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Tietosanakirja - Michael Kühnen 
  

32 - NAISLIIKE 
  
   Koska kansallissosialistinen puolue (ks. Kansallissosialistinen saksalainen 
työväenpuolue) on järjestäytynyt miesten yhdistykseksi, mutta kansallissosialismi 
maailmankatsomuksena puhuttelee kaikkia kansantovereita - niin miehiä kuin 
naisia - täyttääkseen heidät poliittisella tahdolla lajin säilyttämiseksi ja 
kehittämiseksi, on välttämätöntä, että naispuoliset kansallissosialistit järjestäytyvät 
itsenäiseksi kansallissosialistiseksi naisliikkeeksi.  
   Tämä kansallissosialismin kaksoisorganisaatio miesten yhdistyksenä ja naisten 
liikkeenä vastaa sukupuolten erilaista biologista luonnetta ja kansallissosialistista 
periaatetta, jonka mukaan jokaisen tulee luonteensa, taipumustensa, kykyjensä ja 
taipumustensa mukaan parhaan kykynsä mukaan täyttää tehtävänsä kansanliitossa 
(Volksgemeinschaft). 
   Kansallissosialistinen naisliike on itsenäinen: naiset johtavat naisia. 
   Järjestötyö vastaa naisen luonnetta ja etiikkaa, mikä antaa naisille 
mahdollisuuden ottaa heille kuuluva paikka kansallisessa yhteisössä. Samalla 
naisliike on osa kansallissosialistista liikettä, sen johtaja on tasavertainen jäsen 
puoluejohdossa, ja poliittisen taistelun yleinen linja koskee yhtä lailla puoluetta ja 
naisliikettä. Kansallissosialistinen naisliike voittaa ensin naispuoliset 
kansallissosialistit ja lopulta kaikki kansallisen yhteisön naiset luonnonmukaisen 
elämän ja kansallissosialistisen arvo-idealismin etiikan naisellisessa muodossaan 
äitiyden periaatteena. 
   Saksan historiallisessa kansallissosialismissa ensin kansallissosialistinen 
naisjärjestö ja sitten kansallissosialistinen naisyhdistys muodostivat 
kansallissosialistisen naisliikkeen, joka oli aikanaan maailman suurin, voimakkain 
ja menestynein naisliike.  
   Uuden sukupolven kansallissosialismissa Saksan naisrintama muodostaa 
kansallissosialistisen naisliikkeen vuosien 1984/94 alusta lähtien. DFF on 
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Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Frontin etujärjestö. 
  

33 - VAPAUS 
  
   Kansallissosialismi pitää itseään vapausliikkeenä ja pyrkii siksi vapauttamaan 
arjalaisen ihmisen (ks. arjalainen) vallankumouksen avulla, jonka tavoitteena on 
uuden järjestyksen rakentaminen.  
   Vapauttamisesta tulee poliittisesti mahdollista vain: 
  
järjestö poliittisen tahdon kantajana ja kiistaton johtajuus vapaustaistelussa (ks. 
Führerprinzip). Tämän takaavat kansallissosialistinen puolue (ks. 
Kansallissosialistinen saksalainen työväenpuolue) ja sen johtajakunta; 
  
oman orjuuden oivaltaminen massojen keskuudessa. Tämä on puolueen 
kansanvalistuksen ja propagandan tehtävä; ja 
  
uskon herääminen vapautumisen mahdollisuuteen ja toteutettavuuteen. Tämä 
edellyttää selkeää strategiaa ja taktiikkaa valtataistelussa. 

