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Tietosanakirja - Michael Kühnen 
  

35 - RAUHA 
  
   Vapauden tavoin rauha on yksi eniten väärinkäytetyistä termeistä hallitsevassa 
miinusmaailmassa. 
   Kansallissosialismi on biologisen ajattelun maailmankatsomus, eikä se siis 
perustu elämän vieraisiin ja luonnonvastaisiin dogmeihin (ks. dogmatismi), vaan 
elämän luonnonlakeihin, joista tärkein on perinnöllisyyden ja erilaistumisen ohella 
ennen kaikkea valinta eli taistelu olemassaolosta.  
   Itsemääräämisoikeuden mukaisesti kansallissosialistinen kansa taistelee siis 
vapautensa puolesta, lajinsa säilyttämisen ja kehittämisen puolesta sekä sisäisesti 
että ulkoisesti. Tämä taistelu on kansallisen elämän peruslaki, kaikki on sille 
alisteista. Vain siellä, missä sitä menestyksekkäästi käydään, on rauha mielekäs ja 
toivottava. Kansallissosialismi torjuu rauhan kansallisen kuoleman hinnalla. 
   Todellinen rauha on mahdollinen vain silloin, kun kansa on kansakuntana 
taistellut vapauden, suvereniteetin, omavaraisuuden ja riittävän elintilan puolesta 
ja siten puolustanut itsemääräämisoikeuttaan.  
   Näin toimiessaan kansallissosialisti kunnioittaa muiden kansojen ja rotujen 
elintärkeitä oikeuksia, sikäli kuin ne eivät uhkaa oman kansansa oikeuksia, ja 
pyrkii tasapainottamaan elämän edut suurten järjestysten puitteissa (ks. myös 
Reich).  
   Siksi Saksan kansallissosialistinen työväenpuolue vaatii puolueohjelmansa 2 
kohdassa sellaisen oikeudenmukaisen rauhanjärjestyksen luomista, jossa 
kunnioitetaan Saksan elintärkeitä oikeuksia loukkaamatta muita kansoja.  
   Uuden rintaman yhteisö pyrkii tällaiseen rauhanjärjestykseen rakentamalla 
Neljännen valtakunnan ja arjalaisen kansojen yhteisön (ks. arjalainen). 
Atomiaikakaudella tällainen imperiumin rakentaminen ei ole enää mahdollista 
valtioiden välisillä sodilla, jotka kansallissosialismi - vastoin kaikkea sitä vastaan 
suunnattua Gruuelin propagandaa - torjuu miinusvalintana, vaan ne voidaan 
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saavuttaa vain arjalaiskansojen vallankumouksella. Vain tällainen vallankumous 
voittaa vallitsevan miinusmaailman rakenteet, jotka perustuvat riistoon ja 
imperialismiin, ja tekee siten mahdolliseksi vapaiden kansojen oikeudenmukaisen 
rauhanjärjestyksen. Siksi pätee: 
  

Kansallissosialismi on rauhaa! 
  

