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Tietosanakirja - Michael Kühnen 
  

47 - HOLOKAUSTI 
  
   Väite, jonka mukaan natsi-Saksa tappoi toisen maailmansodan aikana 
kansanmurhaohjelman yhteydessä noin 6 miljoonaa juutalaista, joista suuri osa 
"kaasuttamalla" - sionistien käyttämä sana tälle on: Holokausti - on Saksan 
vastaisen julmuuspropagandan suosituin syytös. Tosiasiassa revisionistinen 
historiankirjoitus on kuitenkin jo kauan sitten tarkastellut holokaustisyytöstä 
kriittisesti ja kansallissosialistinen maailmanliike on paljastanut sen poliittisen 
taistelun sekä aineellisen ja moraalisen kiristyksen välineeksi. Vihollisen 
julmuuspropagandan kumoaminen ei kuitenkaan ole Uuden Rintaman 
propagandan tehtävä. Se jätetään kansankasvatuksen (puolueen sisällä: 
koulutuksen) tehtäväksi. 
   Sen sijaan Uusi rintama julistaa ylpeästi kansallissosialismin tavoitteeksi voittaa 
juutalaisuuden vaikutus eurooppalaiseen kulttuuriin, ajatteluun ja tunteisiin, 
arjalaisen ihmisen tietoisuuteen ja alitajuntaan (ks. arjalainen) ja hajottaa poliittiset 
valta-ajatukset sekä sionismin maailmanlaajuiset juonittelut. Molemmat on 
tarkoitus saavuttaa juutalaiskysymyksen lopullisella ratkaisulla, jota myös Uusi 
rintama tavoittelee. 
   Aktiivinen ja hyökkäävä vaatimus tästä lopullisesta ratkaisusta ja sen sisällön 
selittäminen kumoaa todennäköisesti ja tehokkaasti sionistien väitteen, jonka 
mukaan lopullinen ratkaisu tarkoittaa juutalaisten fyysistä tuhoamista - 
holokaustia. Tämä edistää merkittävästi sionistisen orjuuden, moraalisen 
kiristyksen ja taloudellisen hyväksikäytön kahleiden murtamista ja Saksan kansan 
vapauden palauttamista. 
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48 - IMPERIALISMI 
  
   Imperialismi on valtapoliittisen, taloudellisen ja/tai kulttuurisen yhteisön 
pyrkimys hallita muita, lajinomaisia yhteisöjä. On siis olemassa sekä 
valtapoliittista (esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton), taloudellista 
(teollisuusmaiden ylivalta kolmanteen maailmaan) että kulttuurista imperialismia 
(ennen kaikkea amerikkalaisuus), joita ei kuitenkaan aina voida erottaa toisistaan 
jyrkästi, vaan ne edustavat usein vain yhden ja saman imperialismin eri 
ilmenemismuotoja. Kaikki ideologiat, jotka perustuvat ihmisten tasa-arvon 
dogmatiikkaan (esim. liberalismi, marxilaisuus, juutalaistunut kristinusko), 
palvelevat usein myös imperialistisia etuja. Imperialismin äärimmäisin muoto on 
maailman herruuden tavoittelu, jota nykyään luonnehtivat ennen kaikkea sionismi 
ja vapaamuurarius. 
   Sen sijaan kansallissosialismi näkee itsensä biologisen ajattelunsa pohjalta 
rotujen ja kansojen moninaisuuden puolestapuhujana (ks. myös Eriytyminen) ja 
johtaa tästä pyrkimyksensä ja taistelunsa itsemääräämisoikeuden ja vapauden 
puolesta. Kansallissosialismi vastustaa imperialismia valtakunnan aatteella (ks. 
valtakunta), joka tuottaa orgaanisia, rotujen ja kansojen mukaan jaettuja 
suurjärjestyksiä ja turvaa eri kansallisten yhteisöjen vapauden, lajien säilymisen ja 
lajikehityksen. 
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   Näillä perusteilla uuden sukupolven kansallissosialismi pyrkii uuteen 
järjestykseen arjalaisen (ks. arjalainen) kansojen yhteisön merkeissä. Saksan ja 
Euroopan osalta Uusi rintama taistelee neljännen valtakunnan puolesta. Tähän 
valtakuntaan on määrä kuulua germaanisten, romaanisten ja slaavilaiskansojen 
liittovaltioita ja sen on määrä solmia kiinteä liitto Pohjois-Afrikan ja Vähä-Aasian 
islamilaisen maailman sekä Lähi-idän kanssa, joka luetaan osaksi suurta 
eurooppalaista elintilaa (ks. myös turkkilaiset, parseet ja itäindoeurooppalaisuus). 
Uuden järjestyksen valtapiirissä kaikki imperialismi voitetaan ja kansojen vapaus 
turvataan. 

