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Tietosanakirja - Michael Kühnen 
  

43 - USKO 
  
   Usko on kansallissosialistin elämän perusta! Kansallissosialismi vaatii uskoa 
kaikilta kannattajiltaan - mutta erityisesti Sturm-Abteilungin poliittisilta sotilailta. 
Poliittisten sotilaiden 10 käskyn joukossa "usko" on ensimmäinen käsky. Mutta 
voiko uskoa todella vaatia? Eikö ole pikemminkin niin, että kyky uskoa on 
suurelta osin ihmisen tahdonvoiman ulottumattomissa, että ihminen saa tai 
menettää uskonsa johonkin aivan riippumatta siitä, haluaako hän sitä vai ei? 
   Itse asiassa kansallissosialistiseen aatteeseen ei voi eikä pidä "uskoa". Se ei ole 
uskonto eikä ideologia. Se ei opeta mielivaltaisten uskomusten dogmatismia. 
Kansallissosialismi on aivan yksinkertaisesti ihmisen biologisen luonnon ja 
kohtalon elämänlakien tunnustamista ympäristössään ja idealistista päätöstä 
työskennellä lajin ja luonnon mukaisen järjestyksen toteuttamiseksi, lajin 
säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Yhtä edustaa biologinen humanismi tieteellisenä 
tietoteoriana, toista arvo-idealismin etiikka. Taistellakseen uuden järjestyksen 
puolesta kansallissosialistit järjestäytyvät kansallissosialistiseen puolueeseen - 
Saksassa kansallissosialistiseen Saksan työväenpuolueeseen. Ja tämä puolue vaatii 
nyt jokaiselta puolueen jäseneltä - mutta erityisesti sen poliittisilta sotilailta - 
kolminkertaista uskoa: 
  

 usko puolueeseen; 
 usko toveruuteen (ks. toveruus); 
 usko itseensä. 

  
   Tämä käsky: "Usko" ei vaadi minkään ideologisen tai muun väitteen pitämistä 
totena, vaan tämä usko on päätös luottaa. Se ei alistu dogmeihin, vaan vaatii tahtoa 
uskoa oma elämä yhteisölle, josta se saa merkityksen ja arvon! 
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   Puolueeseen uskominen tarkoittaa luottamusta siihen, että puolue on aina 
oikeassa, koska se on kansan järjestäytynyt elämäntahto ja kansakunnan 
poliittinen etujoukko. Yksikään kansallissosialisti ei voi koskaan olla "oikeassa" 
puoluetta vastaan. Ei siksi, että jokaisen yksittäisen päätöksen on aina oltava 
oikea, vaan siksi, että päämäärä on oikea, ja ilman puolueen järjestämää työtä, 
ilman puolueen johtamaa taistelua tätä päämäärää ei koskaan saavutettaisi. 
  
   Usko tovereihin tarkoittaa luottamusta siihen, että kaikista inhimillisistä vioista 
ja puutteista huolimatta toverit seisovat aina rinnallasi ja jatkavat taistelua siellä, 
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missä sinä itse jouduit lopettamaan - ja tämä yli sukupolvien. 
  
   Usko itseensä on luottamusta omiin voimiin. Mies, joka uskoo, on vahvempi 
kuin hän usein itse tietää. Hän kestää kaiken niin kauan kuin hän uskoo! Tämä 
antaa kansallissosialistille mahdollisuuden ylpeyteen ja uhmakkuuteen, jonka hän 
heittää hallitsevaa miinusmaailmaa vastaan. 
  

