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Uppslagsverk-Michael Kühnen 
  

17 - DECADENCE 
  
   Den biologiska humanismen, som är nationalsocialismens vetenskapliga 
epistemologi, definierar människan som en självansvarig naturlig varelse med en 
biologisk disposition att skapa kultur, som endast är livskraftig som en 
gemenskapsvarelse.  
   Som en naturlig varelse är människan, liksom allt liv, underställd naturlagarna: 
Arvsanlag, differentiering och kampen för existens med urval och utrotning - för 
att bara nämna de viktigaste.  
   För den ännu till stor del omedvetna tidiga människan är detta liv och denna 
överlevnad i och med naturen fortfarande helt naturligt. Men människan bär också 
på en biologisk disposition för att skapa kultur, som liksom alla biologiska 
dispositioner hos alla levande varelser endast tjänar ett mål: bevarandet och 
utvecklingen av arten - dvs. artens överlevnad och högre utveckling. Denna 
människans disposition blir historiskt sett kraftfull i och med att man överger livet 
som samlare och jägare och, i samband med det, övergången till en bofast 
bondekultur (se även bondekultur). Den utvecklas i manliga allianser av präster 
och krigare (se Soldatentum), som gör det möjligt att upprätta en monarki, som 
den ursprungliga statsformen. På dessa sätt utvecklades ariskulturen. Liksom varje 
kultur hotas dock den ariska ständigt av dekadensens fara. 
   Dekadensen börjar så snart kulturutvecklingen avlägsnar sig från sitt syfte att 
hjälpa till att bevara och utveckla arten, blir självständig och därmed strider mot 
livet och naturlagarna. Dekadensen orsakar alltså kulturens död och oftast också 
de människor som stöder den.   
 Så snart kulturen och naturen kommer i motsättning till varandra, inträder 
dekadensen och orsakar en först långsam och osynlig, sedan ständigt 
accelererande förfallsprocess, som slutar med denna kulturs förfall och ofta med 
människornas död (se även människor).  
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   I en snävare bemärkelse kan dekadens förstås som en kulturs slutskede av 
förfall. Det kännetecknas av: 
  
Materialism som den dominerande livsstilen; 
Värderelativism; 
Utjämning mellan könen (se kvinnorörelsen); 
Minskning av födelsetalen; 
Blandning; 
  
   I detta sista stadium av dekadens bryts folkets vilja att leva, och därför överlever 
de vanligtvis inte förstörelsen av sin kultur. 
   Dagens minusvärld domineras av amerikanismen, som har blivit den 
världsomspännande drivkraften för dekadens i nutiden. Den hotar alla raser, folk 
och kulturer, så att hela mänskligheten för första gången i historien hotas av 
dekadens och dess konsekvenser. 
   Inom den ariska rasens område bildar däremot nationalsocialismen som 
arvtagare till den vita mannens idealistiskt formade tradition (se även 
värdeidealism) motstånd.  
   Det nationalsocialistiska partiet (se Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet) 
stärker folkets vilja att leva genom en kulturrevolution, undanröjer den härskande 
minusvärldens grundvalar genom en maktpolitisk revolution, genomdriver ett 
strikt genomförande av rashygien genom raslagstiftning, återställer alla kulturella 
livsyttringar i artens tjänst för att bevara och utveckla arten och övervinner på så 
sätt dekadensen genom att etablera den nya ordningen. 
  

