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Tietosanakirja - Michael Kühnen 
 

10 - AUTARKY 
  

   Omavaraisuus tarkoittaa omavaraisuutta raaka-aineiden ja elintarvikkeiden suhteen sekä 
riittävää väestö-, teknologia- ja tiedepohjaa, joka takaa kansan säilymisen ja lajikehityksen.  
   Autarkia on siis valtioiden, kansakuntien tai imperiumin suvereniteetin edellytys. Se edellyttää 
toteutuakseen riittävää elintilaa. 
   Nykyisessä miinusmerkkisessä maailmassa, jossa supervaltojen kilpaileva imperialismi, 
kapitalismin riistokorvausorjuus, sionismin ja vapaamuurariuden maailmanhallintapyrkimykset 
(ks. Maailmanvalloitus) ja muut dogmaattis-ideologiset pakkokeinojärjestelmät (ks. 
Dogmatismi), on jäljellä vain kourallinen suvereeneja valtioita.Saksa menetti suvereniteettinsa 
1944/56 JdF:ssä.  
   Sen sijaan kansallissosialismi näkee itsensä imperialismin vastaisena vapausliikkeenä, joka 
haluaa ja aikoo taistella vapauden puolesta ja palauttaa vapauden arjalaiselle rodulle (ks. 
arjalainen) ja sen kansoille. Tämä edellyttää 
kansallissosialistisen maailmanliikkeen 
politiikkaa, joka järjestää arjalaisen elintilan 
siten, että valkoiset kansat voivat elää ja 
kehittyä kapitalistisesta maailmantaloudesta 
riippumatta ja vapaana kaikista lajilleen 
vieraista vaikutteista - olivatpa ne sitten 
hengellisiä, poliittisia, taloudellisia, 
sotilaallisia tai kulttuurisia - eli tulla 
omavaraisiksi.  
   Siksi Uusi rintama kannattaa saksalaisten 
kansanelämän kaikilla tasoilla sellaista 
politiikkaa, joka mahdollistaa suuremman 
autarkian, mutta on kuitenkin tietoinen siitä, 
että saksalaisen kansan täydellinen autarkia 
kanta-asutusalueellaan ei ole mahdollista - 
tämä oivallus johti jo Kansallissosialistisen 
Saksan työväenpuolueen puolueohjelman 3. 
kohdan vaatimukseen riittävästä elintilasta.  
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   Uusi rintama haluaa saavuttaa autarkian tavoitteen luomalla Neljännen valtakunnan - 
autarkisena suurjärjestyksenä. 

 

11 - RAKENTAMINEN 
  
   Talonpoikaisväestö on työväenluokan puhtain ja omaperäisin muoto - siis sen elämänasenteen, 
jota kansallissosialismi vaatii kaikilta kansan jäseniltä ja joka odottaa jokaisen tekevän työtä 
kansansa lajin säilyttämiseksi ja kehittämiseksi, käyttäen kaikkia kykyjään ja lahjojaan omalla 
paikallaan.  
   Tämä ei tapahdu vain epäsuorasti, kuten kaikki muutkin kansallisen yhteisön kerrokset, vaan 
aivan suoraan talonpoika, joka ruokkii kansaansa työllään ja luo näin edellytyksen jokaiselle 
kansanomaiselle elämälle. 
   Siksi kansallissosialismi näkee talonpoikaisuudessa tärkeän perustan maailman- ja 
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elämänkatsomukselleen, poliittiselle ohjelmalleen ja tulevalle kansallissosialistiselle 
kansanvaltiolle (ks. valtio). 
Pyrkimys uuteen, neljänteen valtakuntaan ja riittävään elintilaan ei palvele vähiten 
elintarvikealan omavaraisuutta, jonka pitäisi antaa talonpoikaisväestölle mahdollisuus ruokkia 
kansaa omista voimistaan. Elintarvikeomavaraisuus on osa kansakunnan ja sen talouden 
tavoiteltua vapautta.  
Jotta Saksan talonpoikaisväestö voisi täyttää tehtävänsä myös sisäisesti, ulkoisen 
omavaraisuuden tavoittelun rinnalle on liitetty pyrkimys kansallisiin tarpeisiin mukautettuun 
sisäiseen maareformiin. Siksi Saksan kansallissosialistinen työväenpuolue vaatii 
puolueohjelmansa maatalouspoliittisessa kohdassa 17 ennen kaikkea sellaista maareformia, joka 
pitää terveen talonpoikaisväestön elinkelpoisena lajinsa ja luontonsa mukaisesti elävän 
kansallisen yhteisön perustana. 
  

