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Uppslagsverk - Michael Kühnen 
 

14 - ALLIANSPOLITIK 
  

   Med tanke på den nya generationens nationalsocialismens stora svaghet i 

jämförelse med det tyska nationalsocialistiska arbetarpartiets historiska 

nationalsocialism, måste taktiken för nationalsocialisternas politiska arbete i 

Tyskland idag ta till alla vägar för att nå massorna och få inflytande över dem.  

   Därför utvecklar frontorganisationerna i Nya fronten en väl genomtänkt 

allianspolitik. I detta arbete följer Nya fronten trots all taktisk smidighet de två 

principer för nationalsocialistiskt partiarbete som ledaren Adolf Hitler fastställde 

1934/45 JdF vid den dåvarande riksdagens partikongress: 

  

 Nationalsocialistiska partiet ska vara ett verkligt Weltanschauung-parti. 

 

 Det nationalsocialistiska partiet strävar efter total och obegränsad makt i 

staten. 

  

   Det finns ingen kompromiss för nationalsocialisterna i fråga om någon av dessa 

principer. Nya frontens allianspolitik består därför alltid och under alla 

omständigheter av tre på varandra följande steg: 

  

1. Erkännande: De måste alltid finnas där folk är missnöjda av någon 

anledning, de måste främja stämningen för uppror och slutligen för 

revolution, och för detta ändamål ansluter de sig till massorganisationer 

eller väcker några själva. I regel kommer dessa inte att kunna vara 

nationalsocialistiska; det räcker för Nya Frontens kadrer att de uttrycker och 
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förstärker missnöjet. De får bara inte uppenbart motsäga de ideologiska 

målen och måste vara beredda att erkänna nationalsocialister som allierade 

och medkämpar. I gengäld kan Nya fronten göra betydande externa 

eftergifter, för nazistförbudet kommer att bli desto bräckligare ju fler 

Volksgenossen och grupper erkänner nationalsocialismen av den nya 

generationen som politisk kraft och allianspartner. 

2.  överhöghet: Nya fronten får aldrig stanna vid det erkännande den har fått 

som politisk allierad. När detta väl är säkrat måste dess utbildade kadrer 

sträva efter att vinna politisk överhöghet inom massorganisationerna. Detta 

kommer att ske genom outtröttlig och exemplarisk hängivenhet som 

aktivister, vilket också kommer att vinna beundran och godkännande från 

icke nationalsocialister och för vilket nationalsocialistiska kadrer är särskilt 

lämpade på grund av sin etik av politisk soldatverksamhet. Dessutom måste 

man vinna överhöghet genom att besätta de viktigaste - om än inte alltid de 

synliga - funktionella posterna, vilket kommer att säkra inflytande över 

medlemslistor, publicitet och ekonomi. 

3. kontroll: Så snart dominansen är säkrad tar de nationalsocialistiska 

kadrerna total kontroll över massorganisationerna, som därmed officiellt blir 

underavdelningar av Nya fronten och det framtida NSDAP, som öppet 

erkänner och aktivt främjar deras anspråk på politiskt ledarskap. 

  

   Denna allianspolitik är endast möjlig om kadrerna kännetecknas av total 

disciplin och genomför varje taktisk sväng, även om de inte förstår den och den 

inte kan förklaras öppet för dem till en början, och alltid förblir pålitliga verktyg 

för ledningen (se Führerprinzip). 

  

15 - MEDBORGARSKAP 
  

   Upplysningens revolution ersatte adelns och prästernas ledande roll med 

borgarklassens styre. Följaktligen blev medborgaren modellen för den 

västerländska typen av demokrati och den dominerande människotypen i den 

liberala kapitalismens sociala och ekonomiska form, som båda uppstod ur 

upplysningens anda. 

   Men om de senare hade uppfattat begreppet medborgare som idealbilden av en 

fri, självständig och ansvarsfull individ, visade verkligheten mycket snabbt att en 

sådan individualism bara kunde leda till grov materialism och att medborgaren i 

själva verket bara är en person som vill tjäna pengar i stället för att tjäna, som 

sätter sitt eget välbefinnande framför gemenskapens välbefinnande och som vill se 

sig själv som världens centrum. Hans bekvämlighet, hans trångsynta moral, hans 
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levnadsstandard ska vara livets måttstock och centrum för statens ansträngningar. 

