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Uppslagsverk - Michael Kühnen 
  

24 - INKOMST 
  
   Den völkiska socialismens och den korporativistiska ekonomiska ordning som 
bygger på den har som grundidéer att alla nationella kamrater har lika rättigheter 
och skyldigheter i enlighet med arbetsetiken och rättvisa i enlighet med 
preussiskans vägledande princip "var och en för sig" - därför kallas den völkiska 
socialismen ofta för "preussisk socialism" i Tyskland.  
   Nationalsocialismens inställning till arten och omfattningen av Volksgenossernas 
personliga inkomster härrör från dessa två principer: 
   Människorna är inte lika, utan olika till sin läggning, sina intressen och sin 
prestationsvilja. De skiljer sig åt i fråga om kön, karaktär och typ av person (se 
även differentiering). Följaktligen kan och får inkomsten inte vara lika för alla, 
utan bör på ett rättvist sätt belöna individens konkreta prestationer för den 
nationella gemenskapen. 
   För att inga skarpa klassgränser med risk för klasskamp, som skulle slita sönder 
den nationella gemenskapen och göra den omöjlig, ska finnas eller uppstå på nytt, 
måste det fastställas inkomstgränser i toppen och botten, som varken får 
överskridas eller underskridas. 
   En Volksgenossens inkomst beror inte på om han är huvudarbetare eller arbetare, 
om han har en bättre eller sämre skolutbildning eller om han ens kommer från en 
rik eller fattig familj, utan uteslutande på hur mycket han bidrar till 
Volksgemeinschaft på sin plats och i enlighet med sina förmågor, och hur stort 
ansvar och betydelse hans arbete har för den. I grunden:  
   Allt arbete som utförs på ett bra sätt och som motsvarar ens egna förmågor och 
prestationsgränser är viktigt för den nationella gemenskapen, belönas rättvist och 
respekteras lika mycket. 
   Den personliga inkomsten måste uteslutande komma från det egna arbetet. Alla 
inkomster utan arbete eller ansträngning (ränteinkomster, hyror, arrenden, arv 
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utöver personliga souvenirer osv.) ska elimineras, vilket också krävs i punkt 11 i 
partiprogrammet för det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet. I 
nationalsocialismen är det bara individen som arbetar och får en skälig ersättning 
för det. Hans inkomst motsvarar hans personliga prestation. Hans privata inkomst 
är frukten av hans arbete. Detta övervinner slutligen kapitalismen, som bygger på 
den perversa idén att även pengar kan "arbeta" och på så sätt ge sin ägare en arbets
- och ansträngningslös inkomst (se även ränteslaveri). 
   Den nationalsocialistiska Volksgemeinschaft bygger dock på arbetsetik och inte 
på underkastelse under pengarnas makt. 
  

25 - ELITE 
  
   Som en biologisk humanistisk världsåskådning utgår nationalsocialismen från att 
livets verklighet bestäms av naturlagar. 
   Vid sidan av arv och differentiering är urvalet i kampen för tillvaron den 
viktigaste naturlagen för varje livsform.  
   Urvalet rensar ut allt som är olämpligt för livet, driver evolutionen framåt och 
möjliggör därmed artbevarande och artutveckling. 
   Dessa livslagar gäller också för folken och raserna i den mänskliga livsformen - 
med den skillnaden att den fria viljan gör det möjligt för människan att tillfälligt 
leva i strid med naturlagarna, vilket leder till förfall och äventyrar hennes arts 
överlevnad. 
   I kampen för bevarandet och utvecklingen av ariska rasens art och folk strävar 
den nationalsocialistiska världsrörelsen med sina partier därför, som bärare av 
folkens vilja, efter att fylla alla människor och rasfränder med viljan att leva och 
handla i enlighet med ariskan och naturen. Detta innefattar åtgärder för rashygien 
samt viljan till gemenskap (se socialism) å ena sidan och å andra sidan till 
elitbildning inom alla folkkamraters gemenskaper. Denna elitbildning skall 
betjänas av den totalstat som föds ur den nationalsocialistiska revolutionen och 
som slutligen leder till den nya ordningen.  
   I denna mening utbildar det nationalsocialistiska partiet alla Volksgenossen - och 
i synnerhet ungdomarna - till idén om gemenskap och bildandet av eliter på alla 
nivåer i det nationella och individuella livet. I Tyskland återspeglas detta i punkt 
20 i det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiets partiprogram. 
   Elitutbildningen sker utan hänsyn till klass, rikedom, ursprung och yrke, enbart 
på grundval av talang och prestationer - och det redan från tidigast möjliga ålder. 
För detta ändamål skapas efter revolutionen elitskolor av partiet och staten, där en 
völkisk elit utbildas enligt Führerprincipets principer.  
Men denna elitbildning börjar redan under kampens tid. Partiet självt, i motstånd 
mot den härskande minusvärldens förfall, liksom mot förföljelse av politiska 
motståndare och i kamp för revolutionen och den nya ordningen, bildar en 
kämpande elit genom kaderns bildning (se även Kadern). 
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26 - ELITTRÄNING 
  