  
   Nyky-Saksassa Uusi rintama -ajatteluyhteisö on luonut kaikki kolme edellytystä, 
jotka avaavat mahdollisuuden Saksan kansan ja sen toverien vapauttamiselle 
pitkällä aikavälillä. 
   Vapaus on kuitenkin yksi eniten väärin käytetyistä termeistä älyllisessä ja 
poliittisessa kamppailussa tulevaisuudesta.  
   Toisin kuin länsimainen demokratia, joka vääränlaisella individualismi-opilla 
julistaa väärin ymmärrettyä vapauden käsitettä ja edistää siten rappiota, 
kansallissosialismi ymmärtää vapauden ennen kaikkea kansakunnan vapautena, 
joka on edellytys kansakunnan lajin säilymiselle ja kehittymiselle. Tämä vapaus ei 
ole vain oikeus vaan myös yksittäisen kansalaisen velvollisuus.  
   Kansakunnan vapaus on sen itsenäisyyden ja suvereniteetin edellytys. Siihen 
sisältyy: 
  
kansantalouden vapaus (ks. myös autarkia ja koron orjuus). 
  
kansojen oikeuskäytännön vapaus: 
  
kansanpuolustuksen vapaus; ja 
  
völkisch-kulttuurin vapaus (ks. myös kulttuurivallankumous). 

  
   Näiden neljän vapauden toteutuminen luo vapaan kansakunnan. Mutta vain 
vapaassa kansakunnassa voi olla vapaita ihmisiä. Alistetussa kansassa ei ole 
vapautta - vain kahleissa oleva kansa, vaikka se olisikin kultainen, mutta kansalle 



4 

tappavat materialismin kahleet, kuten liberaalikapitalismin hallitsemissa Saksan 
osissa. Täällä asuvat kansantoverit ovat pääosin alistuneet amerikkalaisuuteen ja 
ovat todellisuudessa täysin vapaita: kulutusrobotteja, jotka tuntevat itsensä 
vapaiksi vain siksi, että vaurauden ja dekadenssin nukuttamina heillä ei ole 
koskaan ollut poikkeavaa ajatusta. 
   Länsimainen demokratia on materialismin valtiomuoto. Siksi vapaus ja 
demokratia ovat yhteensopimattomia keskenään sekä kansojen yhteisön tasolla - 
koska demokratia ei voi pitkällä aikavälillä säilyttää eikä palauttaa kansakunnan 
todellista vapautta - että yksilön tasolla, koska ne ymmärtävät vapauden vain 
kaikkien matalien vaistojen toteuttamisena, kulutusmahdollisuuksien 
moninaisuutena ja kaikkien arvojen ja elämän tarkoitusta koskevien kysymysten 
ratkaisuna (ks. myös arvorelativismi).  
   Sitä vastoin kansallisen toverin todellinen vapaus ei ole "vapautta siitä" vaan 
"vapautta siitä". Siksi kansallissosialismi tarjoaa arjalaiselle ihmiselle vapauden ja 
yhteiskunnalliset mahdollisuudet kehittää kaikkia taipumuksiaan ja kykyjään, 
kypsyä siten persoonallisuudeksi ja arvoidealismin etiikan mukaisesti löytää ja 
ottaa paikkansa kansanyhteisössä. Kansallissosialistinen kansantoveri käyttää näitä 
vapauksia työskennelläkseen kansallisen yhteisön hyväksi (ks. myös workerismi), 
edistääkseen sen säilyttämistä ja kehittämistä, tavoitellakseen korkeampia arvoja 
ja täyttäen siten elämänsä mielekkyydellä ja arvolla. 
  

