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Uppslagsverk - Michael Kühnen 
  

32 - KVINNORÖRELSEN 
  

   Eftersom det nationalsocialistiska partiet (se Nationalsocialistiska tyska 

arbetarpartiet) är organiserat som en mansförening, men nationalsocialismen som 

världsåskådning vänder sig till alla folkets kamrater - män såväl som kvinnor - för 

att fylla dem med den politiska viljan att bevara och utveckla arten, är det 

nödvändigt att de kvinnliga nationalsocialisterna organiserar sig i en självständig 

nationalsocialistisk kvinnorörelse.  

   Denna dubbla organisation av nationalsocialismen, som en mansförening och 

som en kvinnorörelse, motsvarar könens olika biologiska natur och den 

nationalsocialistiska principen att var och en, enligt sin natur, sina anlag, förmågor 

och böjelser, efter bästa förmåga ska fullgöra sin uppgift i Volksgemeinschaft. 

   Den nationalsocialistiska kvinnorörelsen är självständig: kvinnor leder 

kvinnor. 

   Organisationsarbetet motsvarar kvinnans natur och etik, vilket gör det möjligt 

för kvinnor att ta sin rättmätiga plats i det nationella samhället. Samtidigt är 

kvinnorörelsen en del av den nationalsocialistiska rörelsen, dess ledare är en 

likvärdig medlem av partiledningen, och den allmänna linjen i den politiska 

kampen gäller lika mycket för partiet som för kvinnorörelsen. Den 

nationalsocialistiska kvinnorörelsen vinner först de kvinnliga nationalsocialisterna 

och slutligen alla kvinnor i den nationella gemenskapen för ett liv i enlighet med 

naturen och den nationalsocialistiska värdeidealismens etik i sin kvinnliga form 

som moderskapets princip. 

   I Tysklands historiska nationalsocialism bildade först den nationalsocialistiska 

kvinnoorganisationen och sedan det nationalsocialistiska kvinnosällskapet den 
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nationalsocialistiska kvinnorörelsen, som på sin tid var den största, mäktigaste och 

mest framgångsrika kvinnorörelsen i världen.  

   I den nya generationens nationalsocialism utgör den tyska kvinnofronten sedan 

början av JdF 1984/94 den nationalsocialistiska kvinnorörelsen. DFF är 

enFrontorganisation i Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front. 

  

33 - FRIHET 
  

   Nationalsocialismen ser sig själv som en frihetsrörelse och strävar därför efter 

att befria den ariska människan (se Aryan) genom en revolution med målet att 

bygga upp den nya ordningen.  

   Befrielse blir politiskt möjlig endast genom: 

  

en organisation som bärare av den politiska viljan och genom ett obestridligt 

ledarskap i frihetskampen (se Führerprinzip). Detta garanteras av det 

nationalsocialistiska partiet (se Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet) och dess 

ledarkår; 

  

Insikten om sitt eget slaveri bland massorna. Detta är uppgiften för partiets 

folkbildning och propaganda. 

  

Uppvaknande av tron på möjligheten och genomförbarheten av befrielse. Detta 

kräver en tydlig strategi och taktik i kampen för makten. 

  

   I dagens Tyskland har tankevärlden inom Nya fronten skapat alla tre 

förutsättningarna, vilket öppnar möjligheten för det tyska folkets och dess 

kamraters befrielse på lång sikt. 

   Frihet är dock ett av de mest missbrukade begreppen i den intellektuella och 

politiska kampen om framtiden.  

   Till skillnad från demokratin av västerländsk typ, som med sin falska doktrin om 

individualism predikar ett felaktigt uppfattat frihetsbegrepp och därmed främjar 

dekadens, förstår nationalsocialismen frihet först och främst som nationens frihet 

som en förutsättning för att bevara och utveckla en nations art. Denna frihet är inte 

bara en rättighet utan också en plikt för den enskilde medborgaren.  

   Nationens frihet är en förutsättning för dess oberoende och suveränitet. Den 

omfattar: 

  

Den nationella ekonomins frihet (se även autarki och ränteslaveri). 
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Folkets frihet i rättspraxis: 

  

friheten att försvara folket, och 

  

den völkiska kulturens frihet (se även kulturrevolutionen). 

