitys ja päämäärä pysyvät kuitenkin aina sitovina ja 

yhdistävinä, mikä mahdollistaa todellisen kansallisen yhteisön luomisen ja 

säilyttämisen. 

   Kansallissosialistiseen vallankumoukseen ja kansallissosialistisen kansanvaltion 

(ks. valtio) perustamiseen saakka taistelun ja taistelijan etiikka on etusijalla, mikä 

näkyy ennen kaikkea kansallissosialistisen Saksan työväenpuolueen Sturm-

Abteilungille ja sen uudelleen perustamiseen asti Neue Frontille sitovissa 

poliittisen sotilaallisuuden 10 käskyssä.  

   Tästä elämänasenteesta johtuen Uusi rintama torjuu kaikki porvarillisten 

moraalikäsitysten vaikutukset puolueen elämään ja arvioi kannattajiaan ainoastaan 

sen mukaan, miten he ovat valmiita sitoutumaan ja tekemään uhrauksia 

poliittisessa taistelussa. 

 

29 - EUROOPPA 
    

   Eurooppa on arjalaisen rodun (ks. arjalaiset) asuinalue Euroopan ja Aasian 

kaksoismantereella. Maantieteelliset rajat pohjoisessa, lännessä ja etelässä 

muodostavat Jäämeri, Atlantin valtameri ja Välimeri, kun taas idässä Ural-

vuoristoa pidetään Euroopan maantieteellisenä rajana, jota asuttavat pääasiassa 

kolme arjalaisperhettä, jotka kuuluvat germaaniseen, slaavilaiseen ja romaaniseen 

rotuun. Näitä pidetään rodullisesti myös pohjoismaisina, itäisinä ja läntisinä 

rotuina valkoisen suurrodun sisällä.  

   Itse asiassa Euroopan todelliset rajat ovat kuitenkin dynaamiset, sillä ne 

riippuvat idässä mongolisten (keltaisten) suurten rotujen kanssa käytävän 

rotutaistelun tilasta ja etelässä neegrojen (mustien) suurten rotujen kanssa 

käytävän rotutaistelun tilasta, ja näin ollen ne käsittävät vaikutusalueena Siperian 

sekä Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän. 

   Kansallissosialismi tavoittelee Euroopan laajan elintilan valtapoliittista 

järjestämistä neljännen valtakunnan avulla, joka käsittää koko tämän arjalaisen 

asutus- ja vaikutusalueen Persiaa myöten - siltana itäindoeurooppalaisuuteen (ks. 

myös parsealaiset).  

   Eurooppa voi olla vapaa, itsenäinen ja autarkinen vain laajamittaisena 

järjestyksenä (ks. myös Vapaus ja autarkia). Kansallissosialismin vallankumous on 

siis eurooppalainen, mikä myös estää sen, että imperialismi voi taistella ja kukistaa 

yksittäisiä kansallisia vallankumouksia yksitellen. 

   Siksi Uuden rintaman ajatusyhteisö pyrkii Euroopan kansallissosialististen 

puolueiden (ks. myös Saksan kansallissosialistinen työväenpuolue) 
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yhteisrintamaan ja niiden liittoon arabimaailman, Persian ja Turkin kansallisten ja 

völkisch-sosialististen voimien kanssa (ks. myös arabit ja turkkilaiset).  

   Neljännen valtakunnan tulevalle järjestykselle ei ole ominaista kansainvälisyys 

eikä imperialismi, vaan se mahdollistaa rotuhygienian ja rotuerottelun pohjalta 

lajien säilymisen ja kehittymisen ja siten kaikkien kansojen vapauden tällä 

metropolialueella. 

  

30 - PERHE 
    

   Biologinen humanismi luonnontieteellisenä oppina ja kansallissosialismin 

perustana ymmärtää ihmisen yhteisöllisenä olentona ja näkee hänet 

integroituneena luonnon- ja kulttuuriyhteisöihin, jotka tekevät hänen elämänsä 

mahdolliseksi, mielekkääksi ja arvokkaaksi.  

   Perhe on pienin luonnollinen yhteisö, ihmisten ja rotujen suurten orgaanisten 

yhteisöjen ydin ja perusta. 

  

Ei terveitä ihmisiä ilman tervettä perhettä! 

  

   Tästä syystä kansallissosialismi tavoittelee kansallisesti ja rodullisesti tietoista 

perhettä, joka on tietoinen vastuustaan ja toimii lisääntymisyhteisönä lajin 

säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. 

   Kansan toverin oikeutta vapaaseen lisääntymisvalintaan vastustaa siis 

velvollisuus perustaa perhe rotuhygienian periaatteiden mukaisesti 

lisääntymisyhteisönä. Perhekään ei ole yksityisasia, vaan palvelee, kuten kaikki 

muutkin kansallisen elämän alueet, oman ihmislajin selviytymistä ja korkeampaa 

kehitystä. Siksi kansallissosialistisessa Volksstaatissa (ks. valtio) rodulliset lait ja 

perinnölliset lait säätelevät perheen oikeuksia ja velvollisuuksia.  

   Perheen tärkeimmät ja ratkaisevimmat velvollisuudet kansallista yhteisöä 

kohtaan ovat seuraavat: 

  

puolison jalostus perinnöllisen terveyden ja rotuhygienian periaatteiden 

mukaisesti; ja 

  

Riittävän suuren lapsimäärän kasvattaminen. 

  

   Kansallissosialistisen perheen, kuten kaikkien luonnollisten yhteisöjen, sielu ja 

perusta on nainen äitinä. Äitiys kansallissosialistisen arvoidealismin eettisenä 

periaatteena (ks. myös Etiikka) on siksi todellisen perheen ratkaiseva edellytys.  