44 - TASA-ARVO 
  
   Biologisen humanismin maailmankatsomuksena kansallissosialismi lähtee 
liikkeelle luonnonlakien määräämästä elämän todellisuudesta ja torjuu kaiken 
dogmatismin. Tällainen dogmi on kuitenkin ihmisten tasa-arvon väittäminen. 
Elämän todellisuutta ei ole tasa-arvo, vaan erilaisuus (ks. myösErottelevaisuus). 
Ihmiset eroavat toisistaan biologisesti ja siten myös henkisesti rotujen ja kansojen 
mukaan sekä sukupuolen mukaan miehenä tai naisena ja lopulta yksittäisinä 
ihmisinä. Tätä monimuotoisuutta on säilytettävä ja vahvistettava, jotta se palvelisi 
elämää. 
   Siksi kansallissosialismi taistelee arvo-idealismin ihmiskuvan puolesta, joka 
haluaa nähdä ja herättää yksilössä rodun ja persoonallisuuden arvon korkeimman 
ruumiillistuman. Se taistelee sukupuolten itsensä toteuttamisen puolesta (ks. 
Männerbund ja Mutterschaft). Ennen kaikkea se kuitenkin taistelee lajin 
säilymisen ja kansojen ja rotujen lajin kehityksen puolesta. Tässä taistelussa lajin 
säilymisen ja kehityksen puolesta kaikilla ihmisillä on yhtäläiset oikeudet ja 
velvollisuudet - tämä on ainoa tasa-arvo:  
   Jokaisella on yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet omalla paikallaan ja 
kykyjensä ja taipumustensa mukaan, jotta hän voi palvella kansaansa ja rotuaan 
parhaalla mahdollisella tavalla! 
   Kansallissosialistinen Saksan työväenpuolue vaatii siksi puolueohjelmansa 9 
kohdassa kaikille Volksgenossenille yhtäläisiä oikeuksia ja velvollisuuksia 
kansalaisina. Ensimmäisenä velvollisuutena kohdassa l0 vaaditaan 
johdonmukaisesti jokaiselta Volksgenossenilta henkistä tai ruumiillista 
luomistyötä, jolloin hänen toimintansa on oltava Volksgemeinschaftin etujen 
mukaista. Jokainen velvollisuus sisältää samalla oikeuden ja muodostaa siten 
Volksgenossenin vapauden. Tärkeimmät niistä ovat: 
  
1. oikeus tehdä työtä ja velvollisuus tehdä työtä kansallisen yhteisön hyväksi. 
  
2. oikeus vapaaseen jalostusvalintaan ja perheen perustamiseen (ks. perhe) ja 
velvollisuus pitää kansankeho puhtaana eugeniikan ja rotulakien mukaisesti (ks. 
myös rotuhygienia). 
  
3.  oikeus vapauteen oman persoonallisuuden itsensä toteuttamiseksi ja 
velvollisuus sitoa tämä vapaus kansan ja rodun lajin säilyttämiseen ja 
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kehittämiseen. 
  
   Nämä oikeudet ja velvollisuudet luovat ihmisten välille tasa-arvoa heidän 
elämänsä etiikassa kunnioittaen samalla kaikkien ihmisten biologista perustavaa 
laatua olevaa eriarvoisuutta. 
  

45 - JULMUUSPROPAGANDA 
  
   Kansallissosialistisen Saksan työväenpuolueen perustamisesta lähtien 
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24.2.1920/30 JdF ja erityisesti sen jälkeen, kun Kolmas valtakunta hävisi toisessa 
maailmansodassa, julmuuspropaganda on ollut vihollisen jatkuva ja tehokas ase 
kansallissosialismin vastaisessa taistelussa. Julmuuspropaganda onnistui näin 
maalaamaan aatteesta ja puolueesta täysin vääristyneen, kylmäävän kuvan, joka 
ulotettiin myös uuden sukupolven kansallissosialismiin ja joka määrittää 
julkisuuskuvaa vielä nykyäänkin. 
   Julmuuspropagandan tärkeimpiä "argumentteja" ovat valhe juutalaisten 
suunnitellusta tuhoamisesta (holokausti, ks. myös Lopullinen ratkaisu), 
sotasyyllisyysvalhe, iskulause aiotusta diktatuurista, joka väitetysti kätkeytyy 
völkisch-mobilisaation taakse totaalisessa valtiossa, sekä väite, että 
kansallissosialistit näkivät vieraiden rotujen edustajissa vain ali-ihmisiä - vaikka 
kansallissosialismi biopoliittisella ajattelullaan ei väitä rotujen ja kansojen 
erilaisuutta, vaan toteaa niiden erilaisuuden (ks. myös Erilaistaminen). Kaiken 
tämän myötä hirmuteotpropaganda on sodan loputtua itse asiassa onnistunut 
poistamaan kansallissosialismin kokonaan poliittisesta muotokamppailusta ja 
asettamaan koko völkiläisen liikkeen puolustuskannalle. 
   Revisionistisen historiankirjoituksen kansankasvatus, jota koko kansallinen 
oppositio tukee, on suunnattu julmuuspropagandaa vastaan. Tämä saa myös 
Uuden rintaman yhteisön hyväksynnän, mutta se kieltäytyy ottamasta 
julmuuspropagandan torjuntaa oman propagandansa painopisteeksi.  
   Pikemminkin se jättää ne huomiotta ja käy omalta osaltaan hyökkäykseen sen 
sijaan, että puolustautuisi ikuisesti kaikkia julmuuksia vastaan. Näin vihollisen 
julmuuspropaganda menettää ylivoimaisen psykologisen merkityksensä ja jää 
viime kädessä tehottomaksi uuden rintamastrategian aikaansaaman psykologisen 
massakäänteentekoprosessin vuoksi. 