36 - ETUPUOLEN ORGANISAATIO 
  
   Uusi rintama on kansallissosialistien yhteisö, joka alistuu yhtenäiselle johdolle ja 
sitovalle yleislinjalle. ANS/NA:n kieltämisen jälkeen he eivät enää muodosta 
omaa järjestöään, vaan osallistuvat rintama- ja massajärjestöihin, joiden avulla he 
johtavat poliittista taistelua.  
   Rintamaorganisaatiot ovat kansallissosialistien yhteenliittymiä, joiden 
tarkoituksena on edistää ja toteuttaa tiettyjä yksittäisiä poliittisia päämääriä tai 
tunkeutua tiettyihin väestöryhmiin ja -kerroksiin ja yhdistää ne. Etujärjestö on siis 
aina kansallissosialistinen järjestö, ja sen tarkoituksena on rekrytoida 
kansallissosialismille uusia kannattajia. Näin tehdessään se keskittää voimansa 
aina tiettyyn tavoitteeseen ja/tai tiettyyn yhteiskuntaryhmään - mutta aina uuden 
rintaman strategiaan liittyen ja siten sen yleisen linjan mukaisesti.  
   Näin ollen rintamaorganisaatiot muodostavat ikään kuin linkin jokapäiväisen 
taistelun taktisten tarpeiden (ks. Taktiikka) ja pitkän aikavälin 
vallankaappausstrategian välille. 
   Rintamaorganisaatiot ovat kaaderijärjestöjä, eli kansallissosialistikaaderit luovat 
ne, pitävät ne koossa ja valvovat niitä rajoituksetta. 
   Alun perin Uuden sukupolven kansallissosialismi Saksassa muodosti kaksi 
etujärjestöä: NSDAP/AO propagandistista maanalaista taistelua varten ja ANS 
liikkeen lailliseksi haaraksi. Sen jälkeen kun ANS yhdistyi "Kansallisten 
aktivistien" kanssa ANS/NA:ksi, nopea kasvu mahdollisti ja edellytti muiden etu-
organisaatioiden perustamista - kuten "Freundeskreis Deutsche Politik" (Saksan 
politiikan ystäväpiiri) vanhemman sukupolven värväämiseksi, "ANS-
Betriebszellenorganisation" (ANS:n tehdassoluorganisaatio) tehdastyötä varten ja 
"ANS-Mädelbund" (ANS:n tyttöjen liitto) nuoren kansallissosialistisen 
naisliikkeen värväämiseksi.  
   Ne kaikki joutuivat kansallisen asiantuntijan kiellon uhreiksi. Mutta kiellon 
jälkeenkin ja erityisesti sen jälkeen etujärjestöjen työ on elintärkeää poliittisen 
taistelun kannalta. 
   Strategian ja taktiikan välisenä siltana rintamaorganisaatiot säilyttävät 
kansallissosialistisen liikkeen hengen ja tyylin ja estävät porvarillistumista, 
"kansallista demokratisoitumista", sopeutumista ja hallitsevan järjestelmän 
aiheuttamaa korruptiota. 

 

37 - LEADER 
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   Kansallissosialistinen puolue organisoi itsensä kaikilla tasoilla Führer-
periaatteen mukaisesti. Puolueen huipulla on siis puoluejohtaja, jolla on lähes 
rajaton valta ja vastuu ja josta tulee vallan kaappaamisen jälkeen myös 
kansallissosialistisen kansanvaltion (ks. valtio) hallituksen päämies.  
   Puoluejohtaja on ja pysyy kuitenkin - kuten kaikki muutkin puolueen jäsenet - 
puolueen välineenä sen taistelussa uuden järjestyksen puolesta ja alisteisena 
puolueen linjalle (ks. Yleinen linja). 
   Puolue ei ole olemassa johtajan vuoksi, vaan puoluejohtaja palvelee 
puoluetta. 
   Siksi uuden sukupolven kansallissosialismi torjuu tiukasti henkilökultin ja 
opettaa puolueen ensisijaisuutta, jossa kansakunnan elämäntahto on 
kollektiivisesti ruumiillistunut (ks. myös Tahto).  
   Kansallissosialistit sen sijaan kunnioittavat kansallissosialismin luojaa Adolf 
Hitleriä JOHTAJANA, joka oli enemmän kuin Saksan kansallissosialistisen 
työväenpuolueen puoluejohtaja ja jossa arjalaisten rotu kokonaisuutena, Saksa, 
kansallissosialismi ja puolue ruumiillistuivat yhtä lailla. 
   Vain hän on kansallissosialisti, joka palvoo Adolf Hitleriä ja ymmärtää 
häntä yksin johtajana! 
   Tämä asenne ei jätä huomiotta valtiomies Adolf Hitlerin virheitä ja lopullista 
valtapoliittista epäonnistumista eikä halua apinoida ja kopioida häntä. Mutta se 
tunnustaa Führerissä ainutlaatuisen, poikkeuksellisen persoonallisuuden, viimeisen 
suuren arjalaisen valloittajan, saksalaisen kansallissankarin, jonka alaisuudessa 
Saksan historia löysi huipentumansa ja täyttymyksensä, nerokkaan tahtomiehen ja 
aikojen käännekohdan näkijän, jonka myötä alkoi uusi aika ja uusi aikakausi. 
   Adolf Hitler, FUHRER, on arjalaisen rodun pelastushahmo (ks. myös Heil).  
   Siksi hänen jälkeensä kukaan ei voi eikä saa vaatia itselleen titteliä "Führer" ja 
verrata itseään häneen; kukaan ei voi eikä saa Adolf Hitlerin tavoin rinnastaa omaa 
persoonaansa Saksaan, aatteeseen tai puolueeseen ja vaatia siten itselleen samaa, 
mikä Führerille hänen neroutensa vuoksi luonnostaan kuului.  
   Kansallissosialistisen puolueen johtajia ja johtotovereita on jatkossakin kaikilla 
tasoilla, mutta johtajia on vain yksi: ADOLF HITLER!  
  
