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Uppslagsverk - Michael Kühnen 
  

7 - ARBETARSKAP 
  
   Den nationalsocialistiska revolutionen ersätter den borgerliga eran med den nya 
ordningen, vars bärare är arbetaren. Begreppet "arbetare" omfattar både 
arbetarklassen som en konkret, beroende anställd och manuellt arbetande 
samhällsgrupp i den nationella gemenskapen och den nationalsocialistiska 
livshållningen, som kännetecknas av värdeidealism.  
   Skapandet av en sann Volksgemeinschaft, som nationalsocialismen strävar efter 
som en förutsättning för den nya ordningen, är endast möjligt om arbetarklassen 
med övertygelse och entusiasm integrerar sig i nationen, eftersom de värdefullaste 
och mest sannolika friska krafterna hos folket, med tanke på det ökande förfallet 
hos överklassen och bourgeoisin i den västerländska minusvärlden, finns i 
arbetarklassen. 
   Arbetarens vinst för nationen - och därmed övervinnandet av klasskampen och 
viljan till en nationell gemenskap - är dock endast tänkbar om arbetarens egen 
nation blir hans medvetna hemland, där han till fullo erkänns för sina prestationer, 
belönas på lämpligt sätt och behandlas rättvist. Detta förverkligas av den völkiska 
socialismen med dess jämlikhet i rättigheter och skyldigheter, såsom den i 
Tyskland kommer till uttryck i de socialistiska kraven i partiprogrammet för det 
nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet.  
   Men utöver detta förstår nationalsocialismen med arbetarism också en ny 
livshållning, etiskt förankrad i värdeidealismen, vars högsta ideal - värdet och 
meningen med det mänskliga livet - är gemenskapen:  
   Den som i enlighet med sina anlag, böjelser och förmågor engagerar sig på sin 
plats och med alla sina krafter för den nationella gemenskapen, den som strävar 
efter att erkänna och utveckla alla sina talanger, hela sitt jag, och på så sätt ställer 
sig i den nationella gemenskapens tjänst, inser den etiska grunden för att vara 
arbetare, är en arbetare i och för den nationella gemenskapen! 
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I detta syfte utbildar nationalsocialismen alla folkets kamrater och klargör på så 
sätt arbetets ädelhet och förenar skaparna i alla folkets skikt och grupper till en 
arbetsgemenskap - och därmed till en strävan efter att bevara och utveckla arten: 
  

"DU ÄR INGENTING, DITT FOLK ÄR ALLT!" 
  
   Detta nationalsocialistiska motto för arbetarklassen förkunnar inte det 
individuella livets värdelöshet, utan klargör bara att detta liv blir värdefullt och 
meningsfullt endast när det förstås och levas i den nationella gemenskapens tjänst 
och som ett arbete för dess överlevnad och högre utveckling. "Självständigt 
skapande i stället för själviskt gripande", det är det som skiljer arbetaren från 
medborgaren, den framtida nya ordningen från dagens minusvärld. Det är ett partis 
uppgift att fostra och samla sådana arbetare: 
  
av ett parti för det gemensamma bästa mot ett parti för egenintresse. 
  
ett idealistiskt parti mot ett materialistiskt parti 

 
ett revolutionärt parti mot den borgerliga borgerliga världens parti 
  
ett folkets parti mot internationalismens. 
  
av ett arbetarparti mot ett profitparti 
    
   Detta parti vill skapa Nya fronten - det är det nationalsocialistiska tyska 
arbetarpartiet som ska grundas på nytt! 
  

8 - ARBETSKRAFTSFRONTEN 
  
   Nationalsocialismen strävar efter en völkisk socialism, vilket kommer till uttryck 
i den ekonomiska ordningen med korporativismen som förkroppsligas. Under 
kampperioden är det endast partiet (se Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet) 
som är viljans bärare och den politiska förtruppsorganisationen i denna kamp för 
den socialistiska folkgemenskapen; efter revolutionen kommer staten genom en 
total politisk mobilisering också att möjliggöra och förverkliga socialismens 
uppbyggnad och på så sätt forma den nya ordningen.  
   Precis som partiet först kämpar för makten och sedan inleder en total 
mobilisering på alla nivåer av statens existens, så faller denna uppgift att 
organisera det politiska avantgardet, att bära upp viljan och främja en total 
mobilisering på den nationella ekonomins område och därmed inom företagen på 
arbetarfronten. 
   Arbetsfronten är en underavdelning och därmed en del av det 
nationalsocialistiska partiet. Den är engagerad i de arbetande människornas etik, 
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företräder alla arbetande människors ekonomiska intressen och underlättar 
genomförandet av den centrala planeringen av den nationella ekonomin på fältet, 
dvs. i fabrikerna och de ekonomiska organisationerna.  
   Arbetsfronten är uppdelad i yrkesföreningar, fabriksföreningar och fabriksceller; 
den har en tredjedel av aktierna i alla fabriker och företag över en viss 
minimistorlek (se vinstdelning) och nominerar också kandidater till valen till 
företagsråden och bolagens självstyrande organ, som måste och bör segra i fria 
personval.  
   Arbetsfronten är inte en statlig institution, utan en underavdelning av partiet och 
därmed, före och efter revolutionen, praktiskt taget fackföreningsrörelsen. Den 
omfattar såväl arbetsgivare som arbetstagare på grundval av den 
nationalsocialistiska världsbilden och partiprogrammet. 
   Nya Frontens ansträngningar i sitt arbete med fabriksceller och i sitt krav på en 
fri fackföreningsrörelse tjänar därför i slutändan till att bygga upp denna 
arbetarfront. I det nuvarande skedet av den politiska kampen kommer byggandet 
av arbetsfronten att ske med hjälp av en massorganisation av Nya fronten, men 
ännu mer än vanligt måste man se till att denna förblir helt under kadrernas 
kontroll, så att den arbetsfront som bygger på den och som uppstår ur den faktiskt 
senare kan utföra sin nationalsocialistiska ledaruppgift i den nationella ekonomin 
och dess företag. 
  