   Kansallissosialistisen naisliikkeen tehtävänä on kasvattaa naisia tämän mallin 
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mukaisesti ja saada heidät vakuuttuneiksi tästä lajin ja luonnon mukaisesta 

etiikasta. 

  

  

  

31 - FASKISMI 
    

   Fasismi, kuten kansallissosialismi, on ensimmäisen maailmansodan jälkeen 

syntyneen työväenliikkeen perintöä. Kansallissosialismin tavoin aito, 

vallankumouksellinen fasismi yhdistää nationalismin ja sosialismin, tavoittelee 

totaalista valtiota, taistelee kapitalismia ja marxilaisuutta vastaan ja näkee 

johtajaperiaatteen mukaisesti järjestäytyneessä vallankumouksellisessa puolueessa 

poliittisen etujärjestön, valtion ja kansakunnan tahdon ja suvereniteetin kantajan. 

Fasismi, kuten kansallissosialismi, taistelee myös modernin miinusmaailman 

rappiota ja materialismia vastaan. Kaikista näistä syistä kansallissosialismi ja 

fasismi ovat luonnollisia liittolaisia Euroopassa. 

   Fasismi ja kansallissosialismi eivät kuitenkaan ole sama asia.  

   Fasismin nationalismi liittyy valtioon, joka ymmärretään itsetarkoituksena ja 

itseisarvona, ja kansallissosialismin nationalismi liittyy kansaan. Fasismi sivuuttaa 

rotutaistelun eikä ole juurikaan kiinnostunut rotukysymyksistä ja biopolitiikasta. 

Fasismi on siis kansainvälinen, kansasta ja rodusta riippumaton ilmiö, kun taas 

kansallissosialismi on ylikansallinen maailmanliike, mutta rodullisesti arjalaisiin 

sidottu.  

   Näin ollen fasististen puolueiden tai valtioiden välillä voi hyvinkin olla 

kamppailua ja jopa sotaa, mutta ei kansallissosialististen puolueiden tai valtioiden 

välillä, jotka ovat yhtä lailla sitoutuneet kansoihinsa kuin yhteiseen rotuunsa.  

   Lisäksi fasismi ei yleensä tunnista juutalaisuuden ja sionismin vaaroja eikä tunne 

antisemitismiä. 

   Fasismi ei siis ole kaikessa yhtä johdonmukainen kuin kansallissosialismi, eikä 

se ole poliittisesti ja ideologisesti yhtä hyvin perusteltu ja vakiintunut. Tämän 

pinnallisuuden vuoksi se myös rappeutuu helpommin reaktion välineeksi ja voi 

siten toimia tekosyynä ja suojana kaikenlaisille pimeille voimille.  

   Kansallissosialismi on toverillinen eikä vihamielinen arjalaiskansojen fasismia 

kohtaan. Tavoitteena on kuitenkin edelleen vapauttaa se ryhmittymien kuonasta ja 

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

  
20. 

  
   Kun saavuin kaupunkiin, menin suoraan puolueen päämajaan. En ollut syönyt 
koko päivänä, joten ehdotin eräälle toverille, että menisimme ulos syömään. Pian 
useat meistä olivat matkalla ravintolaan. 
   "Pysähdytään siellä ensin oluelle!" joku häirikkö ehdotti. Kuljettaja suostui mie-
lellään. 
   No, yhdestä oluesta tuli aika monta lisää. Jotenkin unohdimme illallisen ja 
päädyimme takaisin päämajaan. Siihen mennessä en ollut aivan järjissäni. Muistin 
kuitenkin viidennen annoksen Old Overholt Rye -viskiä, jonka olin tuonut muka-
nani jaettavaksi toverieni kanssa. 
   Joka tapauksessa, kun menin sänkyyn (itse asiassa toisen kerroksen käytävän 
sohvalle), olin hyvin, hyvin humalassa. (Seuraavana aamuna minulla oli koko 
elämäni pahin krapula.) Se kesti kaksi päivää.) 
   Keskellä yötä kuulin kolahduksen. Molotovin cocktail oli rysähtänyt käytävän 
päässä olevan huoneen ikkunan läpi, vain muutaman metrin päässä sohvastani. 
Kuulin alakerrasta huutoa ja huomasin liekkien leimahtavan huoneessa. 
   "Helvetti, olen liian humalassa noustakseni ylös ja sammuttaakseni tulen. Annan 
sen toisen, joka on jo hereillä, tehdä sen!" Ajattelin itsekseni. 
   Muutamassa sekunnissa paikalle saapui puoliksi puettu ja paljain jaloin varustet-
tu Stormtrooper (Michael Storm), joka veti palavat verhot alas ja sammutti tulen. 
(Seuraavana aamuna hän valitti hieman "kuumaa jalkaa", jonka hän sai prosessin 
aikana.) 
   Hauskinta tapahtui seuraavana iltana, kun meillä oli tavallinen perjantai-illan ko-
kous. Sekä aktivistit että ei-aktivistit osallistuivat kuullakseen viikon edistymis-
raportin. 
   Mutta puhuja ei edes maininnut edellisillan pommitusta! 
   Jälkeenpäin kysyin häneltä, miksi.  Hänen vastauksensa oli: "Ai, unohdin sen." 
   Pommi-iskut olivat niin rutiininomaisia - ja niin paljon tapahtui tuohon aikaan - 
että tämä pieni tapaus yksinkertaisesti unohtui hänen mielestään! 
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