  

   Genom att förverkliga dessa fyra friheter skapas en fri nation. Men endast i en 

fri nation kan det finnas fria människor. I ett underkuvat folk finns ingen frihet - 

bara människor i kedjor, även om de är de gyllene, men för ett folk dödliga kedjor 

av materialism, som i de delar av Tyskland som domineras av den liberala 

kapitalismen. De folkkamrater som lever här har till övervägande del underkastat 

sig amerikanismen och är i sanning helt ofria: konsumtionsrobotar som känner sig 

fria endast därför att de, bedövade av välstånd och dekadens, aldrig har haft en 

avvikande tanke. 

   Den västerländska demokratin är materialismens statsform. Därför är frihet och 

demokrati oförenliga med varandra, både på nationsgemenskapens nivå - eftersom 

demokratin varken kan bevara eller återupprätta en nations verkliga frihet på lång 

sikt - och på individens nivå, eftersom de uppfattar frihet som enbart ett utövande 

av alla låga instinkter, en mångfald av konsumtionsmöjligheter och en lösning av 

alla värderingar och frågor om livets mening (se även värderelativism).  

   Den nationella kamratens verkliga frihet är däremot inte en "frihet från" utan en 

"frihet för". Nationalsocialismen erbjuder därför den ariska människan frihet och 

sociala möjligheter att utveckla alla sina böjelser och förmågor, att på så sätt 

mogna till en personlighet och, i enlighet med värdeidealismens etik, att finna och 

ta sin plats i Volksgemeinschaft. Den nationalsocialistiska folkkamraten använder 

dessa friheter för att arbeta för den nationella gemenskapen (se även arbetarism), 

för att främja dess bevarande och utveckling, för att sträva efter högre värden och 

därmed fylla sitt liv med mening och värde. 

  

34 - FRIMURERIET 
  

   Frimureriet, som ett maktpolitiskt verktyg för upplysningsrevolutionen, 

organiserar sig i form av ett hemligt sällskap och bildar den mansförening som 

dominerar den liberala kapitalismens världsomspännande system. Det utgör 

således en avgörande maktfaktor i den härskande minusvärlden och är en viktig 

ideologisk och politisk fiende till nationalsocialismen. 

Frimurarna intar systematiskt ledande positioner inom regering, näringsliv, kultur 

och massmedia, och formar den andliga atmosfären i västvärlden och kontrollerar 

dess världsomspännande makt- och påverkansmöjligheter.  
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   Frimureriet är uppdelat i tre enkla grader, till vilka hör massan av frimurare, som 

är okunniga och missbrukade verktyg för sina hemliga överordnade, medan all 

kunskap och makt inom orden är koncentrerad till de högre graderna.  

   Frimurarnas mål är världsherravälde - det vill säga en liberal-kapitalistisk 

världsordning med frimurare på alla nyckelpositioner. Dess nuvarande 

maktinstrument är politiskt framför allt USA:s imperialism och kulturellt 

amerikanismen. 

   Frimureriets mål och metoder är således på många områden parallella med 

sionismens strävan efter världsherravälde, för vilken frimureriets slutmål dock 

bara utgör ett mellansteg fram till judendomens ensamrätt som "utvalt folk".  

   Under den historiska utvecklingen kom därför frimureriet, som till en början 

fortfarande vägrade att släppa in judar, mer och mer under sionismens inflytande 

och utgör i dag praktiskt taget den mellersta ledningsnivån i den sionistiska 

maktutvecklingen. En nyckelroll spelas av Bnai-Brith-logen i New York, som 

endast släpper in judar och som fungerar som ledningscentrum för det globala 

frimureriet. 

Frimureriets berömda "hemlighet" består i det faktum att det arbetar mot sin egen 

undergång, eftersom det efter förverkligandet av det sionistiska världsherraväldet 

med sin dogmatism om alla människors jämlikhet måste ge vika för tvångsstyret 

av ett "utvalt folk". 

   Frimureriet, som fortfarande organiserade den franska revolutionen 1709 och 

alla jämförbara borgerliga revolutioner genom sin egen kraft och drivkraft, gjorde 

redan den ryska februarirevolutionen 1917 möjlig för sionismens räkning och 

banade på så sätt väg för marxismen när det gäller maktpolitik.  

   Frimurarnas hjälp till marxismen är dock inte längre en världsomspännande 

modell idag, eftersom frimurarna till största delen har glidit ur sionistisk kontroll 

och därmed förlorat sin attraktionskraft som ett verktyg för sionismen.  

