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Uppslagsverk - Michael Kühnen 
  

47 - HOLOCAUST 
  
   Påståendet att Nazityskland, i samband med ett folkmordsprogram under andra 
världskriget, dödade omkring 6 miljoner judar, en stor del av dem genom 
"gasningar" - det sionistiska modeordet för detta är: Förintelsen - är den mest 
populära anklagelsen i den anti-tyska grymhetspropagandan. I själva verket har 
dock den revisionistiska historieskrivningen sedan länge kritiskt granskat 
anklagelsen om Förintelsen och den nationalsocialistiska världsrörelsen har 
avslöjat den som ett instrument för politisk kamp och materiell och moralisk 
utpressning. Att vederlägga fiendens grymhetspropaganda är dock inte en uppgift 
för propagandan från Nya fronten. Detta överlåts till folkbildning (inom partiet: 
utbildning). 
   I stället förklarar Nya fronten stolt att nationalsocialismens mål är att övervinna 
judendomens inflytande på den europeiska kulturen, på tänkande och känslor, på 
den ariska människans medvetande och undermedvetande (se arisk), och att bryta 
upp de politiska maktanspråken samt sionismens världsomspännande intriger. 
Båda dessa mål skall uppnås genom en slutgiltig lösning av den judiska frågan, 
vilket också eftersträvas av Nya fronten. 
   Det aktiva och offensiva kravet på denna slutgiltiga lösning och förklaringen av 
dess innehåll kommer med största sannolikhet och på ett effektivt sätt att 
motbevisa sionisternas påstående att den slutgiltiga lösningen innebär den fysiska 
utrotningen av det judiska folket - förintelsen. Detta kommer att utgöra ett viktigt 
bidrag till att bryta de kedjor som det sionistiska slaveriet, den moraliska 
utpressningen och den ekonomiska exploateringen utgör, och till att återupprätta 
den tyska nationens frihet. 
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48 - IMPERIALISM 
  
   Imperialism är ett maktpolitiskt, ekonomiskt och/eller kulturellt samfunds 
strävan efter att dominera över andra, artfriska samhällen. Det finns alltså både en 
maktpolitisk (t.ex. USA:s och Sovjetunionens), en ekonomisk (industriländernas 
dominans över tredje världen) och en kulturell imperialism (framför allt 
amerikanismens), som dock inte alltid kan skiljas skarpt åt, utan ofta bara utgör 
olika manifestationer av en och samma imperialism. Alla ideologier som bygger 
på dogmatismen om mänsklig jämlikhet (t.ex. liberalism, marxism, judisk-kristna) 
tjänar också ofta imperialistiska intressen. Den mest extrema formen av 
imperialism är strävan efter världsherravälde, så som den i dag kännetecknas 
framför allt av sionismen och frimureriet. 
   Nationalsocialismen däremot ser sig på grundval av sitt biologiska tänkande som 
en förespråkare av rasernas och folkens mångfald (se även Differentiering) och 
härleder från detta sin strävan efter och sin kamp för rätten till självbestämmande 
och frihet. Nationalsocialismen ställer imperialismen mot imperialismen med idén 
om riket (se riket), som skapar organiska storskaliga ordningar som är uppdelade 
efter raser och folk och som säkrar de olika nationella samhällenas frihet, 
bevarande av arter och utveckling av arter. 
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   På dessa grunder strävar den nya generationens nationalsocialism efter en ny 
ordning i den ariska (se ariska) folkgemenskapens tecken. När det gäller Tyskland 
och Europa kämpar den nya fronten för det fjärde riket. Detta rike ska omfatta 
federationer av germanska, romanska och slaviska folk och ingå en fast allians 
med islams värld i Nordafrika, Mindre Asien och Främre Orienten, som ska räknas 
som en del av det stora europeiska livsrummet (se även turkar, perser och 
östindoeuropéer). Inom den nya ordningens maktsfär kommer all imperialism att 
övervinnas och folkens frihet att säkras. 