18 - DEMOKRATI 
  
   Den moderna demokratins statsform är ett resultat av upplysningens revolution. 
Dess anhängare ser den och lovordar den som ett folkstyre, där statens suveränitet 
inte längre ligger hos härskaren, som i monarkin, utan hos folket. 
   Demokratins problem är hur folkets vilja kan synliggöras och uttryckas, i vilken 
utsträckning den bör eller kan begränsas och/eller knytas till högre värden, eller 
om den är absolut och obegränsad. De olika svaren på dessa frågor ger upphov till 
mycket olika former av demokrati. 
   Den västerländska demokratin har kombinerats med liberalismen till 
parlamentarism och faller därmed offer för värdeförfall (se värderelativism) och 
materialism, eftersom viljan och beslutsförmågan splittras och staten blir ett byte 
för intressegrupper som enbart är intresserade av sina själviska mål och sitt eget 
välbefinnande.  
   Demokrati av östlig typ (folkdemokrati) knyter folkets suveränitet till 
kommunistpartiets ledande roll och marxismens förment vetenskapliga ideologi. 
   Ingen form av demokrati kan dock bemästra dagens och framtidens problem och 
göra det möjligt för de mänskliga samhällena att överleva eller till och med 
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utvecklas, eftersom alla dessa former av demokrati genom sin dogmatism 
missbedömer människans verklighet, hennes biologiska natur, liksom livet och 
dess lagar. Den ariska rasens grundläggande problem (se arisk) - dekadensen - 
övervinns inte, utan förvärras.  
   Detta gäller särskilt den västerländska demokratin, som i likhet med den 
ekonomiska och sociala form, den liberala kapitalismen, som den vanligtvis 
förknippas med, i praktiken har lett till dagens materialistiska och dekadenta 
minusvärld - och därmed till borgarklassens historiska bankrutt. Det sista 
förfallssteget i denna utveckling är amerikanismen. 
   Av alla dessa skäl förkastar nationalsocialismen demokratin och idén om folklig 
suveränitet och erkänner suveräniteten i nationen ensam, vars viljebärare är det 
nationalsocialistiska partiet (se Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet). Det 
enda som nationalsocialismen har gemensamt med demokratin av västerländsk typ 
är dess beslutsamhet att använda dess mekanismer för att åstadkomma en laglig 
revolution genom deltagande i partiets kamp, och övertygelsen att den nya 
ordningen inte kan byggas på tvång utan kräver massornas samtycke. Därför söker 
det nationalsocialistiska partiet majoritetens samtycke i demokratin för att 
avskaffa demokratin och upprätta en nationalsocialistisk folkstat. 

 

19 - TYSKLAND 
  
   Tyskland är det tyska folkets bosättningsområde, i mitten av Europa, stängt, 
tyska folket. Tyskarna är kärnfolket i den germanska folkfamiljen (se germanska 
folk). 
   Dagens Tyskland består av de tre konstgjorda stater som upprättades av 
segrarmakterna under andra världskriget, nämligen Förbundsrepubliken Tyskland, 
DDR och Österrike, som inte kan betraktas som riktiga stater, eftersom 
Förbundsrepubliken Tyskland och DDR saknar suveränitet, medan Österrike har 
berövats sin självbestämmanderätt genom sitt statsfördrag (Anschluss-förbud).  
   Andra delar av Tyskland föll vid olika tidpunkter till grannländerna i norr, väster 
och söder (Nordslesvig till Danmark, Eupen-Malmedy till Belgien, Alsace-
Lorraine till Frankrike och Sydtyrolen till Italien). Slutligen omfattar tyskarnas 
gamla bosättningsområde, även om de flesta av tyskarna där fördrevs efter kriget, 
de avskiljda östra territorierna i det tyska riket, som ockuperas och förvaltas av 
ryssar, polacker och tjecker. 
   Denna beskrivning av Tysklands splittring och förtryck gör det mycket tydligt att 
det finns ett behov av en tysk nationalism som kan återupprätta det tyska folkets 
frihet och suveränitet, förena hela Tyskland till en nation och göra det till grunden 
för det kommande fjärde riket. 
   Förkroppsligandet av denna tyska nationalism är det nationalsocialistiska tyska 
arbetarpartiet, som bärare av det tyska folkets vilja. 