Medborgarens vilja är uttömd i detta. Dagens materialistiska minusvärld uppstod 

ur denna anda. 

   Nationalsocialismen förstår därför bourgeoisin som en mänsklig bild av 

materialismen, som den övervinner genom arbetarklassens etik. 

  

"Medborgarnas värld ger plats åt arbetarnas värld". 

  

   Detta är en viktig förutsättning för att övervinna dekadensen genom den 

nationalsocialistiska revolutionen. 

   Om bourgeoisin i Tyskland redan efter första världskriget historiskt sett hade 

överlevt sin användbarhet och hade pressats tillbaka genom det 

nationalsocialistiska tyska arbetarpartiets maktövertagande, även om den tyvärr 

inte var helt övervunnen, så fördes den tillbaka till makten efter andra världskriget 

av de västerländska segrarmakterna i Förbundsrepubliken Tyskland och har sedan 

dess dominerat det sociala och offentliga livet och det tyska folkets karaktär.  

   Den tyska bourgeoisin, som sedan 1945/56 dessutom har ingått en allians med 

amerikanismen, blev på så sätt slutligen den tyska nationella kroppens pest, vars 

återhämtning endast är möjlig genom att den helt och hållet övervinns.  

Detta sker politiskt genom det nationalsocialistiska partiets maktövertagande och 

kulturellt genom den völkiska kulturrevolutionens kamp. 

 

16 - KRISTENDOM 
  

   Som en biologisk humanistisk världsåskådning bygger nationalsocialismen på 

att livet är en verklighet som bestäms av naturlagar. För den står därför människor 

och raser i centrum för allt tänkande, alla känslor och allt handlande. Alla uttryck 

och manifestationer av mänskligt liv är utan undantag ett resultat av människans 

biologiska natur och därmed av hennes ras och etniska tillhörighet, och de har bara 

mening och värde om de tjänar till artens bevarande och utveckling!  

   Frågan om religion måste också bedömas mot denna bakgrund. Den 

nationalsocialistiska världsbilden innehåller värdeidealismens etik, men är 

religiöst tolerant. Den kräver inga religiösa budskap och former, utan lämnar varje 

medborgare friheten att bekänna sig till sin religion. Den enda begränsningen är 

målet att bevara och utveckla arten, som binder allt och alla, och därför kan inget 

religiöst samfund som strider mot detta mål tillåtas. Följaktligen skiljer 

nationalsocialismen också mellan en positiv kristendom och en negativ 

kristendom. 

   Kristendomen innebar den första verkliga revolutionen i Europa i historisk tid 
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och ledde till en total omvärdering av alla värden i den antika världens, vid den 

tiden fortfarande i stort sett traditionella, ordningar (se tradition). Den negativa 

aspekten var att judendomens tänkande och känsla, med all sin dogmatism och 

fanatism, hittade sin väg in i den europeiska kulturen. Denna negativa, judaiserade 

kristendom fick förödande konsekvenser, blev en huvudfaktor för den europeiska 

dekadensen, vilket särskilt Nietzsche bevisade, och hotade därmed ariska 

människans artbevarande och artutveckling (se arisk).  

   Men det finns också en positiv, icke-judaiserad kristendom som har anpassat sig 

till den ariska människans känslor och värderingar, som i sin tanke om "kärlek till 

nästan" (Volksgenossen) innehåller ett religiöst rättfärdigande av 

Volksgemeinschaft och den völkiska socialismen och som därmed har en positiv 

inverkan på artens bevarande och utveckling. Den positiva kristendomens 

kärleksbud, som förstås utifrån arten och naturen, motsvarar nationalsocialismens 

självförståelse som ett band av kärlek och ömsesidig förståelse mellan 

Volksgenossen. 

