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Uppslagsverk - Michael Kühnen 
  

10 - AUTARKY 
  

   Självförsörjning innebär självförsörjning av råvaror och livsmedel samt en 

tillräcklig bas i fråga om befolkning, teknik och vetenskap för att säkerställa ett 

folks bevarande och utveckling av arter.  

   Autarki är därför en förutsättning för staters, nationers eller imperiers 

suveränitet. Den kräver ett tillräckligt stort livsutrymme för att kunna förverkligas. 

   I dagens minusvärld med supermakternas konkurrerande imperialism, 

kapitalismens exploaterande räntebindning, sionismens och frimureriets strävan 

efter världsherravälde (se Världsherravälde) och andra dogmatiskt-ideologiska 

tvångssystem (se Dogmatism) finns det bara en handfull suveräna stater 

kvar.Tyskland förlorade sin suveränitet 1944/56 JdF.  

   Nationalsocialismen däremot ser sig själv som en antiimperialistisk 

frihetsrörelse som vill och kommer att kämpa för och återföra friheten till den 

ariska rasen (se arisk) och dess folk. Detta kräver en politik från den 

nationalsocialistiska världsrörelsen som organiserar det ariska livsutrymmet på ett 

sådant sätt att de vita folken kan leva och utvecklas oberoende av den 

kapitalistiska världsekonomin och fritt från alla artfrämmande influenser - vare sig 

de är andliga, politiska, ekonomiska, militära eller kulturella - dvs. bli 

självförsörjande.  

   Därför förespråkar Nya Fronten på alla nivåer i tyskarnas völkiska liv en politik 

som möjliggör ett större självstyre, men är medveten om att ett fullständigt 

självstyre för det tyska folket i dess ursprungliga bosättningsområde inte är möjligt 

- en insikt som redan ledde till kravet på tillräckligt med bostadsutrymme i punkt 3 

i partiprogrammet för det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet.  
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 Nya fronten vill uppnå målet om autarki genom att skapa det fjärde riket - som en 

autarkisk högre ordning. 

 

11 - KONSTRUKTION 
  

  Bönderna är den renaste och mest ursprungliga formen av arbetarklassen - det 

vill säga av den livshållning som nationalsocialismen kräver av alla medlemmar 

av folket och som förväntar sig att alla ska utföra arbete för att bevara och 

utveckla sitt folks art, genom att använda alla sina förmågor och talanger på sin 

plats.  

   Inte bara indirekt, som alla andra skikt i en nationell gemenskap, utan direkt, det 

är bonden som gör detta, som försörjer sitt folk med sitt arbete och på så sätt 

skapar förutsättningen för varje völkiskt liv. 

   Därför ser nationalsocialismen i bönderna en viktig grund för sin världs- och 

livsåskådning, för sitt politiska program och för den framtida nationalsocialistiska 

folkstaten (se stat). 

   Strävan efter ett nytt, fjärde riket och efter tillräckligt stort bostadsutrymme 

tjänar inte minst självförsörjningen på livsmedelsområdet, som skulle göra det 

möjligt för bönderna att försörja folket med hjälp av sin egen kraft. 

Självförsörjning på livsmedelsområdet är en del av den eftersträvade friheten för 

en nation och dess ekonomi.  

   För att de tyska bönderna ska kunna fullgöra sin uppgift även internt, förenas 

strävan efter extern självförsörjning med strävan efter en intern jordreform som är 

anpassad till de nationella behoven. Därför kräver det nationalsocialistiska tyska 

arbetarpartiet i den jordbrukspolitiska punkten 17 i sitt partiprogram framför allt 

en sådan jordreform, som håller ett friskt bondesamhälle livskraftigt som grund för 

ett nationellt samhälle som lever i enlighet med sin art och natur. 

  

12 - BIOLOGISK HUMANISM 
  

   Biologisk humanism är den vetenskapliga kunskapsteori som 

nationalsocialismen bygger på. Den utgår från människans biologiska verklighet i 

sin omgivning. Den biologiska humanismen definierar människan på följande sätt:  

   Människan är en självansvarig naturlig varelse med en biologisk disposition att 

skapa kultur och är livskraftig endast som en gemenskapsvarelse. 