34 - VAPAAMUURARIUS 
  
   Vapaamuurarius, valistuksen vallankumouksen valtapoliittisena välineenä, 
organisoituu salaseuran muotoon ja muodostaa liberaalin kapitalismin 
maailmanlaajuista järjestelmää hallitsevan miesten yhdistyksen. Siten se edustaa 
hallitsevan miinusmaailman ratkaisevaa valtatekijää ja on kansallissosialismin 
tärkeä ideologinen ja poliittinen vihollinen. 
Vapaamuurarit miehittävät järjestelmällisesti johtavia asemia hallituksessa, liike-
elämässä, kulttuurissa ja joukkotiedotusvälineissä, muokkaavat länsimaisen 
maailman henkistä ilmapiiriä ja valvovat sen maailmanlaajuisia valta- ja 
vaikutuskeinoja.  
   Vapaamuurarius on jaettu kolmeen yksinkertaiseen asteeseen, joihin kuuluu 
vapaamuurareiden massa, jotka ovat salaisen esimiehensä tietämättömiä ja 
hyväksikäytettyjä työkaluja, kun taas kaikki veljeskunnan tieto ja valta on 
keskittynyt korkeampiin asteisiin.  
   Vapaamuurariuden tavoitteena on maailmanhallinta - eli liberaalikapitalistinen 
maailmanjärjestys, jossa vapaamuurarit ovat kaikissa avainasemissa. Sen nykyinen 
valtakeino on poliittisesti ennen kaikkea Yhdysvaltojen imperialismi ja 
kulttuurisesti amerikkalaisuus. 
   Näin ollen vapaamuurariuden tavoitteet ja menetelmät ovat monilla aloilla 
samansuuntaisia kuin sionismin pyrkimys maailmanherruuteen, jolle 
vapaamuurariuden perimmäinen tavoite on kuitenkin vain välivaihe, joka johtaa 
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juutalaisuuden yksinomaiseen hallintaan "valittuna kansana".  
   Historiallisen kehityksen kuluessa vapaamuurarius, joka aluksi vielä kieltäytyi 
ottamasta juutalaisia jäsenikseen, joutui siis yhä enemmän sionismin vaikutuksen 
alaiseksi, ja nykyään se muodostaa käytännössä sionistisen valtakehityksen 
keskimmäisen johtoportaan. Avainasemassa on New Yorkissa sijaitseva Bnai-
Brithin loossi, joka hyväksyy vain juutalaisia ja toimii maailman 
vapaamuurariuden johtokeskuksena. 
Vapaamuurariuden kuuluisa "salaisuus" on se, että se pyrkii omaan tuhoonsa, sillä 
sionistisen maailmanherruuden toteutumisen jälkeen sen on kaikkien ihmisten tasa
-arvoisuutta koskevine dogmeineen annettava tilaa "valitun kansan" pakkovallalle. 
   Vapaamuurarius, joka vielä järjesti Ranskan vallankumouksen vuonna 1709 ja 
kaikki vastaavat porvarilliset vallankumoukset omalla voimallaan ja tarmollaan, 
mahdollisti jo Venäjän helmikuun vallankumouksen vuonna 1917 sionismin 
puolesta ja tasoitti siten marxilaisuuden tietä valtapoliittisessa mielessä.  
   Vapaamuurariuden apu marxilaisuudelle ei kuitenkaan ole enää nykyään 
maailmanlaajuinen malli, koska vapaamuurarius on pääosin karannut sionistien 
hallinnasta ja menettänyt siten houkuttelevuutensa sionismin välineenä.  
   Suora taistelu vapaamuurariutta vastaan on hyvin vaikeaa, koska se on 
luonteeltaan salaseura. Kansallissosialismi voittaa vapaamuurariuden poliittisesti 
taistelemalla sen ideologiaa ja poliittisia välineitä vastaan, organisatorisesti myös 
kieltämällä sen. 
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Hauskaa hakaristin alla 
  
Kansallissosialistisessa aktivismissa on myös kevyempiä hetkiä! Tässä on ote 
Gerhard Lauckin kirjasesta "Fun Under the Swastika". 
  

  
21. 

