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Tietosanakirja - Michael Kühnen 
  

39 - YLEINEN LINJA 
  
   Uuden rintaman yleinen linja korvaa kansallissosialistisen Saksan 
työväenpuolueen (NSDAP) puoluekannan natsikiellon ajaksi. 
   Kansallissosialismissa puolue ilmentää kansan järjestäytynyttä elämänhalua ja 
on sen tahdon kantaja matkalla kohti uutta järjestystä (ks. Tahto). Tätä varten se 
alistaa puolueen jäsenet yhteiseen poliittiseen tahdonmuodostukseen. Tämä 
puolueen järjestämä tahdonmuodostus ei puutu kansallissosialistin sisäiseen 
vapauteen, vaan sitoo hänet siihen kuriin, joka on välttämätön vallankumouksen 
johtamiseksi voittoon. Se konkretisoituu puolueen linjassa: 
  
VAIN NE, JOTKA ALISTUVAT PUOLUEEN LINJALLE, VOIVAT OLLA 
PUOLUEEN JÄSENIÄ! 
  
   Puolueen linja käsittää puolueohjelman sitovan tulkinnan, puolueen historian 
esittelyn, kansallissosialistisen maailmankuvan ja elämänkatsomuksen 
ymmärtämisen perusteet ja lopuksi puolueen strategian ja taktiikan määrittelyn 
valtataistelussa ja vallan saamisen jälkeen taistelussa uuden järjestyksen 
rakentamiseksi. Koska kansallissosialistinen vallankumous on mahdoton ilman 
puoluetta ja sen toimeenpanemaa puolueen linjaa, kansallissosialistien on siellä, 
missä kansallissosialistista puoluetta ei ole tai missä se on kielletty, 
järjestäydyttävä puolueen perustamiseksi.  
   Tämän tehtävän on ottanut hoitaakseen Uusi rintama Saksassa. Järjestäytynyt 
taistelu puolueen perustamiseksi edellyttää myös sitovaa poliittista linjaa, tässä 
tapauksessa Uuden rintaman yleistä linjaa. Tämä selventää samat kysymykset kuin 
tuleva puoluelinja, puolustaa itseään taistelutahtoisesti ja antaa siten 
järjestäytyneille kansallissosialisteille - mahdollisuuden muodostaa kurinalainen 
tahto, jonka päämääränä on kansallissosialistisen puolueen rakentaminen. 

#1042                                                                                                                                   05.03.2023 (134) 



2 

   Tämä yleislinja edellyttää tietenkin, että myöhempi laillinen puoluejohto 
vahvistaa sen, eli se on voimassa vain toistaiseksi. Siksi Uusi rintama odottaa 
kaikkien todellisten, ts. hyvää tarkoittavien kansallissosialistien tukea taistelussaan 
NSDAP:n uudelleenperustamisen puolesta, vaikka he eivät olisikaan samaa mieltä 
yleislinjan kanssa sellaisissa kysymyksissä kuin ohjelmallisuus, historiallinen 
ymmärrys ja ideologinen määrittely. Uuden rintaman yleislinja keskittyy siis 
selkeästi strategiaan ja taktiikkaan.  
   Uuden rintaman yleislinja ilmenee sen johdon käytännön käskyissä ja sen 
poliittisen sanaston teoreettisissa selityksissä. 
  