   Att erkänna människan som en naturlig varelse innebär att tillämpa biologiskt 

tänkande, naturlagarna om kamp och urval, arv och differentiering även på henne 

och hennes livsmiljö. Liksom alla naturvarelser är människan underställd 
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naturlagarna. Till skillnad från dessa kan han dock tillfälligt ignorera dem och leva 

i motsats till dem genom att tänka, känna och handla tvärtemot naturen.  

   Han är därför självansvarig och bestämmer själv om han lever i harmoni eller i 

strid med sin biologiska natur och dess livslagar. Men i vilket fall som helst förblir 

han i slutändan beroende av dem. Ett liv i motsättning till naturlagarna som är 

grunden för den mänskliga gemenskapen inleder denna gemenskaps förfall och 

leder slutligen till dess död.  

   Människans förmåga att skapa kultur förändrar inte detta på minsta sätt: 

Kulturen befriar inte människan från sin biologiska natur. Den är i sig själv ett 

resultat av en biologisk disposition. Den mänskliga intelligensen och den fria 

viljan som är en förutsättning för att skapa kultur är inte övernaturliga gåvor, utan 

naturens verktyg i kampen för mänsklighetens överlevnad.  

   Människan är trots allt livskraftig endast som en gemenskapsvarelse. Det är bara 

gemenskapen som gör människan till en människa och därmed gör hennes liv 

värdefullt och meningsfullt. 

   Av denna definition följer målet om en högkultur i enlighet med arten och 

naturen, som varken vill ha en ren "tillbaka till naturen" eller en degenerering av 

det kulturella levnadssättet till livsfientliga riktningar. Detta resulterar också i 

metodiken för nationalsocialistiskt tänkande och kunskapsinhämtning. Om en viss 

fråga uppstår måste nationalsocialisten först fråga sig själv:  

   Handlar det om ett tillstånd som hör till människans biologiska natur eller är det 

ett kulturellt fenomen? Om det är ett problem som hör till människans biologiska 

natur måste man undersöka under vilka omständigheter denna egenskap har 

utvecklats och vilken biologisk innebörd den ursprungligen hade, eller om det är 

ett biologiskt fenomen av kulturellt minusval. Nationalsocialismen kan bara 

reagera på problem och omständigheter som ligger i människans biologiska natur 

på ett sådant sätt att dessa anlag kan utveckla sin ursprungliga biologiska 

betydelse. Dessutom skyddar den arvsmassan hos de mänskliga gemenskaper som 

anförtrotts den genom eugeniska åtgärder (se rashygien).  

   Nationalsocialismen svarar på de problem som uppstår i samband med 

människans kulturella utveckling genom att utbilda människorna till att leva på ett 

sätt som främjar utvecklingen och som på det hela taget är i harmoni med naturen, 

och genom att obarmhärtigt bekämpa alla fenomen som hotar artens bevarande 

och utveckling, dvs. som är fientliga mot livet.  

   Han kan också vara neutral när det gäller fakta som varken har en positiv eller 

negativ effekt. 

   I enlighet med människans dubbla natur som en naturlig varelse med en 

biologisk disposition att skapa kultur skiljer den biologiska humanismen mellan 

naturliga och kulturella gemenskaper i människans liv. De viktigaste är: 
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Familj, folk och ras som naturliga gemenskaper. 

  

Männerbund, parti (se Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet), nation och 

imperium som kulturella gemenskaper. 

  

   Från denna biologiska humanismens insikter härrör nationalsocialismens mål att 

skapa en ny ordning där all kulturell verksamhet uppfyller sitt biologiska syfte att 

möjliggöra och främja överlevnad och högre utveckling (bevarande och utveckling 

av arter) för respektive naturliga samhällen och därmed för den mänskliga arten 

som helhet.  

   Detta leder sedan till krav på varje individ, ett biologiskt imperativ:  

   Handla på ett sådant sätt att dina handlingar inte äventyrar utan främjar 

bevarandet och utvecklingen av den art som du ödesdigert tillhör genom din 

födelse!  