 

49 - INDIVIDUALISMI 
  
   Nykyisen miinusmerkkisen maailman moderni individualismi juontaa juurensa 
valistuksen vallankumouksen elämänasenteeseen, jolla eurooppalainen ihminen 
haluttiin vapauttaa keskiaikaisen kristillisen dogmatismin pakottavista ajatuksista 
ja joka ymmärsi hänet omatoimisena, vapaana ja autonomisena 
persoonallisuutena. Tämä käsitys epäonnistui, kuten koko valistuksen ideologia, 
koska se perustui tietämättömyyteen, ihmisen biologisen luonteen sivuuttamiseen 
ja siten siihen, että ihminen voi elää arvokasta ja mielekästä elämää vain 
yhteisöllisenä olentona, ei eristettynä yksilönä. 
   Niinpä valistuksen alkuperäinen idealistinen individualismi rappeutui nopeasti 
porvariston elämänvalheeksi ja siitä tuli porvarillisen ihmisen oman edun 
tavoittelun ja materialismin oikeutus; tuosta porvarillisesta ihmisestä tuli juuri 
arjalaisen rodun rappion tyyppi nykyaikana (ks. arjalainen). Poliittisesti 
individualismi ruumiillistuu liberalismin ideologiassa, taloudellisesti kapitalismin 
taloudellisessa muodossa. 
   Kansallissosialismi asettaa porvarillisen individualismin egoistisen 
massaihmisen vastakohdaksi työväenluokan ihmiskuvan, yhteisöön sidotun 
ihmisen, joka ei ymmärrä vapautta oman edun tavoittelun viikunanlehtinä vaan 
yhteisön palveluksena ja kypsyy siten todelliseksi persoonallisuudeksi, jota 
kansallissosialistinen arvo-idealismin etiikka tavoittelee päämääränään. 
  

50 - KANSAINVÄLISYYS 
  
   Jokainen internationalismi on seurausta dogmaattisesta uskosta kaikkien 
ihmisten tasa-arvoisuuteen, jonka luonnontieteet ovat jo kauan sitten kumonneet 
(ks. myös dogmatismi). Tästä väärästä uskomuksesta ihmisten tasa-arvoisuuteen 
seuraa internationalismi, joka johdonmukaisesti haluaa alistaa kaikki ihmiset 
ideologisesti, poliittisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti ja/tai uskonnollisesti yhteen - 
kansainväliseen - järjestelmään. Tätä internationalismia esiintyy moninaisissa, 
myös keskenään ristiriitaisissa ja kilpailevissa muodoissa, ja se on useimpien 
nykyisten merkittävien poliittisten tai uskonnollisten virtausten taustalla. Muun 
muassa liberaalikapitalismi, marxilaisuus, kristinusko, islam ja vapaamuurarius 
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ovat kansainvälisiä. 
   Kansainvälisyys saa selkeimmän ilmaisunsa ja loogisen seurauksensa ensin 
imperialismissa ja lopulta maailmanhallinnan tavoitteessa. Mutta koska 
todellisuudessa ihmiset eivät ole tasa-arvoisia vaan epätasa-arvoisia ja biologisesti 
jakautuneet rotuihin, kansoihin ja kahteen sukupuoleen, maailmanhallinta on 
mahdollista vain brutaalina tyranniana tai tasa-arvoisena ja dekadenttisena, 
materialistisena maailmansivilisaationa (ks. myös Materialismi, dekadenssi ja 
amerikkalaisuus). 
   Sionismi liittoutuu internationalismin kanssa tavoitteenaan maailmanherruus. 
Sionismi itsessään ei kuitenkaan ole internationalistinen ideologia, vaan 
juutalaisuuden äärimmäinen nationalistinen ja rasistinen liike: 
  
Sionismi on maailmanjuutalaisuuden järjestäytynyt valta, jonka tavoitteena 
on maailman herruus! 
  