   Den biologiska humanismen, som är en vetenskaplig kunskapsteori inom 
nationalsocialismen, strävar efter kunskap om livets lagar. Som politisk kraft 
utformar det nationalsocialistiska partiet sedan folkets livsverkstad och 
nationalstatens natur och form på grundval av dessa lagar.  
   En av livets viktigaste lagar, vid sidan av arv och differentiering, är kampen om 
tillvaron, som i naturen leder till att de bästa och mest livsdugliga väljs ut och att 
de sämre och olämpliga elimineras. Under den kulturella utvecklingens villkor och 
under den ständiga risken för dekadens hotas denna livslag, som möjliggör artens 
bevarande och utveckling, hos människan av ett artificiellt minusurval (se även 
Untermensch). Inom den ariska rasen (se arisk) är denna felaktiga utveckling långt 
framskriden. 
   Därför kräver den nationalsocialistiska världsrörelsen, som den ariska rasens 
organiserade vilja att leva, ett skarpt urval och elitbildning på alla nivåer i det 
nationella, rasliga och individuella livet, för att återgå till en kultur i enlighet med 
arten och naturen.  
   Dessa mål återfinns i de nationalsocialistiska partiernas partiprogram, där varje 
parti vill skapa en elit bland sitt folk.  
   Under kampperioden sker detta främst genom kraven från själva den 
revolutionära kampen, som skapar en militant elit. Efter revolutionen bildas en 
statselit på alla nivåer - inom ramen för den nationalsocialistiska folkstatens totala 
mobilisering. Elitbildningen sker naturligtvis med tonvikt på den växande manliga 
ungdomen, som därmed blir garanten för marschen mot den nya ordningen. 
   I det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiets partiprogram fastställs 
utbildningspolitiken i punkt 20. Enligt denna ska varje begåvad pojke, oavsett 
föräldrarnas ställning, ursprung och förmögenhet, främjas av staten, så att en 
verkligt völkisk - och inte en klassbunden - elit växer upp. Den som har talang och 
begåvning på ett visst område ska uppmuntras i detta, så att alla förmågor hos 
folkets kamrater kan användas för den nationella gemenskapen och den växande 
ungdomen själv kan formas till människor som mognar till förkroppsligandet av 
rasens och personlighetens högsta värde, som Führern en gång krävde i "Mein 
Kampf". 
   Den nationalsocialistiska folkstatens elitskolor, som de fanns i Tredje riket med 
NPEA-skolorna (kända som "Napolas") och Adolf Hitler-skolorna och som skulle 
krönas av ordensslottarna och partiets högskola, tjänar också detta syfte. 
   Den nya frontens tankegemenskap tar upp kraven i partiprogrammet och de 
konkreta planerna i Tredje riket. Efter revolutionen strävar den efter att upprätta: 
  
"Nationalpolitische Erziehungsanstalten" (NPEA) som elitskolor för pojkar från 
10 års ålder för att utbilda en yrkeselit för den völkiska staten; 
  
"Adolf Hitler-skolor" som elitskolor för pojkar från 14 års ålder som visar särskilt 
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intresse och entusiasm för nationalsocialismen, för att odla fram en samtidigt 
professionell, politisk och militant elit för partiet; 
  
Beställningsborgen för utbildning av partiets och dess avdelningars lägre och 
mellersta ledarkår (se även Führerprinzip); 
  
Partiets högskola för utbildning av partiets övre ledarkår i form av en akademi för 
livs- och statsledarskap; 
  
samt en mängd andra skolor och utbildningsinstitutioner, som alla på alla nivåer 
tjänar den önskade völkiska elitutbildningen och på så sätt säkrar nationens 
framtid. 
  