   En direkt kamp mot frimureriet är mycket svår på grund av dess karaktär av 

hemligt sällskap. Nationalsocialismen övervinner frimureriet politiskt genom att 

bekämpa dess ideologi och dess politiska verktyg, organisatoriskt också genom att 

förbjuda det. 
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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". 

  

  

21. 

  

   För länge (för jävligt länge) sedan blev jag kallad "nazist" av människor som 

hjärntvättats för kriget 1940. Det var inte lätt att motarbeta dumhetens strömmar. 

1942 gick jag sedan med i flottans CBs som ett dumt val mot värnpliktspapper 

som kunde ha gjort mig till en packarunge. Jag skickades till Guadalcanal och 

förlorade en hand, ett öga och en stor del av synen på det andra ögat. Det enda 

bestående jag tog med mig från kriget var en brinnande önskan (som aldrig 

förverkligades) att pissa på FDR:s grav. 

   Efter många ödets vändningar blev jag byråkrat (intervjuare för Texas Employ-

ment Commission) 1970. När jag tittade på ett jobb med positiv särbehandling 

som erbjöd en fantastisk lön och förmåner skrev jag över hela bladet "BLACK 

OR MEXICAN ONLY!". 

   En kvinna på kontoret vände på sin peruk. "Det får ni inte göra, det är olagligt!" 

Mitt svar att det var sanningen hjälpte inte. Ordern skrevs om. Så medan den låg 

kvar på mitt skrivbord riskerade jag det fina jobbet genom att säga till vita 

sökande: "Jösses, jag kan inte erbjuda dig något annat än minimilön, eftersom du 

inte har rätt färg". Sedan visade jag den för dem. Två gånger exploderade män-

nen:  "Om jag visste hur jag skulle kontakta dem skulle jag gå med i nazisterna 

eller KKK!". Jag frågade dem om de var uppriktiga och gav dem sedan de två 

adresser som jag hade till hands, samtidigt som jag sa till var och en att om de sa 

att de fått dem från mig skulle jag bara förneka det.  Jag följde aldrig upp. 

   En liberal person på kontoret skickade ett anonymt brev till områdeschefen med 

en kopia av ett brev till redaktören i Dallas och föreslog att en person med mina 

åsikter inte borde vara statsanställd. Han var arg, men hade ingen grund för att 

avskedas. Dessutom tillhörde jag alla tre stora veteranorganisationer och han vis-

ste att det skulle skapa problem att avskeda en handikappad veteran. Jag chockade 

kontorsstyrkan genom att säga att det fanns en feg ryggdunkare på kontoret. 

Varför det? Därför att brevet innehöll min hemadress - inte det ställe där jag 

bodde i den staden - så varför detta namn förutom att de kände till det? Sedan 

skickades det till områdeschefen i stället för till det statliga huvudkontoret och få 

utanför kontoret visste var befälsordningen gick. De var så jäkla rädda för mig 
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från och med då att de betedde sig som om de gick på ägg. Dessutom blev de 

flesta av dem goda vänner. Efter fyra och ett halvt år slutade jag med en perfekt 

meritlista och rekommendationer för återanställning om jag någonsin skulle ändra 

mig. 

   Så jag återvände till gården och skrev så många brev till redaktören att en jude 

från Dallas skickade ett brev till mig som propagandaagent för PLO i min hem-

stad. Du kan vara säker på att brevbäraren visste vem han skulle leverera det till. 

   Sedan började en "trevlig kristen dam" skriva till mig, eftersom hon var fast 

besluten att "rädda mig från antisemitismens synd". I ett brev uttryckte jag 

emellertid min åsikt att den smutsiga, förrädiska, liderliga gamla FDR var den 

största skurk som någonsin undkommit bödelns snara. När hon informerade mig 

om att det var syndigt att säga något ont om de döda som inte längre kunde försva-

ra sig själva, sa jag att jag aldrig hade sett det i Bibeln. Jag bad henne därför att 

skicka mig bok, kapitel och vers, men informationen gladde mig dubbelt eftersom 

jag i henne hade upptäckt en person som aldrig skulle säga något ont om stackars 

gamle Adolf Hitler, som också var död och inte längre kunde försvara sitt namn. 

Överraskning! Hon skrev aldrig mer till mig. Hon måste ha ansett att jag var till-

räckligt "frälst" och tillbringade tid med andra stackars syndare. 
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