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Uppslagsverk - Michael Kühnen 
 

21 - DIKTATUR 
  
   Bland de populära anklagelserna om grymhetspropaganda som riktas mot 
nationalsocialismen finns påståendet att de nationalsocialistiska partierna (se 
Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet) strävade efter att upprätta en diktatur, 
dvs. att de undertryckte friheten och använde våld för att upprätta och upprätthålla 
ett styrelsesystem mot folkets vilja.  
   Försvaret mot fiendens grymhetspropaganda är inte en uppgift för propagandan i 
Nya fronten, utan överlåts till folkbildning (inom partiet: utbildning).  
   Istället bekänner sig den nya frontgemenskapen offensivt till sitt förkastande av 
den västerländska demokratin med dess parlamentarism och av den 
nationalsocialistiska revolutionen. Ur detta ska en stat växa fram som under 
partiets ledning kommer att leda till en total politisk mobilisering på alla nivåer i 
det völkiska livet. Detta kommer att leda till en mobilisering av alla völkiska 
krafter och energier och på så sätt övervinna den nuvarande minusvärlden och 
bana väg för den nya ordningen. 
   Förutsättningen för detta är förverkligandet av en sann Volksgemeinschaft, ur 
vilken endast nationens viljemässiga gemenskap kan uppstå, som blir grunden för 
den totala staten.  
   Det som fiendens grymhetspropaganda kallar diktatur - den nationalsocialistiska 
folkstaten i ett tillstånd av total mobilisering - kräver alltså i verkligheten ett fritt 
och övertygat samtycke och lojalitet från folkets massa. För utan detta är varken 
Volksgemeinschaft eller nation enligt den nationalsocialistiska självbilden 
tänkbara. Att vinna dem är det nationalsocialistiska partiets politiska stridsuppgift 
som bärare av folkets vilja och nationens förtruppsorganisation. 
   Men en regeringsform - även om den helt och hållet förstår, utbildar, formar och 
mobiliserar folket - som kan förlita sig på folkmassans samtycke och lojalitet, är 
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inte en diktatur - även om den har sina maktmedel!  
   Dessutom är den nationalsocialistiska folkstatens totala mobilisering inte ett mål 
i sig utan ett medel för att uppnå ett mål. Den gör det möjligt att övervinna den 
härskande minusvärldens dekadens, leder folken av den ariska rasen (se arisk) 
tillbaka till ett sätt att leva i enlighet med arten och naturen, vilket säkrar artens 
bevarande och utveckling och därmed förverkligar den nya ordningen. Men detta 
är samtidigt en ordning med korrekt uppfattad tradition och frihet. 
   Därför avvisar Nya fronten anklagelsen om att sträva efter en diktatur och 
förklarar stolt sitt stöd för den starka, totala nationalsocialistiska folkstaten, som 
ensam möjliggör och säkerställer folkets överlevnad och högre utveckling i 
enlighet med dess art och natur - och därmed förverkligar nationens suveränitet 
och frihet. 
  

22 - DISCIPLIN 
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   Disciplin är den inre inställning som det nationalsocialistiska partiet (se 
Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet) kräver av alla partimedlemmar och som 
förverkligas i lydnad mot partiet, dess ledare och underledare på alla nivåer (se 
Führerprinzip). 
  

Lydnad är den nationalsocialistiska revolutionens stora dygd! 
  
   Efter kravet på tro är därför kravet på lydnad det andra av de tio budorden för 
politisk soldatverksamhet. Alla partimedlemmar, men särskilt deras politiska 
soldater, lyder partiet och ingen annan. De gör det utan förbehåll och med all sin 
kraft - oavsett om de förstår innebörden av en order eller inte, oavsett också om 
partiets order motsvarar deras egna önskemål eller inte. För den politiska soldaten 
går lydnadsplikten så långt som till att offra sitt eget liv: 
  

Den som svär vid hakkorsflaggan har inget kvar som fortfarande tillhör 
honom! 