 

20 - DIFFERENTIERING 
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   Den biologiska humanismen, som är en vetenskaplig kunskapsteori inom 
nationalsocialismen, strävar efter kunskap om naturen och dess livslagar och 
överför dem till den ariska människans sociala liv (se arisk) för att genom 
biologiskt tänkande och biopolitiska åtgärder skapa förutsättningar för den ariska 
rasens bevarande och utveckling.  
   De viktigaste av dessa lagar är arv, differentiering och kamp för existens med 
urval och utrotning.  
   Medan ärftlighet representerar livets statiska element, som är politiskt 
förhärskande i traditionella samhällen (se tradition) och som förverkligas i 
monarkin, adeln och ett kast- eller arvssamhälle, står differentiering för livets 
dynamiska element.  
   Överföringen av arvsmassan sker aldrig som en exakt kopia, utan som en ständig 
förnyelse och med ständiga små förändringar som orsakas av mutationer och 
anpassning till förändrade levnadsförhållanden. Om de bevisar sig i kampen för 
livet stabiliseras de genetiskt och kan slutligen öka fram till uppkomsten av nya 
arter och livsformer. På så sätt utvecklas och utvecklas livets oändliga mångfald, 
som hos människan först och främst tar sig uttryck i raser, folk och stammar. 
   Det är därför dogmatismen om alla människors lika värde, som kännetecknar de 
flesta av dagens rådande ideologier, är så fientligt inställd till livet.  
   Där den verkligen gör sig gällande kan detta bara leda till utarmning och 
standardisering - till den standardiserade massmänniskan - så som det 
kännetecknar den liberala kapitalismens och marxismens människobild framför 
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allt.  
   Nationalsocialismen däremot erkänner livets mångfald och skyddar arvsmassan 
från blandning, standardisering och biologisk utarmning genom raslagstiftning och 
rashygien. På så sätt överför den differentieringens livslag till den ariska rasens 
gemenskapsliv, skapar förutsättningar för rasens överlevnad och för högre 
utveckling i enlighet med arten och naturen och blir på så sätt ariernas 
organiserade livsvilja. 
   I den nya ordning som den nationalsocialistiska revolutionen har vunnit kommer 
en arisk folkgemenskap att blomma upp som en avancerad civilisation, som gör 
rättvisa åt livets mångfald och gör det möjligt för varje raskamrat, varje ariskt folk 
och den ariska rasen som helhet att leva och utvecklas fritt i enlighet med sin 
biologiska natur. Detta är den högsta formen och den enda naturliga förståelsen av 
frihet. 
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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". 
  
  

14. 
  
   En eftermiddag när jag satt vid tjänstgöringsofficerens skrivbord i Rockwell Hall 
i Chicago hörde jag en knackning på dörren. Så jag öppnade dörren. Till min stora 
förvåning stod där en turistguide tillsammans med ett dussintal personer med 
förvånade käftar, eftersom de aldrig trodde att de skulle få se något som Rockwell 
Hall eller en nazistisk stormtrooper som svarade på dörren i full klädd uniform. Så 
när guiden frågade mig om det var okej om de kom in, sa jag att de fick komma in. 
När de gick in i mötesområdet gav jag var och en av dem lite nationalsocialistisk 
litteratur och svarade på frågor som "Är du en riktig nazist? " och "Gasade de 
tyska nazisterna judar?". 
   I slutet av kön stod en liten jude klädd i en blommig skjorta med några grönt 
rutiga byxor, vitt bälte och vita skor. När han tittade på mig gav jag honom det 
"onda ögat" som min kamrat Max hade lärt mig. Juden gick förbi mig och 
mumlade något om förintelsen. Jag svarade: "Ja, det har aldrig hänt! " Sedan bör-
jade juden berätta för resten av folket att vi var mördare. 
   Vid den här tiden kom en av våra officerare in i mötesområdet. Vi var några 
stycken som den här dagen tillverkade White Power T-shirts i det bakre rummet. 
Den här juden började yla om "förintelsen". När jag vände mig om tog min över-
ordnade officer tag i juden i baksidan av kragen och i bältet och kastade ut honom 
genom dörren på 71st street. Resten av gruppen gick ut efter honom medan jag höll 
dörren öppen och sa åt dem att de skulle se till att delta i fredagsmötet. 
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