  

38 - JOHTAJAN PERIAATE 
  
   Führer-periaate on kansallissosialistisen puolueen organisatorinen periaate sen 
taistelussa uuden järjestyksen puolesta. Kun puolue on saanut vallan, siitä tulee 
myös syntyvän kansallissosialistisen kansanvaltion organisatorinen periaate 
kaikilla tasoilla.  
   Johtamisperiaate on alisteinen puolueohjelmassa asetetuille tavoitteille ja 
puolueen yleislinjalle, eli se on keino päämäärän saavuttamiseksi eikä päämäärä 
sinänsä. Se ei palvele yksittäisten johtajien kunnianhimoa, turhamaisuutta tai 
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itsekkyyttä, vaan ainoastaan puolueen taistelun tehokkuutta, ja siksi se on 
erotettava jyrkästi henkilökultista, joka on torjuttava.  
   Führer-periaate perustuu kahteen pilariin, jotka ovat "auktoriteetti" ja "vastuu". 
Se antaa siis johtotoverille ja poliittiselle johtajalle lähes rajoittamattoman 
auktoriteetin alaisiinsa nähden, mutta asettaa hänelle yhtä lailla lähes 
rajoittamattoman henkilökohtaisen vastuun, joka ulottuu aina oman elämänsä 
uhraamiseen asti, kuten kansallissosialistisen Saksan työväenpuolueen 
puolueohjelmassa on määrätty. Tämä koskee kaikkia puolueen ja myöhemmin 
valtion tasoja. Auktoriteetti ja vastuu löytävät rajansa ainoastaan 
kansallissosialismin aatteesta ja kansallissosialistisen puolueen puoluekäytännöstä. 
Ne eivät siis koskaan ole luonteeltaan henkilökohtaisia, vaan johdettavissa 
puolueen tehtävästä ja taistelusta. 
   Puolue yksin antaa auktoriteetin, ja johtajatoveri on yksin sille vastuussa. Tämä 
koskee myös puoluejohtajaa, jonka auktoriteetti on peräisin puolueelta ja joka on 
vastuussa puolueelle. 
   Puolue ei ole johtajan työkalu, vaan johtaja on puolueen työkalu! 
   Jokaisen puolueen jäsenen kohdalla puolue ruumiillistuu hänen esimiehessään, 
kunhan tämä on sille uskollinen. Puolueen johtajalle puolue on ennen kaikkea 
kansallissosialistinen senaatti. 
   Taistelujakson alussa johtajatoverit joutuvat konkreettiseen päivittäiseen 
taisteluun. Joka tuntee itsensä kutsutuksi johtotehtäviin, voittaa toverien 
luottamuksen, johtaa heidät taisteluun ja alistaa itsensä yleislinjalle, tulee siten 
johtajatoveriksi ja hänen tulee johtaa niin pitkälle kuin hänen voimansa ja kykynsä 
sallivat. Myöhemmin puolue siirtyy kohdennettuun eliittikoulutukseen, jossa 
koulutetaan tovereita johtajuuteen ja käytetään heitä siellä, missä johtajista on 
pulaa (ks. myös Eliitti ja Eliittikoulutus). 
   Vallankaappauksen jälkeen Führer-periaate on voimassa kansallisen yhteisön 
elämän kaikilla tasoilla. Kansallissosialistinen johtajuus perustuu kuitenkin aina 
seuraaviin kymmeneen johtavaan periaatteeseen: 
  