12 - BIOLOGINEN HUMANISMI 
    
   Biologinen humanismi on tieteellinen tietoteoria, johon kansallissosialismi perustuu. Se lähtee 
ihmisen biologisesta todellisuudesta ympäristössään. Biologinen humanismi määrittelee ihmisen 
seuraavasti:  
   Ihminen on omavastuinen luonnollinen olento, jolla on biologinen taipumus luoda kulttuuria 
ja joka on elinkelpoinen vain yhteisöllisenä olentona. 
   Ihmisen tunnustaminen luonnolliseksi olennoksi merkitsee biologisen ajattelun, kamppailun ja 
valinnan, perinnöllisyyden ja erilaistumisen luonnonlakien soveltamista myös häneen ja hänen 
elinympäristöönsä. Ihminen on kaikkien luonnonolentojen tavoin luonnonlakien alainen. Toisin 
kuin nämä, hän voi kuitenkin tilapäisesti sivuuttaa ne ja elää niiden vastaisesti ajattelemalla, 
tuntemalla ja toimimalla luonnon vastaisesti.  
   Hän on siis itse vastuussa itsestään ja päättää itse, elääkö hän sopusoinnussa vai ristiriidassa 
biologisen luontonsa ja sen elämänlakien kanssa. Mutta joka tapauksessa hän on viime kädessä 
riippuvainen niistä. Elämä, joka on ristiriidassa ihmisyhteisön perustana olevien luonnonlakien 
kanssa, käynnistää tämän yhteisön rappion ja johtaa lopulta sen kuolemaan.  
   Ihmisen kyky luoda kulttuuria ei muuta tätä lainkaan: Kulttuuri ei vapauta ihmistä biologisesta 
luonnostaan. Se on itsessään biologisen taipumuksen tulos. Ihmisen älykkyys ja vapaa tahto 
kulttuurin luomisen edellytyksenä eivät ole yliluonnollisia lahjoja, vaan luonnon välineitä 
ihmislajin selviytymistaistelussa.  
   Loppujen lopuksi ihminen on elinkelpoinen vain yhteisöllisenä olentona. Yhteisö yksin tekee 
ihmisestä ihmisolennon ja siten hänen elämästään arvokkaan ja merkityksellisen. 
   Tästä määritelmästä seuraa tavoite lajin ja luonnon mukaisesta korkeakulttuurista, joka ei 
halua pelkkää "paluuta luontoon" eikä kulttuurisen elämäntavan rappeutumista 
elämänvihamielisiin suuntiin. Tästä seuraa myös kansallissosialistisen ajattelun ja 
tiedonhankinnan metodologia. Jos jokin kysymys nousee esiin, kansallissosialistin on ensin 
kysyttävä itseltään:  
   Onko kyseessä ihmisen biologiseen luonteeseen kuuluva asia vai onko se kulttuurinen ilmiö? 
Jos kyse on ihmisen biologiseen luonteeseen kuuluvasta ongelmasta, on tutkittava, missä 
olosuhteissa tämä ominaisuus on kehittynyt ja mikä biologinen merkitys sillä alun perin oli, vai 
onko kyseessä kulttuurisen miinusvalinnan aiheuttama biologinen ilmiö. Kansallissosialismi voi 
reagoida ihmisen biologiseen luonteeseen kuuluviin ongelmiin ja olosuhteisiin vain siten, että 
nämä taipumukset voivat purkaa alkuperäisen biologisen merkityksensä. Lisäksi se suojelee sille 
uskottujen ihmisyhteisöjen perintöainesta eugeniikan keinoin (ks. rotuhygienia).  
   Kansallissosialismi vastaa ihmisen kulttuurisesta kehityksestä johtuviin ongelmiin 
kouluttamalla ihmisiä elämään kehitystä edistävällä tavalla ja kaiken kaikkiaan sopusoinnussa 
luonnon kanssa sekä taistelemalla armottomasti kaikkia ilmiöitä vastaan, jotka uhkaavat lajin 
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säilymistä ja kehitystä, toisin sanoen jotka ovat elämälle vihamielisiä.  
   Hän voi myös suhtautua neutraalisti tosiasioihin, joilla ei ole myönteistä eikä kielteistä 
vaikutusta. 
   Ihmisen kaksoisluonteen mukaisesti, sillä ihminen on luonnollinen olento, jolla on biologinen 
taipumus luoda kulttuuria, biologinen humanismi erottaa ihmislajin elämässä toisistaan 
luonnolliset ja kulttuuriset yhteisöt. Tärkeimmät niistä ovat: 

  
Perhe, kansa ja rotu luonnollisina yhteisöinä. 