27 - DEN SLUTLIGA LÖSNINGEN 
  
   Nödvändigheten av en slutgiltig lösning av den judiska frågan uppstår på grund 
av det starka och ödesdigra judiska inflytandet på den ariska rasens andliga liv (se 
arier), judendomens överväldigande världsomspännande makt inom politik, 
ekonomi, högfinans, massmedier och kultur, samt på grund av det slutgiltiga målet 
för den judiska strävan - världsherravälde - som hotar alla folks frihet. Sionismen, 
som det judiska folkets nationella rörelse, strävar efter att förena alla nationella 
krafter och all judisk makt för att uppnå detta mål. I detta syfte förlitar den sig å 
ena sidan på den statliga suveräniteten hos piratstaten Israel och å andra sidan på 
de judiska församlingar som finns utspridda över hela världen, den sionistiska 
världsorganisationen och inflytelserika individer.  
   Den slutliga lösningen på det problem som uppstår kräver en 
världsomspännande försvarskamp av alla folk som strävar efter frihet, vilket den 
överväldigande majoriteten av de nationer som är representerade i FN:s 
organisation åtog sig att göra när de högtidligt förbjöd sionismen. 
   I Tyskland innehåller det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiets partiprogram 
förutsättningarna för en slutgiltig lösning av den judiska frågan med krav på 
rasåtskillnad mellan judar och arier och på att avhända sig sionismen och dess 
medhjälpare genom ett nationellt statligt ledarskap. Denna avmaktning säkras 
genom en nationell nationalekonomi (se även autarki), ett nationellt folkförsvar, 
jurisdiktion och kultur samt återtagande av kontrollen över massmedierna. 
Partiprogrammet sammanfattar allt detta i formuleringen om kampen mot den 
"judiska materialistiska andan inom och utanför oss" (punkt 24 - se även 
antisemitism). 
   Den verkliga slutgiltiga lösningen kan bara ske i hela världen. Nya fronten 
förespråkar "Columbusplanen" för detta ändamål.  
   I Columbusplanen planeras en sluten bosättning av det judiska folket i USA, där 
de flesta judar redan bor. På USA:s territorium bör en självständig judisk stat 
bildas, där judarna kan leva enligt sin egen art och tradition utan att hota andra 
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folks frihet. Samtidigt ska piratstaten Israel avvecklas och sionismens 
världsomspännande maktanspråk brytas. 
   I motsats till den vanliga grymhetspropagandan om Förintelsen, planerar den 
nationalsocialistiska slutgiltiga lösningen på den judiska frågan alltså inte att 
utrota det judiska folket eller att förfölja enskilda judar, utan den tillåter bara frihet 
och en artanpassad utveckling av folken, vilket skulle inkludera ett judiskt folk - 
som ett normalt folk som alla andra - som inte längre skulle vara en mardröm och 
en undergång för världen. 
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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". 
  
  

17. 
  
   När en reporter frågade Lauck om han ville beskriva sig själv svarade han: "Jag 
är bara en sexsymbol och en byråkrat. " 
  

  
18. 

  
   Vi körde ner till stan i partibilen med hakkorsflaggor stolt vridna. När vi passe-
rade banken log en man och gav oss en vit makt-hälsning. När han märkte att idi-
oten bredvid honom gav oss fingret vände han sig om och slog honom. 
   Det är vad jag kallar offentligt stöd... i praktiken! 
  
  

 19. 
  
   Jag kommer aldrig att glömma mitt första festmöte. Vi körde genom ett hav av 
svarta till en liten ö med vita hem. Jag stod i kön med stormtrupperna när en talare 
från partiet talade om vit makt till ungefär 300 vita människor som hade kommit 
till parken för att lyssna på oss. 
   Därefter rusade de fram. "Åh, åh! De kommer för att ta oss!" Jag tänkte ett 
ögonblick. Men nej, de hade kommit fram för att ivrigt ta emot den vit makt-
litteratur som vi hade tagit med oss för att dela ut. 
   Jag vet inte om jag blev mer förvånad eller nöjd. Men jag var glad att mitt första 
intryck var fel! 
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