 

46 - TERVETULOA 
  
   Pelastus on ikivanha käsite, joka on peräisin germaanisten kansojen 
elämänkäsityksestä ja käsitteellisestä maailmasta. Merkitys sisälsi mm: 
Onnellisuus, elämän tarkoitus, kansakunnan, klaanin, perheen ja yksilön 
hyvinvointi, sopimus jumalten kanssa, kohtalon vahvistaminen, elämän ilo. 
Germaanisten kansojen käsitemaailmasta tämä termi löysi tiensä saksalaiseen 
völkiläiseen liikkeeseen ja lopulta kansallissosialismiin, joka otti 
tervehdyksekseen pelastuksen toiveen, saksalaiseksi tervehdykseksi. 
   Tämä pelastuksen kaipuu perustuu tietoisuuteen siitä, miten kaukana vanha 
pelastuskäsitys on nykypäivän miinusmerkkisestä maailmasta: rappioon 
langennut, perinteestä irrottautunut, elämän laeista vieraantunut lajin ja luonnon 
vastaisen elämän myötä, sairas ja arjalaisen ihmisen uhkaavan lajikuoleman 
armoilla (ks. arjalainen), jonka selviytymisen ja uuden kukoistuksen 
kansallissosialismi kuitenkin haluaa mahdollistaa. Siksi toive pelastuksesta on 
kansallissosialistisen elämänasenteen keskeinen käsite, sodanjulistus vanhaa 
maailmaa vastaan ja sitoutuminen uuteen järjestykseen. 
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   Kansallissosialismi määrittelee pelastuksen konkreettisesti arjalaisen ihmisen 
tiedon, tahdon ja toiminnan yhtenäisyydeksi eettisesti korkeatasoisen aatteen 
palveluksessa. Tämä ykseys mahdollistaa ihmisen muuttumisen 
persoonallisuudeksi ja on sen edellytys. Tieto, tahto ja toiminta - toisin sanoen 
tuntemus, tahto ja teko - ovat siis kansallissosialistisen persoonallisuuskäsityksen 
perusta: 
  
Kognitio välittyy biologisen humanismin kansallissosialistisen epistemologian 
kautta; 
  
tahto on ratkaiseva edellytys poliittiselle taisteluliikkeelle, kansallissosialistiselle 
puolueelle (ks. Kansallissosialistinen saksalainen työväenpuolue); 
  
Teko toteutuu taisteluna olemassaolosta, joka takaa kansallisen yhteisön lajien 
säilymisen ja kehittymisen ja toteuttaa siten uutta korkeakulttuuria. 