   Sionismi pyrkii kuitenkin tietoisesti ja intensiivisesti saamaan kaikki 
internationalismin ilmaisut hallintaansa, jotta "yksi maailma" juutalaisten ylivallan 
alla näyttäisi sen harhaanjohdetuille ja petetyille kannattajille toivottavalta. Sitä 
vastoin kansallissosialismi puolustaa rotujen ja kansojen vapautta ja 
monimuotoisuutta (ks. myös eriyttäminen). 
   Vaikka kansallissosialismi on myös maailmanlaajuinen liike, johon kuuluvat 
kaikki arjalaiset kansat (ks. arjalainen), se ei ole internationalistinen vaan 
ylikansallinen. Sen periaatteena ei ole tasa-arvo ja yhdenvertaisuus vaan elämän 
monimuotoisuus. Sen ylikansallinen tavoite ei ole maailmanhallinta vaan 
arjalaisen rodun ja sen kansojen lajin säilyminen ja lajin kehitys. Se on myös 
yksinomaan rodullisesti suuntautunut, eikä se värvää seuraajia muista kuin 
valkoisista roduista. Kansallissosialismi on siis kaikenlaisen internationalismin ja 
kansojen vapauden, maailmanherruuden tyrannian tai rappion ja rotuun 
perustuviin laji- ja luontopohjaisiin kansojen yhteisöihinjakautuvan 
maailmanjärjestyksen (ks. myös Uusi järjestys) bulevardi. 
  

51 - ISLAM 
  
   Islam on dogmaattinen ilmestysuskonto, joka on peräisin seemiläisen rodun 
ajattelusta ja tunteista. Näin ollen se on arjalaisille yhtä vieras kuin juutalaisuus, 
juutalaisvaikutteinen kristinusko, marxilaisuus, liberalismi ja kaikki muut 
dogmaattiset ideologiat (ks. myös dogmatismi). Sikäli kuin se edistää 
vieraantumista arjalaisen rodun elinympäristössä, se on siksi hylättävä. 
   Merkittävämpää on kuitenkin se, että islam on arabien keskuudessa vallitseva 
uskonto ja elämäntapa, joka on oppiensa ansiosta täysin immuuni liberaalin 
kapitalismin tai marxilaisuuden vaikutuksille, mikä antaa arabikansalle 
mahdollisuuden vastustaa ehdoitta suurvaltojen, Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton, 
imperialismia. Tämän lisäksi arabit hylkäävät sionismin, josta on tullut "pyhä 
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sota" islamin voiman ja sanoman kautta. Lopuksi, islam vastustaa tiukasti 
kaikenlaista etujen palvelemista ja on siten myös ihanteellinen liittolainen 
kansallissosialismille ja vahva linnake kapitalismia vastaan. 
   Kaikista näistä syistä Uuden Rintaman aatemaailma pitää islamia erittäin 
myönteisenä ulkopoliittisena tekijänä ja pyrkii Uuden Järjestyksen ja sen 
Neljännen valtakunnan puitteissa liittoutumaan sen kanssa taistelussa hallitsevaa 
miinusmaailmaa vastaan. 
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Hauskaa hakaristin alla 
  
Kansallissosialistisessa aktivismissa on myös kevyempiä hetkiä! Tässä on ote 
Gerhard Lauckin kirjasesta "Fun Under the Swastika". 
  

   
30. 

  
   Havaittu Kalifornian valtatiellä: Puskuritarra, jossa lukee: "Jos olisimme 
tienneet, että sinusta olisi ollut näin paljon vaivaa, emme olisi koskaan antaneet 
sinun poimia puuvillaa!" 
  

  
31. 

  
   Kannattaa aina kantaa taskut täynnä hakaristitarroja mukanaan, minne ikinä 
meneekin. Esimerkkinä tästä oli äskettäinen matka Hot Springsin kautta Arkan-
sasiin. Ajaessani Bath House Row'ta pitkin eräänä varhaisena aamuna huomioni 
kiinnittyi uuteen Cadillaciin, jonka ajovalot oli jätetty palamaan juutalaisen tava-
ratalon eteen. Pysähdyin auton taakse ja olin juuri lähdössä etsimään sen omis-
tajaa, ennen kuin akku tyhjenee kokonaan, kun huomasin, että takapuskurissa oli 
oma tarransa, jossa luki "Whites Against Apartheid". 
   Koska laupias samarialainen tarkoitukseni ei enää sopinut, otin esiin pari 
"Neekerit varokaa!" -tarraa ja liimasin ne loukkaavan puskurin päälle, jolloin sen 
valkoisten vastaiset tunteet peittyivät täysin. Kun ajoin pois, sain kaksinkertaisen 
tyydytyksen tajutessani, että rotupetturi palaisi takaisin ja löytäisi akkunsa tyhjänä 
ja hänen likaisen puskuritarransa parannettuna hakaristeillä! Sillä välin 
jalkakäytävällä kulkeneet ihmiset saivat nähdä juuri koristellun auton. 
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