   Tyskland har varit kristet sedan början av sin historia. Detta kan inte ändras av 

en politisk rörelse - så att säga genom beslut - utan att det uppstår en ny och farlig 

splittring i folkets kamraters tänkande och känslor. Det nationalsocialistiska tyska 

arbetarpartiet lämnar medvetet frågan öppen om huruvida det tyska folket också 

behöver en völkisk-religiös, icke-kristen reformation. Men detta kan i alla fall inte 

vara uppgiften för ett politiskt parti, till vilket oberoende av religiös bekännelse 

alla medlemmar av folket kan och bör ansluta sig, som känner artens bevarande 

och utveckling som det högsta värdet.  

   Därför kräver NSDAP i punkt 24 i sitt partiprogram frihet för alla religiösa 

bekännelser, så länge de inte vänder sig mot tyskarnas folk och stat, bekämpar den 

judisk-materialistiska oandan i dagens minusvärld och som organisation bekänner 

sig till en positiv kristendom, vars kärleksbud motsvarar nationalsocialismens 

avgörande etiska bud och därmed grunden för den kommande nya ordningen, så 

som den är fastställd som en hörnsten i NSDAP:s partiprogram: 

  

ALLMÄNINTRESSE FÖRE EGENINTRESSE! 
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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". 
  
  

13. 
  
   Schleswig-Holstein är en ganska nazistisk provins. Trots att jag hade polisen i 
hälarna, besökte jag ibland offentliga möten med lagliga, nationalistiska grupper 
som besöks av vår typ av människor. Naturligtvis gick en kamrat in först för att 
kolla upp saker och ting, och jag stannade inte länge. 
   En dag kom jag på besök till NPD:s julfest i provinsen, som besöktes av ett par 
hundra personer.  
   Min "livvakt" var 1,80 meter lång, vägde 240 pund och hade ansiktsuttrycket 
"Kan jag döda dem nu, chefen?".  Han bestämde sig för att gå ut på framsidan av 
hallen för att röka, där han snart såg en annan kamrat som just anlände. (Den sena-
re kamraten hade för övrigt döpt sin son till "Adolf".) 
   "Hej, hur är läget", hälsade min livvakt på nykomlingen.  
   "Polisen var hemma hos mig. De letade efter Gerhard." 
   "Fick de reda på något?" 
   "Nej, jag sa att jag inte visste var han var. Förresten, vet du var han är?" 
   "Ja, han är inne och dricker kaffe." 
   Han fick en förvånad blick i ansiktet. Ett skämt? Men nej, han gick in i hallen, 
hittade mig och berättade vad som hade hänt med ett skratt. 
   Strax därefter kom en man fram till min stol och frågade mig: "Är du inte Ger-
hard Lauck?" 
   Med hänvisning till en något felaktig - eller åtminstone förhastad - tidningsar-
tikel svarade jag: "Nej, jag läste i tidningen att han har utvisats." 
   ...I själva verket undvek jag polisen i ytterligare en månad, och under den tiden 
organiserade jag smuggling av propagandamaterial till Tyskland. Sedan bestämde 
jag mig för att lämna landet med en smäll: Jag meddelade att jag skulle hålla ett tal 
med titeln "Varför jag inte erkänner mitt utvisningsbeslut!". Polisen förväntade sig 
inte att jag faktiskt skulle dyka upp, så de skickade bara några få män till möteslo-
kalen. Men jag dök upp. Faktum är att jag hade fler män än vad de hade - större 
killar. Min största kille stod över deras största man, som uppenbarligen såg rädd 
ut. Min kille gav honom bara en "kan jag döda honom nu, chefen"-blick. De ar-
resterade mig inte; de bad mig att följa med. 
   På polisstationen visade jag upp min flygbiljett och förklarade att jag var tvung-
en att ta tåget om trettio minuter för att hinna med mitt flyg. Jag hade en polis-
eskort till Hamburgs tågstation... men jag var ensam från Hamburg hela vägen till 
Luxemburgs flygplats! När kommunisterna fick reda på detta publicerade de en 
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artikel där de hävdade att den "fascistiska tyska polisen" hade låtit mig, den "onda 
nazisten", fly; de varnade till och med för att jag fortfarande strövade omkring i 
Tyskland! När jag läste den artikeln många veckor senare i Lincoln fick jag ännu 
ett skratt på fiendens bekostnad.  
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