  
   Nationalsocialisten vill lyda för att kunna vinna. Därför är det inte kaderns 
påtvingade lydnad, utan disciplin som föds ur fri vilja och insikt som är den 
nationalsocialistiska inställningen till livet.  
   Nationalsocialisten kan och bör tänka själv; han har sin egen personliga 
förståelse av nationalsocialismen, utifrån vilken han bör göra förslag och uttrycka 
idéer. Den överordnade är skyldig att svara på sådana förslag och att ta idéer och 
förslag på allvar, antingen för att genomföra dem eller för att förklara varför de 
inte är tillämpliga nu eller på ett sådant sätt. Lydnadsplikten är ändå en gränslös 
och obegränsad plikt. Men nationalsocialisten får aldrig ha känslan av att han bara 
är "kanonmat" och inte en kamrat bland kamrater, som konspirerar för den seger 
som bara tron på partiet kan åstadkomma. 
   Den högsta auktoriteten är partiledaren. När ledaren har talat är en fråga 
slutgiltigt avgjord och det kan inte råda något tvivel om partiets allmänna linje. 
Endast de som har lärt sig att lyda på detta sätt kommer senare att vara lämpliga 
att bli underordnade ledare eller själva ledare. 
  

Endast de som har lärt sig att lyda kommer en dag att kunna ge order! 
  
   Nationalsocialisten får inte tillåta indisciplin i alla dess former, varken hos sig 
själv, sina kamrater eller någon av sina ledarkamrater. Partiet måste om och om 
igen rensas från personer som inte kan eller vill upprätthålla disciplin, så att det 
förblir en revolutionär kampgemenskap och inte urartar till en borgerlig svinstia. 
   Efter revolutionen gör den obegränsade och villkorslösa disciplin som 
nationalsocialismen lär ut först till sina partikamrater och så småningom till alla 
Volksgenossen den nationalsocialistiska folkstatens (se stat) totala politiska 
mobilisering möjlig och skapar på så sätt förutsättningarna för förverkligandet av 
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den nya ordningen. 
  

23 - DOGMATISM 
  
   I den andliga kampen om människans framtid måste man strikt skilja på ideologi 
och världsbild.  
   Ideologier förklarar världen och bildar på så sätt en mer eller mindre logisk 
tankestruktur som bygger på övertygelser - dogmer. Detta skapar dogmatism, som 
gör de människor som påverkas av den blinda för verklighetens mångfald, 
motsägelsefullhet och komplexitet (se även differentiering), eftersom de inte 
längre ser världen som den är, utan som den borde vara enligt deras övertygelser. 
Ju mäktigare en sådan dogmatisk ideologi blir, desto värre blir dess konsekvenser:  
   Den försöker våldta verkligheten och tvångsassimilera den till sin världsbild. 
Dogmatismen lär sig aldrig av verkligheten, utan försöker förtrycka den, böja den 
och förtrycka den för att sedan ersätta den med sina egna dogmer. Dogmatismen 
står i strid med naturen och är livsfientlig, den fjärmar människan från 
verkligheten och därmed från naturen och dess biologiska livslagar. Den främjar 
och orsakar de mänskliga samhällenas förfall. 
   Alla ideologier - t.ex. kristendom, psykoanalys, marxism - bygger på 
dogmatism, men det gäller även statliga eller kulturella system och livshållningar 
som, även om de avstår från att skapa en sluten världssyn, bygger på övertygelser 
som strider mot naturen - t.ex. alla människors jämlikhet, individualism, 
"mänskliga rättigheter", förnekande av att människan är underkastad naturens 
lagar och bestäms av sin biologiska drivkraftsstruktur. Således är även t.ex. 
liberalism, kapitalism, demokrati, parlamentarism etc. dogmatiska och 
livsfientliga.  
   Världsbilden däremot erkänner verkligheten och bygger därför sin världsbild 
inte på dogmer utan på insikter som härrör från naturlagarna, som motsvarar 
människans natur och som måste visa sig i verkligheten. En världsåskådning är 
villig och kapabel att lära sig, att utvecklas och att vid behov korrigera sig själv 
när den har gjort fel. Den utgör ett "öppet tankesystem" i motsats till ideologins 
"slutna system". Världsbilden är ett öppet tankesystem som hjälper människor att 
hitta sin väg i verkligheten och att utvecklas högre i den och enligt dess livslagar. 
   Nationalsocialismen är en världsåskådning och inte en ideologi. Dess andliga 
grund är inte dogmatism utan den biologiska humanismens vetenskapliga 
epistemologi.  
   Men dogmatismen, med sina löften om absoluta trossäkerheter och förment 
motsägelsefria, slutna tankesystem som förklarar allt, är en stor frestelse som även 
nationalsocialister kan falla för, men när de gör det förvränger de 
nationalsocialismen och orsakar andlig urartning.  
   Därför är kampen mot dogmatismen en viktig del av den nationalsocialistiska 
revolutionen och en förutsättning för att förverkliga den nya ordningen. 
   Nationalsocialismens främsta bålverk i kampen mot dogmatiska urartningar är 
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NSDAP:s nationella socialistiska tyska arbetarpartis Sturm-Abteilung (SA), tack 
vare dess fria, öppna anda och dess politiska soldatanda, som är fientlig mot all 
småsekterism, moralism (se även moral) och varje falsk visshet.  
   Nationalsocialisten hämtar sin trygghet och tro inte från dogmer utan från livets 
lagar och kunskapen om sin egen natur. 
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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". 