  
   Kauan (liian kauan) sitten minua kutsuttiin "natsiksi!" vuonna 1940 sotaan 
aivopestyjen kavereiden toimesta. Ei ollut helppoa vastustaa tyhmyyden virtaa. 
Sitten vuonna 1942 liityin laivaston CB-joukkoihin tyhmänä valintana vastoin 
kutsuntakirjoja, jotka olisivat saattaneet tehdä minusta lauma-apinan. Kun minut 
lähetettiin Guadalcanaliin, menetin käden, silmän ja paljon näköä toisesta 
silmästä. Ainoa pysyvä asia, jonka toin sodasta mukanani, oli palava halu (jota en 
koskaan toteuttanut) kusta FDR:n haudalle. 
   Monien kohtalon käänteiden jälkeen minusta tuli byrokraatti (Texas Employ-
ment Commissionin työhönottohaastattelija) vuonna 1970. Kun katselin työpaik-
kaa, jossa oli tarjolla fantastinen palkka ja edut, kirjoitin koko paperille: "BLACK 
OR MEXICAN ONLY!". 
   Toimistossa oleva nainen käänsi peruukkiaan. "Et voi tehdä noin, koska se on 
laitonta!" "Et voi tehdä noin, koska se on laitonta!" Vastaukseni, että se oli totta, 
ei auttanut. Määräys kirjoitettiin uudelleen. Niinpä sen jäädessä pöydälleni 
vaaransin tuon hienon työpaikan kertomalla valkoisille hakijoille: "Juku, en voi 
tarjota sinulle muuta kuin minimipalkkaa, koska et ole oikean värinen." Sitten 
näytin sen heille. Kaksi kertaa miehet räjähtivät:  "Jos tietäisin, miten heihin saa 
yhteyden, liittyisin natseihin tai KKK:hon!" Kerroin heille, olivatko he vil-
pittömiä, ja sitten annoin heille kaksi osoitetta, joita pidin käsillä, samalla kun 
kerroin jokaiselle, että jos he sanovat saaneensa ne minulta, minä vain kiistän sen.  
En koskaan seurannut asiaa. 
   Eräs toimiston liberaali lähetti nimettömän kirjeen alueelliselle esimiehelle ja 
kopion Dallasissa ilmestyneestä lehtikirjoituksesta, jossa ehdotettiin, että minun 
mielipiteitäni edustava henkilö ei saisi olla osavaltion työntekijä. Hän oli vi-
hainen, mutta hänellä ei ollut perusteita irtisanomiselle. Sitä paitsi kuuluin kaikki-
in kolmeen suureen veteraanijärjestöön, ja hän tiesi, että vammaisen veteraanin 
erottaminen aiheuttaisi ongelmia. Järkytin toimistoväkeä sanomalla, että toimis-
tossa oli pelkurimainen selkäänpuukottaja. Miksi? Koska kirjeessä oli kotiosoit-
teeni - ei paikka, jossa oleskelin kyseisessä kaupungissa - joten miksi tämä nimi, 
paitsi että he tiesivät? Sitten se lähetettiin alueelliselle esimiehelle eikä osavaltion 
päämajaan, ja harva toimiston ulkopuolella tiesi, missä komentoketju kulki. He 
pelkäsivät minua siitä lähtien niin helvetin paljon, että käyttäytyivät kuin kävel-
isivät munien päällä. Sitä paitsi, useimmista heistä tuli hyviä ystäviä. Neljän ja 
puolen vuoden jälkeen minulla oli täydellinen rekisteri ja suositukset uudelleen 
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palkkaamista varten, jos joskus muuttaisin mieleni. 
   Niinpä palasin maatilalle ja kirjoitin niin monta kirjettä toimittajalle, että eräs 
dallasilaisjuutalainen osoitti minulle kirjeen PLO:n propaganda-agenttina koti-
kaupungissani. Postinkantaja tiesi varmasti, kenelle se piti toimittaa. 
   Sitten eräs "mukava kristitty nainen" alkoi kirjoittaa minulle, koska hän oli päät-
tänyt "pelastaa minut antisemitismin synnistä". Eräässä kirjeessä ilmaisin kuiten-
kin mielipiteeni siitä, että likainen, petollinen ja irstas vanha Roosevelt oli suurin 
roisto, joka on koskaan paennut hirttosilmukasta. Kun hän ilmoitti minulle, että oli 
syntiä sanoa pahaa kuolleista, jotka eivät enää kyenneet puolustamaan itseään, 
kerroin hänelle, etten ollut koskaan nähnyt sellaista Raamatussa. Niinpä pyysin 
häntä lähettämään minulle kirjan, luvun ja jakeen, mutta tieto ilahdutti minua 
kaksinkertaisesti, sillä olin löytänyt hänestä henkilön, joka ei koskaan sanoisi 
mitään pahaa vanhasta Adolph Hitler-parasta, joka ei myöskään kuolleena voinut 
enää puolustaa nimeään. Yllätys! Hän ei enää koskaan kirjoittanut minulle. Hän 
varmaan piti minua riittävän "pelastuneena" ja vietti aikaa muiden syntisten 
kanssa. 
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