 
Männerbund, puolue (ks. Kansallissosialistinen saksalainen työväenpuolue), 

kansakunta ja valtakunta kulttuuriyhteisöinä. 
. 

   Näistä biologisen humanismin oivalluksista juontuu kansallissosialismin tavoite luoda uusi 
järjestys, jossa kaikki kulttuuritoiminta täyttää biologisen tarkoituksensa eli mahdollistaa ja 
edistää kunkin luonnonyhteisön ja siten koko ihmislajin selviytymistä ja korkeampaa kehitystä 
(lajin säilymistä ja lajin kehitystä).  
   Tämä johtaa siihen, että jokaiselle yksilölle asetetaan vaatimuksia, mikä on biologinen 
välttämättömyys:  
   Toimikaa niin, että tekonne eivät vaaranna vaan edistävät sen lajin säilymistä ja kehitystä, 
johon kohtalokkaasti kuulutte syntymänne kautta!  
   Tästä biologisesta imperatiivista kehittyy arvoidealismin etiikka, kansallissosialismi 
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elämänasenteena. Tämä etiikka rakentuu orgaanisesti biologisen humanismin tieteellisten 
havaintojen varaan. Yhdessä ne muodostavat kansallissosialistisen maailman- ja 
elämänkatsomuksen. 

 

13 - MAAREFORMI 
  
   Kansallissosialismi perustuu työn eettiselle perustalle ja pyrkii luomaan sosialistisen 
kansanyhteisön (ks. työläisyys, etiikka, sosialismi). 
   Myös talonpoikaisväestön on saatava voimaa ja kehitettävä tahtoa ottaa vastaan ja täyttää 
talonpojan luonnollinen asema ja tehtävät kansallisessa yhteisössä. Tätä päämäärää palvelevat 
Saksan kansallissosialistisen työväenpuolueen puolueohjelman 17 kohdan maatalouspoliittiset 
vaatimukset. Tämä ohjelman kohta selventää myös maan yksityisomistuksen ongelmaa yleensä. 
   Maan on viime kädessä oltava koko kansanyhteisön omaisuutta, eikä se saa koskaan palvella 
yksittäisten ihmisten työtöntä ja vaivatonta rikastumista. Tämän estämiseksi NSDAP vaatii 
laillisten edellytysten luomista maksuttomalle pakkolunastukselle, jonka avulla kansanyhteisö 
saa takaisin oman elintilansa ja oman ruoka- ja elämänpohjansa. Tämä pakkolunastus tulee 
pääsääntöisesti koskemaan kaikkia niitä, jotka itse työtä tekemättä, maalla ja maan hyväksi, 
saavat tuloja maasta. Eettisesti oikeutettua sosialistisessa kansanyhteisössä on vain niiden 
omaisuuden ja maan yksityisomistus, jotka omalla ahkeruudellaan turvaavat kansan ravinnon - 
nimenomaan talonpoikien.  
   Maaseudun maanomistus säilyy, ja kansallinen yhteisö ei ainoastaan hyväksy sitä, vaan myös 
tukee ja edistää sitä vilpittömästi. Se voidaan myös periyttää, jotta talonpoikaisväestö voidaan 
sitoa lujemmin Scholleen ja säilyttää talonpoikaiselämäntapa.  
   Tätä terveen talonpoikaisväestön takaamista ja edistämistä edeltää kuitenkin kattava, 
kansallisiin tarpeisiin mukautettu maareformi. Tämä koskee kaikkia niitä, joiden maatilat ovat 
liian suuria, jotta he voisivat viljellä niitä omin voimin, mikä johtaa siihen, että osaa näistä 
tiloista käytetään väärin vuokraamalla niitä työvoimattomien ja vaivattomien tulojen saamiseksi. 
Ja se vaikuttaa myös niihin, jotka eivät itse asu ja työskentele maalla lainkaan. Tämä maa 
pakkolunastetaan ja jaetaan uusille työhaluisille viljelijöille ja niille, joiden maanomistus ei riitä 
toimeentuloon. 
   Yhteenvetona NSDAP:n maatalouspoliittinen ohjelma on: terveen talonpoikaisväestön 
luominen anteliaalla maareformilla, työn ja vaivattoman tulon tukahduttaminen myös maalla ja 
maanomistuksen kautta, talonpoikien yksityisen maanomistuksen säilyttäminen ja edistäminen 
kansallisten tarpeiden mukaan.  
   Kansallisiin tarpeisiin kuuluu myös  
kansallisen yhteisön mahdollisimman suuri omavaraisuusaste  
(ks. autarkia). 
  