  

  

15. 

  

   En varm sommareftermiddag satt jag vid vakthavande befäls skrivbord med yt-

terdörren öppen medan jag läste nazistisk litteratur. Jag råkade titta upp och ur 

ögonvrån såg jag ett stort svart huvud med slarviga läppar, stora runda ögon och 

en afro som liknade Buck Wheat från den gamla komediserien Our Gang. 

   Så utan att göra några plötsliga rörelser bestämde jag mig för att antingen ta upp 

den gamla .38:an och rikta den mot honom eller resa mig upp och jaga spöket 

österut mot Blacktown. Istället tänkte jag att jag verkligen skulle skrämma skiten 

ur honom; jag tryckte på knappen under vakthavande befäls skrivbord som utlöste 

larmet. Precis när den svarta fortfarande tog en ordentlig titt på insidan av Rock-

well Hall, ljöd sirenen! Och precis som i den gamla "Step & Fetch It"-formen var 

den svarta mannen på väg bort på en bråkdel av en sekund. När jag tittade ut ge-

nom ytterdörren på 71st street, svär jag på att jag såg rök komma ut bakom den 

svartas klackar när han sprang iväg mot Western Avenue. 

  

  

16. 

  

   När vi svarade i telefonen på Rockwell Hall fick vi alla möjliga konstiga samtal, 

från bombhot till människor som ringde oss och bad om hjälp eftersom de inte 

kunde få någon hjälp från polisen. Men ett samtal som jag minns är när en neger 

ringde upp och var väldigt upprörd över en av våra White Power Hotlines! Och 

han sa: "Det är bäst att ni tar loss den stackars svarta mannen som ni har i källar-

en i Rockwell Hall".  

   Den som ringde hänvisade till en Hotline för vit makt som vi hade med en av 

våra Stormtroopers som imiterade en svart som hette Dry Ice Washington och en 

annan Stormtrooper Johnny White, där Dry Ice skulle smyga ut ur sin bur som vi 

kedjade fast honom i vår källare och han skulle göra en Hotline, och Stormtrooper 

Johnny White skulle gå in mot slutet och fånga Dry Ice när han smög ett medde-

lande. Johnny White skulle säga: "Gå tillbaka in i din bur Dry Ice.  Du vet att ni 

svarta inte får göra hotlines med vit makt!" 
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   På den tiden hade vi fyra hotlines. En kontaktperson på telefonbolaget sa att 

våra telefonjourer var de mest uppringda i hela staden. Till och med de svarta 

ringde in. 
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