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Uppslagsverk - Michael Kühnen 
  

28 - ETIK 
  
   Nationalsocialismen skiljer medvetet mellan moral och etik. Moralen är 
resultatet av dogmatismens olika manifestationer och påtvingas genom mentalt, 
andligt och/eller fysiskt tvång. Dess ledord är Gamla testamentets "Du skall". Den 
moral som gäller inom det europeiska kulturområdet (se Europa) är den av den 
judiskt präglade kristendomen (se även judendom), som myntar försvagas, fram 
till idag, även av upplysningens tidsålder och med den av borgarklassen. Den 
upplöses dock mer och mer under inflytande av dekadensen i den ariska rasens 
livsmiljö (se även arisk ras). 
   Nationalsocialismen ser det inte som sin uppgift att stödja eller förnya den 
vacklande moralen, eftersom den i sin kärna är mot naturen och arterna, mot 
kroppen och livet.  
I stället för moral sätter nationalsocialismen en ritual och en etik i enlighet med 
arten och naturen.  
   Den nationalsocialistiska värdeidealismens etik är inte baserad på dogmatiska 
övertygelser, utan kommer från den biologiska humanismens naturvetenskapliga 
epistemologi och är således genomförandet av livets lagar (framför allt arv, 
differentiering och kamp) i det mänskliga samhällslivet. Den förverkligas genom 
människans fria vilja, som vill leva ett värdefullt och meningsfullt liv, och utgör 
grunden för hennes frihet. Dess ledande ord är det stolta "jag vill!". (se även 
Stolthet). 
   Den nationalsocialistiska etikens mening och mål är att bevara och utveckla den 
ariska rasen och dess folk. Beroende på etnicitet, kön, människotyp och till och 
med individuell personlighet uppstår olika uttryck:  
   Till exempel etiken för att vara arbetare, soldat, ledare (se Führerprinzip), 
moderskap osv. Men innebörden och målet förblir alltid bindande och förenande, 
vilket gör det möjligt att skapa och bevara en sann nationell gemenskap. 
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   Fram till den nationalsocialistiska revolutionen och upprättandet av den 
nationalsocialistiska folkstaten (se stat) står kampens och kämpens etik i 
förgrunden, vilket framför allt återspeglas i de tio budorden för politisk 
soldatverksamhet som är bindande för Sturm-Abteilung i det nationalsocialistiska 
tyska arbetarpartiet och, fram till dess att det återupprättas, för Neue Front.  
   På grund av denna inställning till livet förkastar Nya fronten alla borgerliga 
moraliska föreställningars inflytande på partilivet och utvärderar sina anhängare 
enbart utifrån deras vilja att engagera sig och göra uppoffringar i den politiska 
kampen. 

 

29 - EUROPA 
    
   Europa är den ariska rasens bosättningsområde (se Aryerna) på den europeisk-
asiatiska dubbelkontinenten. De geografiska gränserna i norr, väster och söder 
utgörs av Norra ishavet, Atlanten och Medelhavet, medan Uralbergen i öster 
betraktas som den geografiska gränsen för Europa, som i huvudsak bebos av de tre 
ariska familjerna av folk av germansk, slavisk och romansk ras. Dessa betraktas 
också rasistiskt som nordiska, östliga och västliga raser inom den vita stora rasen.  
   I själva verket är Europas faktiska gränser dock dynamiska, eftersom de i öster 
beror på hur rasstriden med den mongoliska (gula) stora rasen ser ut och i söder på 
rasstriden med den negroida (svarta) stora rasen, vilket innebär att Sibirien, 
Nordafrika och Främre Orienten ingår som ett inflytandeområde. 
   Nationalsocialismen strävar efter en maktpolitisk organisering av det stora 
europeiska levnadsområdet genom ett fjärde rike, som kommer att omfatta hela 
detta ariska bosättnings- och inflytandeområde fram till och med Persien - som en 
bro till östindoeuropéismen (se även parserna).  
   Europa kan bara vara fritt, självständigt och autarkiskt som en storskalig ordning 
(se även Frihet och Autarki). Nationalsocialismens revolution kommer därför att 
vara en europeisk revolution, vilket också förhindrar att isolerade nationella 
revolutioner kan bekämpas och slås ner individuellt av imperialismen. 
   Det är därför som Nya Frontens tankegemenskap strävar efter en enhetsfront för 
de nationalsocialistiska partierna i Europa (se även Nationalsocialistiska tyska 
arbetarpartiet) och deras allians med de nationella och völkisch-socialistiska 
krafterna i arabvärlden, Persien och Turkiet (se även Araber och turkar).  
   Det fjärde rikets kommande ordning kommer varken att kännetecknas av 
internationalism eller imperialism, utan kommer att göra det möjligt att på 
grundval av rashygien och rasåtskillnad bevara och utveckla arterna och därmed 
friheten för alla folk i detta storstadsområde. 
  

30 - FAMILY 
    
   Den biologiska humanismen som naturvetenskaplig doktrin och grund för 
nationalsocialismen förstår människan som en gemenskapsvarelse och ser henne 
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integrerad i naturliga och kulturella gemenskaper som gör hennes liv möjligt, 
meningsfullt och värdefullt.  
   Familjen är den minsta naturliga gemenskapen, kärnan och grunden för de stora 
organiska gemenskaperna av människor och raser. 
  

Inga friska människor utan en frisk familj! 
  