14 - LIITTOUTUMISPOLITIIKKA 
  

   Kun otetaan huomioon uuden sukupolven kansallissosialismin suuri heikkous verrattuna 
Saksan kansallissosialistisen työväenpuolueen historialliseen kansallissosialismiin, 
kansallissosialistien poliittisen työn taktiikassa on nyky-Saksassa käytettävä kaikkia keinoja, 
joilla he voivat tavoittaa kansanjoukot ja saada vaikutusvaltaa niihin.  
   Tästä syystä Uuden rintaman etujärjestöt kehittävät hyvin harkitun liittoutumispolitiikan. Näin 
tehdessään Uusi rintama kuitenkin kaikesta taktisesta notkeudesta huolimatta pitää kiinni niistä 
kahdesta kansallissosialistisen puoluetyön periaatteesta, jotka johtaja Adolf Hitler vahvisti 
1934/45 JdF:n silloisessa valtakunnan puoluekokouksessa: 
  

 Kansallissosialistisen puolueen pitäisi olla todellinen Weltanschauung-puolue. 
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 Kansallissosialistinen puolue tavoittelee täydellistä ja rajoittamatonta valtaa valtiossa. 
  
   Kansallissosialistit eivät tee kompromissia kummastakaan periaatteesta. Uuden rintaman 
liittoutumispolitiikkaan kuuluu siksi aina ja kaikissa olosuhteissa kolme peräkkäistä vaihetta: 

  
1. Tunnustaminen: Kansallissosialistien on aina oltava siellä, missä kansa on mistä 

tahansa syystä tyytymätön, heidän on edistettävä siellä kapinan ja lopulta 
vallankumouksen mielialaa, ja tätä varten he liittyvät joukkojärjestöihin tai kutsuvat niitä 
itse koolle. Yleensä nämä eivät voi olla kansallissosialistisia; Uuden Rintaman 
kaadereille riittää, että ne ilmaisevat ja vahvistavat tyytymättömyyttä. He eivät vain saa 
olla räikeästi ristiriidassa ideologisten päämäärien kanssa ja heidän on oltava valmiita 
tunnustamaan kansallissosialistit liittolaisiksi ja taistelutovereiksi. Vastineeksi Uusi 
rintama voi tehdä huomattavia ulkoisia myönnytyksiä, sillä natsikiellosta tulee sitä 
hauraampi, mitä useammat Volksgenossenit ja -ryhmät tunnustavat uuden sukupolven 
kansallissosialismin poliittiseksi voimaksi ja liittokumppaniksi. 

2.  ylivalta: Uusi rintama ei saa koskaan tyytyä saavuttamaansa tunnustukseen poliittisena 
liittolaisena. Kun tämä on varmistettu, sen koulutettujen kaadereiden on pyrittävä 
saavuttamaan poliittinen ylivalta massajärjestöissä. Tämä tapahtuu väsymättömällä ja 
esimerkillisellä omistautumisella aktivisteina, mikä voittaa myös muiden kuin 
kansallissosialistien ihailun ja hyväksynnän ja mihin kansallissosialistiset kaaderit ovat 
erityisen sopivia poliittisen sotilaallisuuden etiikkansa vuoksi. Lisäksi ylivalta on 
saavutettava miehittämällä tärkeimmät - vaikkakaan ei aina näkyvimmät - toiminnalliset 
virat, joilla varmistetaan vaikutusvalta jäsenluetteloihin, julkisuuteen ja talouteen. 

3. valvonta: Kansallissosialistien johtohenkilöt ottavat täydellisen määräysvallan 
massajärjestöissä, joista tulee näin virallisesti Uuden rintaman ja tulevan NSDAP:n 
alayksiköitä, jotka tunnustavat avoimesti poliittisen johtoasemansa ja edistävät sitä 
aktiivisesti. 