40 - SAKSA 
  
   Germaaniset kansat muodostavat arjalaisen rodun ytimen (ks. arjalaiset). He 
edustavat yhtä neljästä kansanheimosta (yhdessä roomalaisten, slaavien ja 
itäindoeurooppalaisten kanssa) ja asuttivat Eurooppaa, erityisesti mantereen keski- 
ja pohjoisosaa. Germaaniset kansat kuuluvat rodullisesti arjalaisuuden 
pohjoismaiseen ihmistyyppiin, ja ne ovat historiallisesti Rooman keisarillisen 
aatteen perillisiä ja Rooman kukistumisen jälkeen keisarikunnan tärkeimmät 
etniset kantajat.  
   Saksalaiset ovat germaanisten kansojen suvun pääväestö (ks. Saksa). Näin ollen 
alkuperäinen kansallissosialismi on pohjoismais-saksalais-saksalaisen ajattelun ja 
tunteiden luomus, ja se oli alun perin suunnattu yksinomaan tämäntyyppisille 
ihmisille. Saksan valtakunnasta oli tarkoitus tulla ensin suursaksalainen ja lopulta 
suurgermaaninen valtakunta, johon kuuluisi kaikki pohjoismais-germaanisen 
veren kantajat. 
   Uuden sukupolven kansallissosialismi on uskollinen tälle suurgermaaniselle 
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pyrkimykselle, ja se taistelee myös kaikkien Euroopan germaanisten kansojen 
yhdistymisen puolesta germaanisen federaation puitteissa ja osana neljättä 
valtakuntaa.  
   Toisen maailmansodan historiallisten tulosten ja seurausten vuoksi, jotka 
vaarantavat koko arjalaisen rodun selviytymisen ja edellyttävät sen tahdonalaista 
yhtenäisyyttä, kansallissosialismi näkee nykyään itsensä koko arjalaisen rodun 
järjestäytyneenä elämänhaluna, joka haluaa muokata kaikkia valkoisia kansoja. 
Tämän tahdon kantajina kansoissa ovat niiden omat kansallissosialistiset puolueet 
(ks. myös Kansallissosialistinen saksalainen työväenpuolue). Mutta tähän 
arjalaisen rodun lajin säilymisen ja kehittymisen puolesta käytävän poliittisen 
taistelun kokonaisvaltaiseen velvoitteeseen kuuluu aina myös tehtävä turvata 
pohjois-saksalaisen ihmislajin säilyminen ja korkeampi kehitys lajin ja luonnon 
mukaisesti. 
   Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Frontissa yhdistetyt kansallissosialistit 
ovat ensin saksalaisia, sitten germaanisia, sitten eurooppalaisia ja lopuksi 
valkoisia. 
  

41 - MIELENTERVEYS 
  
   Länsimaisen demokratian oloissa kansallissosialistinen puolue käyttää laillisen 
vallankumouksen taktiikkaa. Toisin sanoen se pyrkii valtaamaan vallan 
vakuuttamalla kansan enemmistön ja nykyisen perustuslain puitteissa.  
   Tämä ei tapahdu opportunismista, se ei saa johtaa sisäiseen sopeutumiseen 
vallitsevaan järjestelmään eikä se ole vallankumouksen pettämistä. Pikemminkin 
se on seurausta siitä oivalluksesta, että kansallissosialismin päämäärää - 
Volksgemeinschaftia uuden järjestyksen perustana - ei voida saavuttaa 
kansanjoukkoja vastaan, vaan ainoastaan niiden suostumuksella. Siksi 
kansallissosialistinen puolue voi käyttää demokratian muodollisia mekanismeja 
pettämättä vallankumousta. 
   Hallitseva järjestelmä on tietysti myös tietoinen siitä, että demokraattisten 
muodollisuuksien kunnioittaminen ei tarkoita niiden tunnustamista ja että 
vallankumous on tien päässä. Siksi kansallissosialistista puoluetta vainotaan yhä 
enemmän jopa demokratiassa. Tämä pätee erityisesti Saksan liittotasavallassa, 
joka on vain ulkoisesti länsimainen demokratia, mutta joka on pohjimmiltaan 
Yhdysvaltojen ja sionismin hallitsema puolikolonialistinen kokonaisuus, joka on 
pohjimmiltaan ei-sovereeninen miehitysalue (ks. myös suvereniteetti). 
   Tämä selittää völkiläisen vapaudenhalun erityisen ankaran vainon Saksan 
liittotasavallassa - ja siten kansallissosialistisen Saksan työväenpuolueen 
kieltämisen. Näissäkin olosuhteissa Uusi rintama käyttää kuitenkin muodollisen 
demokratian liikkumavaraa. Se altistaa tietoisesti johtajansa, kaaderinsa ja 
jäsenensä poliittiselle vainolle, jopa vankeuteen asti, ja pitää tätä osana 
strategiaansa: 
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Uusi rintama ei pidä kannattajien vangitsemista katastrofina tai tappiona vaan 
todisteena siitä, että järjestelmä on tunnistanut vaaran, näkee tässä taistelussa uhan 
ja että liike on siksi oikealla tiellä. 
Uusi rintama tunnustaa, että vaikka kannattajien vangitseminen aiheuttaa 
lyhytaikaisia ongelmia, se saa aikaan pitkän aikavälin valintaprosessin, joka 
vahvistaa ja lujittaa kaadereita ja kasvattaa taistelevaa eliittiä. 
Uusi rintama ymmärtää kannattajien vangitsemisen välttämättömänä uhrauksena, 
joka pitkällä aikavälillä saa aikaan vaikutuksen ihmisten tietoisuudessa ja 
ansaitsee liikkeelle huomiota, kiinnostusta, kunnioitusta ja lopulta ihailua. 
Uusi rintama onnistuu osoittamaan järjestelmän tekopyhyyden, osoittamaan 
kannattajien vangitsemisen ja paljastamaan sananvapauden ja perusoikeuksien 
jalot fraasit kansan harhaanjohtamiseksi ja sisäisen ja ulkoisen orjuuden 
viikunanlehdeksi. 
  
