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Uppslagsverk - Michael Kühnen 
  

4 - ANTISEMITISM 

  
   Den semitiska rasen - även kallad den närösternska rasen - är en märklig 

blandras, vars huvudsakliga bosättningsområde är Nordafrika och Nära Asien och 

som tränger in i detta område som en buffert och en medlare mellan de tre stora 

raserna (vit, svart, gul). Den semitiska rasen har tydliga, biologiskt stabila fysiska 

och mentala rasegenskaper och är därför att betrakta som artfrämmande i 

förhållande till de andra raserna.  

   Den semitiska rastypen motsvarar följaktligen också en rastypisk 

världsåskådning, livshållning och religiositet. I den mån dessa tjänar till att bevara 

och fullända den egna sorten, som t.ex. islam för de semitiska araberna, uppstår 

inga problem för människor av annan sort. 

   Under den europeiska kulturhistoriens lopp kom dock andliga influenser från 

den semitiska judendomen, som blev allt starkare och måste kallas för katastrofala. 

Till dessa hör framför allt dogmatism, fanatism, jämlikhetsideologi och 

individualism, som alla är främmande för den ariska andan och själen (se arisk) 

och främjar dess förfall. Dessa influenser konkretiseras i andliga eller politiska 

strömningar som kristendom, marxism, liberal kapitalism, psykoanalys och 

liknande, för att slutligen, helt tömd på allt andligt innehåll, sluta i materialismen. 

   Det är mot dessa influenser och strömningar som antisemitismens intellektuella 

försvarskamp riktas, som i Tyskland finner sitt politiska uttryck i punkt 24 i det 

nationalsocialistiska tyska arbetarpartiets partiprogram, där kampen mot den 

"judiska materialistiska anden inom och utanför oss" beskrivs som en förutsättning 

för att den nationella gemenskapen ska kunna återupprättas. Antisemitismen är 

alltså en väsentlig del av nationalsocialismen - av nationalsocialismen både som 
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världsåskådning och som livsstil.  

   Dessa influenser och strömningar av semitiska tankar och känslor är emellertid 

inte bara tillfälliga resultat av mötet mellan olika raser, utan också politiska vapen 

för judendomen i dess strävan efter världsherravälde. Bäraren av denna politiska 

strävan hos judendomen i nutiden är sionismen som en organiserad makt hos 

världsjudenheten och därmed som en judisk nationell rörelse. 

   Mot detta organiserar det nationalsocialistiska partiet sin politiska försvarskamp. 

Eftersom den islamiska världen och de semitiska araberna i denna kamp inte utgör 

ett ytterligare hot utan en önskvärd allianspartner, är det lämpligt att använda 

termen antijudaism för den intellektuella försvarskampen och antisionism för den 

politiska försvarskampen och låta den historiska termen "antisemitism" träda i 

bakgrunden. 

   Nationalsocialismens mål i denna kamp är att undanröja den andliga och 

politiska fara som utgår från judendomen genom en slutgiltig lösning av den 

judiska frågan, som i motsats till den vanliga grymhetspropagandan inte innebär 

att det judiska folket utrotas eller förföljs, utan endast att möjliggöra och 
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återupprätta de ariska folkens frihet i enlighet med deras eget sätt att tänka, känna 

och leva. 

  

5 - ARABER 
  

   Den semitiska rasen är en oberoende hybrid mellan de tre stora raserna (vit, svart 

och gul) med stabila rastypiska egenskaper. Dess bosättningsområde är hela den 

nordafrikanska Medelhavskusten, ner till det rent negroida bosättningsområdet i 

Centralafrika, samt Främre Orienten upp till gränsen för turkarnas och persernas 

bosättningsområde (se även perser och östindoeuropéer). 

   Den etniska kärnan i den semitiska rasen är arabernas folkfamilj, vars 

ursprungsområde är den arabiska halvöns vidder, men som på grund av islams 

erövringsdynamik expanderade över hela det ovan nämnda större området och 

formade det, men som i processen absorberade olika raselement, vilket ledde till 

differentiering i olika folk. Araberna är dock att betrakta som en enhet, vilket 

också stöds av existensen av en arabisk nationell rörelse och dess outtröttliga 

försök att skapa en egen arabisk nation. 

   Araberna är naturliga allierade för ett nationalsocialistiskt Europa:  

   Den arabiska nationalismen, liksom den europeiska nationalismen, kämpar mot 

imperialismen och för frihet. Nationalsocialismen och islam förenas också av 

kampen mot räntebindningen som en förutsättning för den icke-marxistiska 

socialismen. Och slutligen lider den arabiska nationen av sionismens terror, som 

upprättade sin piratstat Israel på arabisk mark och delvis dödade och fördrev det 

arabiska folket palestinierna, delvis underkuvade dem och förtrycker dem än i dag. 

Sionismen är emellertid känd som huvudfiende till nationalsocialismen, som 

skoningslöst motsätter sig den sionistiska strävan efter världsherravälde. Allt detta 

är förutsättningar för bildandet av ett europeiskt-arabiskt storområde, som gör det 

möjligt att övervinna supermakternas imperialism, bygga upp en räntefri, 

socialistisk ekonomisk ordning och krossa sionismens anspråk. 

   Den europeisk-arabiska regionens enhet som ett gemensamt livsrum har djupa 

historiska rötter sedan romartiden och kommer att möjliggöra frihet och 

självförsörjning för alla folk som lever i regionen, liksom oberoende från 

imperialistisk dominans inom politik, ekonomi, nationellt försvar och kultur. 

Därför strävar den nya generationens nationalsocialism efter att skapa det fjärde 

riket som en gemensam ordning för Europa, Nordafrika och Mellanöstern.  

