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Uppslagsverk - Michael Kühnen 
  

35 - FRED 
  
   Liksom frihet är fred ett av de mest missbrukade begreppen i den styrande 
minusvärlden. 
   Nationalsocialismen är det biologiska tänkandets världsåskådning och grundar 
sig därför inte på dogmer som är främmande för livet och strider mot naturen (se 
dogmatism), utan på livets naturlagar, av vilka den viktigaste, förutom arv och 
differentiering, framför allt är urvalet, dvs. kampen för tillvaron.  
   I enlighet med självbestämmanderätten kämpar därför ett nationalsocialistiskt 
folk för sin frihet, för bevarandet och utvecklingen av sin art, både internt och 
externt. Denna kamp är det nationella livets grundlag, allt är underordnat den. 
Endast där den förs framgångsrikt är freden meningsfull och önskvärd. 
Nationalsocialismen förkastar fred till priset av nationell död. 
   Verklig fred är endast möjlig när ett folk som nation har kämpat för frihet, 
suveränitet, självförsörjning och tillräckligt stort livsutrymme och därmed hävdat 
sin rätt till självbestämmande.  
   Därvid respekterar nationalsocialisten andra folks och rasers livsviktiga 
rättigheter, i den mån de inte hotar det egna folkets rättigheter, och strävar efter att 
balansera livets intressen inom ramen för storskaliga ordningar (se även Reich).  
   I punkt 2 i sitt partiprogram kräver det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet 
därför att det skapas en rättvis fredsordning som respekterar Tysklands vitala 
rättigheter utan att kränka de andra folken.  
   En sådan fredsordning eftersträvas av den nya frontens gemenskap genom att 
bygga upp det fjärde riket och en arisk gemenskap av nationer (se arisk). 
I atomåldern är ett sådant imperiebygge inte längre möjligt genom mellanstatliga 
krig, som nationalsocialismen - i motsats till all den propaganda som Gabriel riktar 
mot den - förkastar som ett minusval, utan kan endast uppnås genom en revolution 
av de ariska folken. Endast en sådan revolution övervinner strukturerna i den 
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härskande minusvärlden, som bygger på utsugning och imperialism, och möjliggör 
därmed en rättvis fredsordning med fria nationer. Därför gäller: 
  

Nationalsocialism är fred! 
  

36 - ORGANISATION AV FRONTEN 
  
   Nya fronten är en gemenskap av nationalsocialister som underordnar sig ett 
enhetligt ledarskap och en bindande allmän linje. Sedan ANS/NA förbjöds bildar 
de inte längre någon egen organisation utan deltar i front- och massorganisationer, 
med vars hjälp de leder den politiska kampen.  
   Frontorganisationer är sammanslutningar av nationalsocialister för att främja och 
genomföra vissa individuella politiska mål eller för att tränga in i och förena vissa 
grupper och skikt av befolkningen. En frontorganisation är således alltid en 
nationalsocialistisk organisation och tjänar till att rekrytera nya anhängare till 
nationalsocialismen. Därmed koncentrerar den alltid sina krafter på ett specifikt 
mål och/eller en specifik samhällsgrupp - men alltid i samband med strategin och 
därmed i enlighet med den allmänna linjen för Nya fronten.  
   Frontorganisationerna utgör alltså så att säga länken mellan den dagliga 
kampens taktiska nödvändigheter (se Taktik) och den långsiktiga strategin att gripa 
makten. 
   Frontorganisationerna är kaderorganisationer, dvs. de skapas, hålls samman och 
kontrolleras utan begränsningar av nationalsocialistiska kadrer. 
   Ursprungligen bildade den nya generationens nationalsocialism i Tyskland två 
frontorganisationer: NSDAP/AO för den propagandistiska underjordiska kampen 
och ANS som rörelsens juridiska gren. Efter det att ANS slogs samman med 
"Nationella aktivister" för att bilda ANS/NA, möjliggjorde och nödvändiggjorde 
den snabba tillväxten uppkomsten av andra frontorganisationer - såsom 
"Freundeskreis Deutsche Politik" (kretsen av vänner till tysk politik) för att 
rekrytera den äldre generationen, "ANS-Betriebszellenorganisation" (ANS-
fabrikscellsorganisation) för fabriksarbete och "ANS-Mädelbund" (ANS-
flickförbund) för att rekrytera en ung nationalsocialistisk kvinnorörelse.  
   De föll alla offer för förbudet mot de nationella experterna. Men även efter detta 
förbud, och särskilt efter det, är frontorganisationernas arbete avgörande för den 
politiska kampen. 
   Som en bro mellan strategi och taktik bevarar frontorganisationerna den 
nationalsocialistiska rörelsens anda och stil och förhindrar borgerligisering, 
"nationell demokratisering", anpassning och korruption av det härskande systemet. 