   Ur detta biologiska imperativ utvecklas värdeidealismens etik, 

nationalsocialismen som livshållning. Denna etik bygger organiskt på den 

biologiska humanismens vetenskapliga rön. Tillsammans bildar de den 

nationalsocialistiska världs- och livsåskådningen. 

 

13 - JORDREFORM 

  

   Nationalsocialismen bygger på arbetets etiska grund och syftar till att skapa ett 

socialistiskt folksamhälle (se Arbetarism, Etik, Socialism). 

   Bönderna bör också få makt och utveckla viljan att ta upp och fullgöra sin 

naturliga plats och sina uppgifter i den nationella gemenskapen. Detta mål tjänas 

av de jordbrukspolitiska kraven i punkt 17 i det nationalsocialistiska tyska 

arbetarpartiets partiprogram. Denna punkt i programmet klargör också problemet 

med privat ägande av mark i allmänhet. 

   Marken måste i slutändan vara hela Volksgemenskapens egendom och får aldrig 

tjäna till att utan arbete och utan ansträngning berika enskilda individer. För att 

förhindra detta kräver NSDAP att det skapas rättsliga förutsättningar för 

expropriation utan betalning, med vars hjälp folkgemenskapen återfår sitt eget 

livsutrymme och sin egen livsmedels- och livsgrund. Denna expropriation 

kommer i regel att drabba alla dem som utan att själva arbeta på och för jorden får 

inkomster från jorden. Etiskt motiverat i den socialistiska folkgemenskapen är 

privat ägande av egendom och mark endast för dem som tryggar folkets näring 

genom sitt eget hårda arbete - just bönderna.  

   Ägandet av mark på landsbygden bevaras och är inte bara accepterat av det 
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nationella samfundet utan också helhjärtat bekräftat och främjat. Det kan också 

ärvas för att bonden ska kunna knytas fastare till Scholle och för att bevara 

böndernas livsstil.  

   Denna garanti och detta främjande av en sund bondebefolkning föregås dock av 

en omfattande jordreform som är anpassad till de nationella behoven. Denna berör 

alla dem vars jordinnehav är för stort för att de skall kunna odla med egna 

ansträngningar, vilket leder till att delar av dessa jordinnehav missbrukas genom 

att de arrenderas ut i syfte att erhålla en arbetslös och ansträngningslös inkomst. 

Och det drabbar dem som inte alls bor och arbetar på marken själva. Denna mark 

exproprieras och delas ut till nya jordbrukare som är villiga att arbeta och till dem 

vars markinnehav inte räcker till för att försörja sig själva. 

   Sammanfattningsvis är NSDAP:s jordbrukspolitiska program följande: skapande 

av en sund bondebefolkning genom en generös jordreform, undanröjande av 

arbete och oavsättliga inkomster även på jorden och genom markägande, 

bevarande och främjande av böndernas privata ägande av mark i enlighet med de 

nationella behoven.  

   Nationella behov omfattar också högsta möjliga grad av självförsörjning för  

den nationella gemenskapen (se autarki). 
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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". 
  
  

12. 
  
   Den kvinnliga reportern hade en mycket sexig röst. När jag äntligen träffade 
henne blev jag glad när jag såg att resten av henne inte heller var dålig. 
   Hon hade tagit med sig en fotograf. De hade hyrt ett separat rum på hotellet, eft-
ersom de ville ha en trevlig "nazistisk" bakgrund för fotograferingen. Efter in-
tervjun gick vi tre till "fotograferingsrummet". 
   När vi öppnade dörren hittade vi flera sängar som stod ihop i mitten av rummet. 
   Jag vände mig till henne och frågade henne med ett rakt ansikte: "Vad är det för 
slags bilder som vi ska ta här?" 
   ...Många år senare hyrde en fransk fotojournalist en sal för en "fotografering" 
med mig. Hotellchefen frågade henne faktiskt vad det varför slags bilder, och 
förklarade att en tidigare kund hade använt salen för att ta "stygga bilder". 
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