   Bryggan mellan raserna utgörs av de många ariska rasdelarna (se arier) i 

arabiska bosättningsområden - till exempel berberstammarna i Maghreb, kopterna 

i Aegpia, de kristna ättlingarna till korsfararna i Libanon eller kurderna. De måste 

främjas i alla avseenden, stärkas och återintegreras i den ariska rasen, för att på 
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detta sätt kunna fungera som en parentes i det kommande imperiet, vars 

grundprincip naturligtvis inte är den rasblandning som drivs av internationalismen, 

utan som bygger på kravet på rasåtskillnad. 

  

  

6 - ARBETARRÖRELSEN 
  

   Den ökande industrialiseringen i den ariska rasens habitat (se arier) har under de 

senaste hundra åren producerat allt fler industriarbetare och samtidigt förvärrat 

kapitalismens exploaterande karaktär i enorm skala. Kapitalismens främsta offer 

var industriarbetarna, som blev den mest utarmade och förtryckta samhällsklassen 

- arbetarklassen. Oemotståndligt växte inom dem protesten mot deras desperata 

fattigdom och deras längtan efter en socialt rättvis ordning utan exploatering och 

förtryck - deras längtan efter socialism. Bäraren av denna protest och denna 

längtan blev arbetarrörelsen och dess uttrycksform klasskampen.  

   Arbetarrörelsen kom tidigt under marxismens dominerande inflytande och antog 

dess politiska och ideologiska dogmatism: tron på alla människors jämlikhet.  

Internationalism och andra art- och naturfientliga principer alienerade 

arbetarklassen fullständigt från sitt folk, sin nation, sin ras och sina traditioner.  

   Arbetarklassen skulle vara den internationalistiska bäraren av en marxistisk 

världsrevolution. Denna uppfattning om målet gjorde tidigt arbetarrörelsen till ett 

verktyg och en manipulerande massa för sionismen i dess strävan efter 

världsherravälde och alienerade den därmed från sin verkliga uppgift.  

   Å andra sidan var arbetarklassens situation under kapitalismen och 

klasskampens nödvändighet obestridlig. Fram till utbrottet av första världskriget 

kunde arbetarrörelsen inte undkomma denna tragiska dikotomi mellan 

nödvändighet och rättfärdigande och dess missbruk av arbetarklassfientliga ledare, 

bakom vilka det fanns sionistiska maktintressen, och förblev därför ineffektiv när 

det gäller maktpolitik, även om den konkret kunde lindra och övervinna vissa 

missförhållanden. 

   Utbrottet av första världskriget framkallade ett överväldigande nationellt 

uppvaknande hos alla berörda ariska folk, som sopade bort internationalismens 

spöken och integrerade arbetarklassen i nationens viljemässiga gemenskap.  

   Under första världskriget blev den europeiska arbetaren med sin egen och 

medvetna vilja medlem av den nationella gemenskapen! Och han bekräftade 

denna vilja med sitt blod och sin hundratusenfaldiga soldatdöd. Mot slutet av 

kriget och under efterkrigstiden blev det emellertid uppenbart att de västerländska 

demokratierna med sin liberala kapitalism förkastade detta offer och fortsatte att 

lura, exploatera och förtrycka arbetarklassen. På så sätt vann marxismen tillbaka 
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en del av den besvikna arbetarklassen som enhälligt hade förkastat den 1914/25 

JdF. 

Men i nationalsocialismen och fascismen växte dessa politiska krafter upp i 

Europa som blev arvtagare till arbetarrörelsen och som tog arvet från 

arbetarklassens vilja från 1914/23 JdF till sina traditioner och gjorde det politiskt 

fruktbart.  

   I Tyskland bildade denna nationella arbetarrörelse det nationalsocialistiska tyska 

arbetarpartiet. Detta parti är arvtagare och verkställare av den tyska arbetarrörelsen 

och började övervinna den liberala kapitalismen, bygga upp socialismen, göra 

arbetaren till en likvärdig medlem av den nationella gemenskapen och genomdriva 

arbetarklassen som en obligatorisk etik för den nya ordningen för alla nationella 

kamrater. Däremot har arbetarrörelsens marxistiska tradition blivit reaktionär 

sedan 1914/ 25 JdF (se även reaktion). 
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Kul under hakkorset 
  
Nationalsocialistisk aktivism har också sina ljusare stunder! Här är ett ut-
drag ur Gerhard Laucks broschyr "Kul under hakkorset". 
  
  

 8. 
  
   Den tjänstgörande tjänstemannen vid partiets högkvarter svarade i telefonen. 
Svarten i andra änden hade uppenbarligen slagit fel nummer. Han trodde att han 
hade sin chef på linjen och bad om ursäkt för att han kom för sent till jobbet ... 
igen. 
   När han hade avslutat sade vakthavande befäl: "Kom INTE till jobbet. Du är 
avskedad!" Sedan lade han på luren. 

  
  

9. 
  
   Nationalsocialismen är förbjuden i Tyskland. Det är därför inte förvånande att 
många kamrater gick med i det högerextrema "Nationaldemokratiska par-
tiet" (NPD) under 1960-talet. 
   Offentligt var de tvungna att låtsas vara lojala mot demokratin, särskilt om de 
officiellt representerade NPD i TV etc. 
   En kamrats kompromiss orsakade en viss uppståndelse. Han hade nämligen för 
vana att bära en hakkorsnål på baksidan av sin rock. Olyckligtvis råkade hans re-
vers bli bakåtriktad, vilket avslöjade hakkorsnålen ... medan han gav en tv-intervju 
för det rättsdemokratiska NPD! 
   Media älskade det. Men NPD tvingade honom att avgå från sin post. 
   Detta är ett problem som NSDAP/AO inte har. 
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