  
   Tämä liittoutumispolitiikka on mahdollista vain, jos kaadereille on ominaista täydellinen 
kurinalaisuus ja jos he toteuttavat jokaisen taktisen keinon, vaikka he eivät sitä aluksi 
ymmärtäisikään ja vaikka sitä ei voida heille avoimesti selittää, ja jos he pysyvät aina johdon 
luotettavina työkaluina (ks. Führerprinzip). 
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 Hauskaa hakaristin alla 
  
Kansallissosialistisessa aktivismissa on myös kevyempiä hetkiä! Tässä on ote Gerhard 
Lauckin kirjasesta "Fun Under the Swastika". 
  

12. 
  
   Schleswig-Holstein on aika "natsimainen" maakunta. Vaikka poliisi oli perässäni, piipahdin 
silloin tällöin laillisten, kansallismielisten ryhmien julkisissa kokouksissa, joissa meikäläiset 
käyvät usein. Toveri meni tietysti ensin sisään tarkistamaan tilanteen, enkä jäänyt sinne pitkäksi 
aikaa. 
   Eräänä päivänä piipahdin NPD:n maakunnallisessa joulujuhlassa, johon osallistui parisataa 
ihmistä.  
   "Henkivartijani" oli 180 cm pitkä, painoi 240 kiloa ja hänen ilmeensä oli "Voinko tappaa 
heidät nyt, pomo?".  Hän päätti mennä salin eteen tupakalle, jossa hän pian näki toisen toverin, 
joka oli juuri saapumassa. (Jälkimmäinen toveri oli muuten nimennyt poikansa Adolfiksi.) 
   "Hei, mitä kuuluu", henkivartijani tervehti uutta tulokasta.  
   "Poliisi oli luonani. He etsivät Gerhardia." 
   "Saivatko he mitään selville?" 
   "Ei, sanoin heille, etten tiedä, missä hän on. Tiedätkö muuten, missä hän on?" 
   "Niin, hän on sisällä juomassa kahvia." 
   Hänen kasvoilleen tuli yllättynyt ilme. Vitsi? Mutta ei, hän astui saliin, löysi minut ja kertoi 
minulle nauraen, mitä oli tapahtunut. 
   Vähän myöhemmin eräs mies käveli tuolilleni ja kysyi minulta: "Etkö sinä olekin Gerhard 
Lauck?". 
   Viitaten hieman epätarkkaan - tai ainakin ennenaikaiseen - lehtiartikkeliin vastasin: "Ei, luin 
sanomalehdestä, että hänet on karkotettu". 
   ...Itse asiassa pakoilin poliisia vielä kuukauden ajan, jonka aikana järjestin propagandamateri-
aalin salakuljetusta Saksaan. Sitten päätin lähteä ryminällä: Ilmoitin pitäväni puheen otsikolla 
"Miksi en tunnusta karkotuspäätöstäni!". Poliisi ei odottanut, että todella ilmestyisin paikalle, 
joten he lähettivät kokoussaliin vain muutaman miehen. Mutta minä kuitenkin saavuin paikalle. 
Itse asiassa minulla oli enemmän miehiä kuin heillä - isompia kavereita. Isoin mieheni kohosi 
heidän isointa miestään korkeammalle, joka näytti selvästi pelokkaalta. Minun mieheni katsoi 
häntä vain "voinko tappaa hänet nyt, pomo" -ilmeellä. He eivät pidättäneet minua, vaan pyysivät 
minua tulemaan mukaan. 
   Esitin poliisiasemalla lentolippuni ja selitin, että minun oli päästävä junaan kolmenkymmenen 
minuutin kuluttua ehtiäkseni lennolle. Minulla oli poliisisaattue Hampurin rautatieasemalle... 
mutta olin yksin Hampurista Luxemburgin lentokentälle asti! Kun kommunistit saivat tietää 
tästä, he julkaisivat artikkelin, jossa väitettiin, että "Saksan fasistinen poliisi" oli päästänyt 
minut, "pahan natsin", pakoon; he jopa varoittivat, että vaeltelin yhä Saksassa! Kun luin tuon 
artikkelin monta viikkoa myöhemmin Lincolnissa, sain vielä kerran nauraa vihollisen 
kustannuksella  
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