   Kaikista näistä syistä Uusi rintama hyväksyy kannattajien vangitsemisen 
poliittisessa taistelussaan ja käyttää sitä propagandistisesti. Se ei kuitenkaan 
harrasta laittomuuden kulttia, pyrkii käyttämään kaikki liikkumavarat, noudattaa 
lakia ja jättää järjestelmän tehtäväksi osoittaa julkisesti olevansa väärässä 
vainoamalla ja vangitsemalla vastustajiaan. 
   Tämä oikeudellisen vallankumouksen taistelun muoto natsikiellon oloissa voi 
onnistua vain, jos Uusi rintama onnistuu aina poistamaan kannattajiltaan pelon 
vainosta ja Gesinnungshaftista ja välittämään varmuuden siitä, että 
kansallissosialistien Gesinnungshaft hyödyttää liikettä pitkällä tähtäimellä ja 
edistää vallitsevan järjestelmän kukistamista. Sen sijaan Uusi rintama torjuu 
aseellisen vastarinnan taktiikan - ihmissuden - sopimattomana Saksan 
vapaustaistelun nykyisessä historiallisessa vaiheessa. 
  

42 - VOITTO-OSUUS 
  
   Saksan kansallissosialistinen työväenpuolue on saksalaisen sosialismin puolue ja 
pyrkii siksi rakentamaan sosialistisen kansallisen yhteisön. Tämä toteutuu 
korporatismin taloudellisessa muodossa, jossa työväenluokka osallistuu 
kansantalouden tuotantovälineisiin ja kantaa yhteisvastuun. Tätä päämäärää 
palvelee NSDAP:n puolueohjelman kohdassa 14 esitetty vaatimus voitonjaosta 
suuryrityksissä.  
   Tämä kohdistuu selvästi kansallissosialistisen Volksstaat-järjestelmän (ks. valtio) 
kansallistamiin avainteollisuuksiin ja yrityksiin, jotka oli jo aiemmin sosialisoitu 
(ks. myös kansallistaminen). Tällainen voitonjako on järkevää vain 
osallistumisena yrityksen tuotantovaroihin, koska tällä tavoin edistetään 
työntekijän kiintymystä työhönsä ja herätetään hänen hyvin henkilökohtainen 
kiinnostuksensa menestykseen, koska hänen voitonjakonsa riippuu konkreettisesti 
saavutetusta voitosta. 
   Kaikki kansallistetut yritykset, jotka tuottavat merkittävää voittoa, yhtiöitetään 
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näin ollen pian uudelleen, ja tällä kertaa osakekirjat annetaan työntekijöille 
työntekijöiden luovuttamattomana omaisuutena tuotantovälineistä. Näin 
yritysyhteisöstä tulee sellaisenaan yrityksen omistaja.  
   Tämän sääntelyn ulkopuolelle jäävät rahaa tuottavat yritykset, kaikki ne 
yritykset, jotka tavoittelevat voittoa tavoittelematonta tarkoitusta ja toimivat siksi 
väistämättä enemmän tai vähemmän tappiollisesti, sekä pienet ja keskisuuret 
yritykset, jotka ovat selvästi yksityisomaisuutta ja jotka palvelevat keskiluokkaa. 
Näiden yritysten työntekijöille maksetaan lakisääteiset korvaukset heidän 
osallistumisestaan kansalliseen varallisuuteen. 
   Koska kansallissosialistisessa Volksstaatissa tuotantovälineitä koskeva 
määräysvalta on - poikkeuksia lukuun ottamatta - edelleen sidottu 
yksityisomistukseen, tämä tarkoittaa työläisten omistukseen siirtyvien 
suuryritysten osalta sitä, että tehdasyhteisöstä tulee yrityksen isäntä, koska siitä on 
tullut omistaja. Siksi voitonjako johtaa väistämättä siihen, että työläinen on 
osavastuussa yrityksestään. Tätä yhteisvastuuta käyttävät yritysneuvostot, joiden 
valtuuksia laajennetaan ja jotka muodostetaan kolmanneksen pariteetin 
perusteella: Kolmanneksen yritysneuvostoista nimittää valtio, kolmanneksen 
työväenrintama, joka on koko työväestön suojelija ja edunvalvoja, ja toisen 
kolmanneksen valitsee suoraan työyhteisö vapaalla henkilökohtaisella valinnalla.  
   Jotta muut työntekijät eivät joutuisi epäedulliseen asemaan, vastaava 
yhteisvastuu otetaan käyttöön myös kansallistetuissa ja yksityisissä yrityksissä, 
jotka ylittävät erikseen määriteltävän vähimmäiskoon. Yksityisissä yrityksissä 
yritysneuvostoissa on yksi kolmasosa työnantajan, työväenrintaman ja työyhteisön 
edustajista.  
   Tällä tavoin kansantoverin varallisuuden kartuttaminen edistää samalla hänen 
osavastuutaan ja voitonjakoaan kansan varallisuudesta ja rakentaa siten todellista, 
sosialistista kansan yhteisöä. 
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Hauskaa hakaristin alla 
  