1. Puolueen ja sen yleisen linjan vastaiset kurinpitotoimet. 
2.  seuraajien luottamuksen saavuttaminen. -  Vain se, joka voittaa 

 seuraajiensa luottamuksen  ja säilyttää sen,  on johtaja. 
3. Ei henkilökohtaisia seuraajia. - Se, joka kerää kannattajia puolueen sijasta 

itseään varten, ei ole kansallissosialisti. 
4. vastuuntunto. - Tehdä parhaansa puolueen antaman tehtävän täyttämiseksi ja 

luovuttaa vapaaehtoisesti, kun parempi tehtävä löytyy. 
5. toveruus. 
6. Sitoutuminen ja uhrautuminen. 
7. Oikeus. 
8.  itsetuntemus ja itsensä toteuttaminen. - Henkilöksi tuleminen, itsensä 

tunteminen kaikkine vahvuuksineen ja heikkouksineen, kaikkien kykyjensä 
ja mahdollisuuksiensa täysipainoinen hyödyntäminen ja kehittäminen 
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puolueen palvelemiseksi optimaalisesti. 
9. mielikuvitus. - Ilman mielikuvitusta ja empatiaa ei ole johtajuutta. 
10. tahdonvoima (ks. tahto). 

  
   Führer-periaate tekee johtajuudesta mahdollista ja tekee siitä historiaa. Johtajana 
oleminen ei tarkoita etuoikeuksia ja vallasta nauttimista, vaan se tarkoittaa: 
uhrautua enemmän, tehdä enemmän työtä, taistella enemmän ja palvella paremmin 
kuin muut! 
   Jopa ennen NSDAP:n uudelleen perustamista Führer-periaate oli voimassa 
Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Frontissa. 
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Hauskaa hakaristin alla 
  
Kansallissosialistisessa aktivismissa on myös kevyempiä hetkiä! Tässä on ote 
Gerhard Lauckin kirjasesta "Fun Under the Swastika". 
  
  

  
22. 

  
   Astuessani sisään suosikkikahvilaani näin erään tuttavani kutsuvan minut innois-
saan pöytäänsä. Hän sanoi, että hänellä oli jotain näytettävää minulle. Hän laittoi 
kätensä taskuunsa ja otti sen varovasti esiin niin, ettei kukaan muu lähistöllä istuva 
voinut nähdä sitä. 
   Järkytyin, kun hänen paljastuksensa osoittautui NSDAP/AO:n Niggers Beware -
tarraksi. Ilmeisesti hän oli saanut sen naapurissa sijaitsevasta kirjakaupasta, jota 
"kylvän" säännöllisesti. (Molemmat liikkeet tuhoutuivat maanjäristyksessä. Kir-
jakauppa avattiin uudelleen väliaikaisessa teltassa. Kylvän sen, kun saan tarrat.) 
   Hän sanoi aikovansa näyttää sen muillekin ihmisille, ja sanoin, että se oli hieno 
ajatus. 
  

  
23. 

  
   Heinrich työskenteli Länsi-Saksan armeijan ("Bundeswehr") siviilihenkilönä. 
Hänet tunnettiin myös "paikallisena natsina". 
   Eräänä päivänä toinen ryhmä uusia alokkaita, noin 150 miestä, saapui koulu-
tukseen. Muutamaa päivää myöhemmin tukikohdan rakennuksen seinälle ilmestyi 
suuri, 17" x 22" kokoinen, punavalkoinen ja musta NSDAP/AO-juliste. 
   Kolme sotilastiedustelun upseeria ("M.A.D.") tuli Hampurista asti tutkimaan tätä 
"rikosta". He luonnollisesti kuulustelivat Heinrichia. 
   "Ei, minä en tehnyt sitä. Enkä tiedä, kuka sen teki", oli hänen rehellinen 
vastauksensa. 
   Viikkoa myöhemmin hän kiinnitti NSDAP/AO-tarran samaan paikkaan, josta 
juliste oli löydetty. 
   Heinrich ja tuntematon toveri eivät koskaan tavanneet. Mutta sen jälkeen 
jokainen tiesi, ettei ollut yksin. 
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