  
   Kaikki tämä on osa kansallissosialistista arvo-idealismin etiikkaa. 
   Tällä tavoin kansallissosialismi kouluttaa ihmisiä, jotka voivat jälleen kerran olla 
rotunsa ja kansansa pelastuksen kantajia, jatkaen näin germaanisen 
pelastuskäsityksen perinnettä; ihmisiä, jotka kansallissosialistina ilmentävät 
"rodun ja persoonallisuuden korkeinta arvoa" Führer Adolf Hitlerin sanojen 
mukaan. 
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Hauskaa hakaristin alla 
  
Kansallissosialistisessa aktivismissa on myös kevyempiä hetkiä! Tässä on ote 
Gerhard Lauckin kirjasesta "Fun Under the Swastika". 
  
  

  
28. 

  
   Onnistuin jotenkin laittamaan NSDAP/AO-tarran suoraan Hampurin vilkkaasti 
liikennöidyn päärautatieaseman sisäänkäyntiin jäämättä kiinni. Kävelin noin 30 
metrin päähän ja käännyin sitten hitaasti ympäri nähdäkseni, seurasivatko minua 
poliisit tai punaiset (kaikki oli kunnossa)... ja tarkkaillakseni reaktioita tarraan. 
   Lähes välittömästi vanhempi mies, joka käveli hitaammin kuin suurin osa ih-
misistä, pysähtyi tarran eteen ja tuijotti sitä. Sitten hän kurotti taskuunsa ja otti 
sieltä esiin paperia ja kynän. Toki hän kirjoitti jotain ylös, luultavasti tarrassa 
olevan NSDAP/AO:n osoitteen, oletin. 
   Myöhemmin NSDAP/AO sai kirjeen eräältä saksalaiselta mieheltä, joka kirjoitti 
saaneensa osoitteemme Hampurin rautatieasemalla näkemästään tarrasta ja halu-
avansa saada kirjallisuuttamme. 
  

  
29. 

  
   Yhden Vaudevillen johtavan koomikon poikana komentaja Rockwellin teat-
teritausta näkyi monissa hänen keksimissään julkisissa toimissa. Hän tiesi, että 
yhteinen nauru mustille ja juutalaisille vihollisillemme poisti heidän pelottelu-
voimansa ja auttoi meitä yhdistämään yhteisen huumorin avulla. Esimerkiksi 
joihinkin katumielenosoituksiin hän otti usein mukaan kokopituiseen gorilla-asuun 
pukeutuneen Stormtrooperin, joka kantoi kylttiä, jossa luki "I'm for Equality!". 
   Rotujen välisen homoseksuaalisen Matachine Society -järjestön salaisessa ko-
kouksessa, joka pidettiin hienovaraisesti hienostohotellissa New Yorkissa, Rock-
well laittoi Stormtrooperin ryntäämään aulaan, joka oli täynnä hyvin toimeentule-
via seurapiirikaunottaria, ja huutamaan kovaan ääneen, että hänellä oli 
"hätäsanoma homoseksuaalien kokousta varten". Hänen käsissään oli suuri 
vaaleanpunainen laatikko, joka oli sidottu vaaleanpunaisella rusetilla ja johon oli 
kiinnitetty kortti, jossa luki lihavin kirjaimin: "Rush - yksi laatikollinen vaseliinia 
Queer's Conventionia varten!" 
   Jotkin Rockwellin Amerikan natsipuolueelle tuottamista esineistä saavuttivat 
suuren suosion. Ainakin miljoona kappaletta painettiin ja jaettiin hänen kuuluisaa 
"venelippuaan", joka oikeuttaa jokaisen mustan yhdensuuntaiseen matkaan vuota-
vassa veneessä Afrikkaan. Siinä oli jopa kuponki pelastusliiveihin, 500,00 dollaria 
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kappaleelta suurisydämiseltä Izzy Pilebaumilta. 
   G.L. Rockwell and the Coon-hunters -yhtyeen vuonna 1965 julkaisemalla 45 
rpm:n levyltä löytyi pari laulua, jotka nousivat suoraan Hootenannyn hittilistan 
kärkeen: "Ship those Blacks back!" ja "We're non-violent Blacks". Vaikka musiik-
ki oli tiukasti folkia, sanoitukset olivat epäsovinnaisia. 
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