   Därför strävar nationalsocialismen efter en nationellt och rasistiskt medveten 
familj, som är medveten om sitt ansvar och som fungerar som en reproduktiv 
gemenskap för att bevara och utveckla arten. 
   Folkkamratens rätt att fritt välja avel motsvaras därför av skyldigheten att bilda 
en familj i enlighet med rashygienens principer som en reproduktiv gemenskap. 
Familjen är inte heller en privat angelägenhet utan tjänar, liksom alla andra 
områden i det nationella livet, den egna människosläktets överlevnad och högre 
utveckling. I den nationalsocialistiska Volksstaat (se stat) reglerar därför raslagar 
och arvslagar familjens rättigheter och skyldigheter.  
   Familjens viktigaste och mest avgörande plikter gentemot den nationella 
gemenskapen är följande: 
  
Avel av makar enligt principerna för ärftlig hälsa och rashygien. 
  
Uppfostra ett tillräckligt stort antal barn. 
  
   Själen och grunden för den nationalsocialistiska familjen, liksom för alla 
naturliga samhällen, är kvinnan som mor. Moderskapet som etisk princip i den 
nationalsocialistiska värdeidealismen (se även Etik) är därför den avgörande 
förutsättningen för en verklig familj.  
   Det är den nationalsocialistiska kvinnorörelsens uppgift att utbilda kvinnor 
enligt denna modell och vinna dem för denna art- och naturanpassade etik. 
  
  
  

31 - FASKISM 
    
   Fascismen, liksom nationalsocialismen, är ett arv från den arbetarrörelse som 
uppstod efter första världskriget. Liksom nationalsocialismen förenar den genuina, 
revolutionära fascismen nationalism och socialism, strävar efter totalstaten, 
bekämpar kapitalismen och marxismen och ser i ett revolutionärt parti som är 
organiserat enligt ledarprincipen den politiska avantgardeorganisationen, bäraren 
av statens och nationens vilja och suveränitet. Fascismen, liksom 
nationalsocialismen, kämpar också mot den moderna minusvärldens dekadens och 
materialism. Av alla dessa skäl är nationalsocialismen och fascismen naturliga 
allierade i Europa. 
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   Fascism och nationalsocialism är dock inte samma sak.  
   Fascismens nationalism är relaterad till en stat som är ett mål i sig själv och som 
är värd sitt eget värde, nationalsocialismens nationalism till ett folk. Fascismen 
ignorerar raskampen och är knappast intresserad av rasfrågor och biopolitik. 
Fascismen är därför ett internationellt fenomen, oberoende av folk och ras, medan 
nationalsocialismen är en övernationell världsrörelse, men rasistiskt bunden till 
arierna.  
   Det kan alltså mycket väl förekomma kamp och till och med krig mellan 
fascistiska partier eller stater, men inte mellan nationalsocialistiska, som är lika 
engagerade i sina folk som i sin gemensamma ras.  
   Dessutom känner fascismen vanligtvis inte till farorna med judendomen och 
sionismen och känner inte till antisemitism. 
   Fascismen är därför mindre konsekvent i allting än nationalsocialismen och är 
inte lika välgrundad och konsoliderad politiskt och ideologiskt. Till följd av denna 
ytlighet urartar den också lättare till ett redskap för reaktionen och kan på så sätt 
bli en förevändning och en sköld för alla slags mörka krafter.  
   Nationalsocialismen är kamratlig och inte fientlig mot de ariska nationernas 
fascism. Målet är dock fortfarande att befria den från fraktionell sörja och 
inkonsekvens och att omvandla den till en nationell socialism. 
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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". 
  

  
20. 

  
   När jag kom till stan gick jag direkt till partiets högkvarter. Jag hade inte ätit på 
hela dagen, så jag föreslog för en kamrat att vi skulle gå ut och äta. Snart var flera 
av oss på väg till restaurangen. 
   "Låt oss stanna där och ta en öl först!" föreslog någon bråkmakare. Chauffören 
följde med glädje. 
   En öl blev till många fler. På något sätt glömde vi kvällsmaten och hamnade 
tillbaka på huvudkontoret. Vid den tiden tänkte jag inte riktigt klart. Men jag kom 
ihåg den femtedel Old Overholt Rye Whiskey som jag hade tagit med mig för att 
dela med mina kamrater. 
   När jag gick till sängs (som faktiskt var en soffa i hallen på andra våningen) var 
jag i alla fall väldigt, väldigt full (nästa morgon hade jag den värsta baksmällan i 
hela mitt liv). Den varade i två dagar.) 
   Mitt i natten hörde jag en krasch. En molotovcocktail hade krossat fönstret i 
rummet i slutet av hallen, bara några meter från min soffa. Jag hörde skrik på 
nedervåningen och märkte att lågor sköt upp i rummet. 
   "Fan, jag är för full för att stå upp och släcka elden. Jag låter den andra killen 
som redan är uppe göra det!" Jag tänkte för mig själv. 
   Inom några sekunder hade en halvklädd, barfota Stormtrooper (Michael Storm) 
anlänt, dragit ner de brinnande gardinerna och stampat ut elden. (Nästa morgon 
klagade han lite över den "heta foten" han fick i processen.) 
   Det roligaste hände nästa kväll, när vi hade vårt vanliga fredagsmöte. Både ak-
tivister och icke-aktivister deltog för att höra veckans framstegsrapport. 
   Men talaren nämnde inte ens den föregående nattens bombning! 
   Efteråt frågade jag honom varför.  Hans svar var: "Åh, det hade jag glömt." 
   Bombningar var så vanliga - och det hände så mycket på den tiden - att han helt 
enkelt glömde bort denna lilla incident! 
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