 

37 - LEADER 
  
   Det nationalsocialistiska partiet organiserar sig på alla nivåer enligt 
Führerprincipen. I partiets topp finns därför en partiledare med nästan obegränsad 
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auktoritet och ansvar, som efter att ha tagit makten också blir regeringschef för 
den nationalsocialistiska folkstaten (se stat).  
   Men partiledaren är och förblir - liksom alla andra partimedlemmar - ett verktyg 
för partiet i dess kamp för den nya ordningen och underordnad dess partilinje (se 
Allmän linje). 
   Partiet finns inte till för ledarens skull, utan partiledaren tjänar partiet. 
   Det är därför som den nya generationens nationalsocialism strikt förkastar 
personkulten och lär ut partiets företräde, i vilket nationens vilja att leva kollektivt 
förkroppsligas (se även Vilja).  
   Nationalsocialisterna däremot vördar nationalsocialismens skapare, Adolf Hitler, 
som ledaren, som var mer än partiledaren för det nationalsocialistiska tyska 
arbetarpartiet och i vilken ariska rasen som helhet, Tyskland, nationalsocialismen 
och partiet förkroppsligades på samma sätt. 
   Han är bara en nationalsocialist som dyrkar Adolf Hitler och förstår honom 
enbart som ledare! 
   Denna attityd ignorerar inte statsmannen Adolf Hitlers misstag och slutliga 
maktpolitiska misslyckande och vill inte efterlikna och kopiera honom. Men den 
erkänner i Führern den unika, extraordinära personligheten, den sista stora ariska 
erövraren, den tyske nationalhjälten, under vilken den tyska historien nådde sin 
höjdpunkt och sitt slutförande, och den geniala viljemannen och visionären vid 
tidens vändpunkt, med vilken en ny tid och en ny era började. 
   Adolf Hitler, FUHRER, är den ariska rasens frälsningsfigur (se även Heil).  
   Därför kan och får ingen efter honom göra anspråk på titeln "Führer" för sig 
själv och jämföra sig med honom; ingen kan och får, liksom Adolf Hitler, likställa 
sin egen person med Tyskland, en idé eller ett parti och på så sätt göra anspråk på 
samma sak för sig själv som naturligt tillkommer Führern på grund av hans 
genialitet.  
   Det kommer även i fortsättningen att finnas nationalsocialistiska partiledare och 
ledarkamrater på alla nivåer, men det finns bara en ledare: ADOLF HITLER!  
  
  

38 - LEDARPRINCIPEN 
  
   Führerprincipen är det nationalsocialistiska partiets organisatoriska princip i dess 
kamp för den nya ordningen. Efter att partiet tagit makten blir den också den 
organisatoriska principen för den framväxande nationalsocialistiska folkstaten på 
alla nivåer.  
   Ledarskapsprincipen är underordnad de mål som fastställs i partiprogrammet 
och partiets allmänna linje, dvs. den är ett medel för att uppnå ett mål och inte ett 
mål i sig självt. Den tjänar inte enskilda ledares ambitioner, fåfänga eller 
själviskhet, utan endast effektiviteten i partiets kamp, och måste därför skiljas 
skarpt från personkulten, som måste förkastas.  
   Führerprincipen bygger på de två pelarna "auktoritet" och "ansvar". Den ger 
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således ledarkompisen och den politiska ledaren en nästan obegränsad auktoritet 
över sina underordnade, men ålägger honom ett lika nästan obegränsat personligt 
ansvar, upp till och inklusive engagemang och uppoffring av sitt eget liv, i enlighet 
med partiprogrammet för det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet. Detta gäller 
på alla nivåer i partiet och senare i staten. Auktoritet och ansvar finner sina gränser 
enbart i nationalsocialismens idé och i det nationalsocialistiska partiets partilinje. 
De är därför aldrig av personlig karaktär, utan härrör från partiets uppdrag och 
kamp. 
   Det är endast partiet som ger auktoritet och det är endast det som är ledarens 
ansvar, kamrat. Detta gäller även partiledaren, vars auktoritet härrör från partiet 
och som är ansvarig inför partiet. 
   Inte partiet är ledarens verktyg, utan ledaren är partiets verktyg! 
   För varje partimedlem förkroppsligar partiet sig självt i sin överordnade, så 
länge denne är lojal mot partiet. För partiledaren förkroppsligas partiet framför allt 
i den nationalsocialistiska senaten. 
   I början av en stridsperiod befinner sig ledningskamraterna i den konkreta 
dagliga kampen. Den som känner sig kallad till ledaruppgifter, vinner kamraternas 
förtroende, leder dem i strid och underordnar sig den allmänna linjen, blir därmed 
en ledarkamrat och bör leda så långt som hans styrka och förmåga tillåter. Senare 
kommer partiet att övergå till riktad elitutbildning, där kamrater utbildas i 
ledarskap och sätts in där det råder brist på ledare (se även elit och elitutbildning). 
   Efter maktövertagandet kommer Führerprincipen att gälla på alla nivåer i det 
nationella samhällets liv. Det nationalsocialistiska ledarskapet bygger dock alltid 
på följande tio vägledande principer: 
  