9 - ARYAN 
  
   Aryan är den nya generationens nationalsocialistiska term för medlemmarna av 
den vita rasen, som - vid sidan av den negroida "svarta" och den mongoliska 
"gula" - är en av de tre stora raserna. Dessa tre människoslag och de rasliga mellan
- och blandformer som skapats genom rasblandningar bestämmer mänsklighetens 
natur och historia genom sin kamp för tillvaron (se även klasskamp).  
   Arierna är alltså medlemmar av den vita människosläktet, som i sin tur är 
uppdelat i tre rastyper: Dessa utgörs av tre olika rastypiska grupper: den nordiska, 
den västerländska och den österländska, som utgör familjerna av folkgrupper av 
germanska, romerska och slaviska. Dessutom finns resterna av den östliga 
indoeuropéismen, samt ariska rassplittringar i Nordafrika och Turkiet (se araber 
och turkar). 
   De stora ariska rasernas bosättningsområde är det europeiska storområdet 
inklusive Nordafrika, Främre Orienten, Persien (se även Europa), Sydafrika, den 
amerikanska dubbelkontinenten, det australiska storområdet samt det område som 
påverkas av den östra indoeuropeiska traditionen i det indiska storområdet.  
   Den enorma omfattningen av den ariska bosättningen och därmed livsutrymmet 
kan inte dölja det faktum att den ariska rasen är dödligt hotad:  
   Fram till andra världskriget dominerade arierna med sina världsomspännande 
koloniala imperier nästan hela jorden och var numeriskt sett den näst starkaste 
rasen, efter de mongoliska folken. De två världskrigens ariska brödraskapsstrider 
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förstörde denna överlägsenhet och ledde till kolonialimperiernas tillbakagång. 
Samtidigt inledde minusvärldens maktpolitiska triumf efter JdF 1945/56 den 
ariska rasens allt snabbare framskridande förfall och, i samband med detta, en 
dramatisk nedgång i födelsetalen, som åtföljs av en födelseexplosion bland de 
färgade folken.  
   Efter att supremativiteten har avklingat hotas alltså redan nu de ariska folkens 
faktiska livsmiljö, som bara utgör knappt 20 procent av världsbefolkningen med 
sjunkande tendens, varvid ett av de största hoten är den Überfremdung som börjar 
med massinvandring av de färgade. All denna utveckling äventyrar ariernas 
biologiska överlevnad.  
   Mot detta står nationalsocialismen, som idag ser sig själv som en organiserad 
vilja till liv inte bara hos den nordisk-germanskt-germanska människosläktet utan 
hos den ariska rasen som helhet. Dess mål är den ariska folkgemenskapen, som 
genom repatriering av utlänningar sätter stopp för alienationen av kärnområdet för 
det ariska livsutrymmet, genom rasåtskillnad bevarar de redan nästan förlorade 
områdena som bosättningsområde och säkrar det naturliga påverkansområdet 
genom att främja och återintegrera resterna av den östindiska germanismen i 
Persien (se perser), i det indiska storstadsområdet, samt de ariska rasspillrorna i 
Nordafrika och Mellanöstern. Dessutom måste födelsetalen återigen höjas till en 
nivå som är tillräcklig för att upprätthålla befolkningen. 
   Viljan att överleva, som blir synlig i den ariska folkgemenskapen, tar sig uttryck 
i byggandet av en ny ordning i enlighet med arten och naturen, som övervinner 
den nuvarande dekadensen. Bärare av denna vilja till överlevnad och till en högre 
utveckling av den ariska människosläktet är den nationalsocialistiska 
världsrörelsen, vars bas utgörs av de respektive völkisch-nsiska partierna (se även 
Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet). 
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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". 
  
  

10. 
  
   Jag var på ett danskt hotell med min engelska kamrat Mike. Vi var inte eft-
ersökta av den danska polisen, men de höll oss ändå under mycket noggrann bev-
akning som en professionell tjänst för sina västtyska kolleger. Särskilt eftersom 
hotellet bara låg ett par hundra meter från den västtyska gränsen! 
   En kall, mörk och regnig kväll bestämde Mike och jag oss för att ha lite kul. 
   Vi lämnade tyst hotellet och började gå mot ett skogsområde längs gränsen. På 
nolltid hade "skuggorna ficklampor". Vi lyckades återvända till vårt hotellrum 
osedda och när vi försiktigt tittade in genom fönstren i vårt obelysta rum såg vi 
flera danska civilklädda män som sprang omkring i regnet och letade efter oss. 
   "Mike", kommenterade jag, "om de bara skickar upp ett par attraktiva kvinnliga 
agenter kan de hålla koll på oss utan att behöva så många män." 
   Mike gillade också den idén. Tyvärr var danskarna inte riktigt lika progressiva. 
  

  
11. 

  
   Jag befann mig i en cell för fångar som skulle förflyttas från ett fängelse till ett 
annat. De andra fångarna fördrev tiden med att jämföra anteckningar om de olika 
tyska fängelser de hade suttit i. 
   En särskilt fräsig kille - tydligen en "veteran" i detta avseende - förvånade yngre, 
mindre "välresta" fångar med sina berättelser om ett "samkönat" fängelse som han 
hade suttit på. Det lät som den typ av institution som en XXX-film skulle kunna 
baseras på.  
   Naturligtvis kände jag mig lurad. 
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