Kansallissosialistisessa aktivismissa on myös kevyempiä hetkiä! Tässä on ote 
Gerhard Lauckin kirjasesta "Fun Under the Swastika". 
  
  

  
26. 

  
   Tehtaalla ei ollut ilmastointia, ja kesällä siellä oli hyvin kuuma, usein yli 100 
astetta. Kerran jopa 110 astetta! 
   Luonnollisesti koko miehistöni oli hyvin ihastunut tuulettimeemme. 
   Valitettavasti kun tulimme aamulla töihin, rakas tuulettimemme puuttui usein. 
Ilmeisesti toisen tai kolmannen työvuoron työntekijät muista työpisteistä veivät 
sen, kun me emme olleet vartioimassa sitä. Kun etsimme sitä tehtaalta, "uudet 
omistajat" vannoivat poikkeuksetta, että se oli heidän tuulettimensa, ja 
kieltäytyivät antamasta sitä takaisin. 
   Eräänä päivänä keksin ratkaisun: Laitoin NSDAP/AO:n hakaristitarran tuulett-
imeemme. 
   Seuraavan kerran, kun se puuttui, löysin sen helposti. Kävelin lähimmän 
työntekijän luokse ja kysyin vihaisena: "Kuka laittoi tuon natsitarran tähän tuul-
ettimeen?! 
   "En minä, se ei ole meidän tuulettimemme. Se oli täällä, kun aloitimme vuo-
romme", hän vastasi hermostuneella, hieman pelokkaalla äänellä. 
   "Tiedän. Laitoin tarran tuulettimeen. Se on minun tuulettimeni!" Vastasin, kun 
otin tuulettimen ja kävelin pois. 
   Miehistöni oli iloinen saadessaan tuulettimen takaisin... hakaristitarralla tai il-
man.   
  

  
27. 

  
   Pysähdyimme tankkaamaan Iowan läpi kulkevalla moottoritiellä. Ystäväni hu-
omasi, että vieressämme olleessa pakettiautossa olevat ihmiset puhuivat saksaa. 
Niinpä hän riensi takaisin ja haki NSDAP/AO:n saksankielisen sanomalehden, NS 
Kampfrufin. Sitten hän käveli saksalaisten luo, ojensi heille lehden ja kertoi heille 
hieman NSDAP/AO:sta. 
   Kun he palasivat takaisin Saksaan, kuvittelen, että he kertoivat tästä pienestä 
kohtaamisesta monille ystävilleen. 
   Kuka tietää, ehkä heistä tuli jopa tilaajia. 
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