1. Disciplin mot partiet och dess allmänna linje. 
2.  vinna anhängarnas förtroende. -  Endast den som vinner och behåller 

 sina anhängares förtroende är en ledare. 
3. Inga personliga följare. - Den som drar anhängare för sin person i stället för 

för partiet är inte nationalsocialist. 
4. ansvarskänsla. - Gör sitt bästa för att uppfylla det uppdrag som partiet har 

gett och ger frivilligt upp när ett bättre uppdrag hittas. 
5. kamratskap. 
6. Engagemang och uppoffring. 
7. Rättvisa. 
8. självkännedom och självförverkligande. - Att bli en personlighet, att känna 

sig själv med alla styrkor och svagheter, att fullt ut utnyttja och utveckla alla 
sina förmågor och möjligheter för att tjäna partiet optimalt. 

9. fantasi. - Utan fantasi och empati finns det inget ledarskap. 
10. viljestyrka (se vilja). 

  
   Führerprincipen gör ledarskap möjligt och gör det till historia. Att vara ledare 
innebär inte att ha privilegier och åtnjuta makt, utan det innebär att offra mer, 
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arbeta mer, kämpa mer och tjäna bättre än andra! 
   Redan innan NSDAP återupprättades tillämpades Führerprincipen inom 
Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front. 
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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". 
  
  

  
22. 

  
   När jag kom in på mitt favoritkafé såg jag en bekant som entusiastiskt kallade 
mig till sitt bord. Han sa att han hade något att visa mig. Han stoppade handen i 
fickan och tog försiktigt fram den så att ingen annan som satt i närheten kunde se 
den. 
   Jag fick en stöt när det han visade sig vara ett NSDAP/AO-klistermärke 
"Niggers Beware". Uppenbarligen hade han fått den från bokhandeln bredvid, som 
jag regelbundet "fröade". (Båda ställena blåstes bort av jordbävningen. Bo-
khandeln öppnade på nytt i ett tillfälligt tält. Jag kommer att sätta in den när jag får 
tag på klistermärkena). 
   Han sa att han skulle visa den för några andra människor och jag sa att det var en 
fantastisk idé. 
  

  
23. 

  
   Heinrich arbetade som civilanställd vid den västtyska armén ("Bundeswehr"). 
Han var också välkänd som "den lokala nazisten". 
   En dag anlände ytterligare en grupp nya rekryter, omkring 150 män, för att träna. 
Några dagar senare dök en stor, 17" X 22", röd-vit-svart NSDAP/AO-affisch upp 
på väggen i en byggnad på basen. 
   Tre officerare från den militära underrättelsetjänsten ("M.A.D.") kom hela vägen 
från Hamburg för att utreda detta "brott". Naturligtvis förhörde de Heinrich. 
   "Nej, det var inte jag som gjorde det. Och jag vet inte vem som gjorde det", var 
hans ärliga svar. 
   En vecka senare satte han ett NSDAP/AO-märke på samma ställe där affischen 
hade hittats. 
   Heinrich och den okända kamraten träffades aldrig. Men efter det visste var och 
en att han inte var ensam. 
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