 

49 - INDIVIDUALISM 
  
   Den moderna individualismen i dagens minusvärld går tillbaka till den 
livshållning som uppstod under upplysningsrevolutionen, som ville befria den 
europeiska människan från den medeltida kristna dogmatismens tvingande 
föreställningar och uppfattade henne som en självansvarig, fri och självständig 
personlighet. Denna uppfattning misslyckades, liksom hela upplysningens 
ideologi, på grund av okunnighet, bristande hänsyn till människans biologiska 
natur och därmed till att människan kan leva ett värdefullt och meningsfullt liv 
endast som en gemenskapsvarelse, inte som en isolerad individ. 
   Upplysningens ursprungliga idealistiska individualism urartade således snabbt 
till borgarklassens livs lögn och blev ett rättfärdigande av den borgerliga 
människans egennytta och materialism; den borgerliga människan som blev själva 
typen av den ariska rasens förfall i nutiden (se arisk). Politiskt förkroppsligas 
individualismen i liberalismens ideologi, ekonomiskt i kapitalismens ekonomiska 
form. 
   Nationalsocialismen ställer den borgerliga individualismens egoistiska 
massmänniska människa mot arbetarklassens människobild, den samhällsbundna 
människan som förstår friheten inte som ett fikonlöv för egennytta utan som en 
tjänst för gemenskapen och som på så sätt mognar till den sanna personlighet som 
den nationalsocialistiska värdeidealismens etik eftersträvar som sitt mål. 
  

50 - INTERNATIONALISM 
  
   Varje internationalism är en frukt av den dogmatiska tron på alla människors lika 
värde, som sedan länge har motbevisats av naturvetenskapen (se även dogmatism). 
Ur denna felaktiga tro på människors jämlikhet uppstår internationalismen, som 
konsekvent vill underkasta alla människor ideologiskt, politiskt, kulturellt, socialt 
och/eller religiöst till ett enda - internationellt - system. Denna internationalism 
existerar i många olika, även inbördes motsägelsefulla och konkurrerande former 
och ligger till grund för de flesta betydande politiska eller religiösa strömningar i 
nutiden. Liberal kapitalism, marxism, kristendom, islam och frimureri är bland 
annat internationalistiskt inriktade. 
   Internationalismen finner sitt tydligaste uttryck och sin logiska konsekvens först 
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i imperialismen och slutligen i målet om världsherravälde. Men eftersom 
människor i verkligheten inte är lika utan ojämlika och biologiskt uppdelade i 
raser, folk och de två könen, är världsherravälde endast möjligt som brutalt tyranni 
eller egalitär och dekadent, materialistisk världscivilisation (se även materialism, 
dekadens och amerikanism). 
   Sionismen allierar sig med internationalismen för att uppnå världsherravälde. 
Sionismen i sig är dock inte en internationalistisk ideologi, utan den extrema 
nationalistiska och rasistiska rörelsen inom judendomen: 
  
Sionismen är den organiserade makten för världsjudenheten med målet att 
dominera världen! 
  
   Sionismen strävar emellertid medvetet och intensivt efter att få alla uttryck för 
internationalism under sin kontroll, för att få "en enda värld" under judisk 
överhöghet att framstå som önskvärd för sina vilseledda och vilseledda anhängare. 
Däremot försvarar nationalsocialismen rasernas och folkens frihet och mångfald 
(se även differentiering). 
   Även om nationalsocialismen också är en världsrörelse och omfattar alla ariska 
folk (se Aryan) är den inte internationalistisk utan övernationell. Dess princip är 
inte jämlikhet och egalitarism, utan livets mångfald. Dess övernationella mål är 
inte världsherravälde utan artbevarande och artutveckling för den ariska rasen och 
dess folk. Den är också uteslutande rasistiskt inriktad och rekryterar inte 
anhängare av icke-vita raser. Nationalsocialismen är således ett bålverk mot all 
internationalism och för folkens frihet, mot tyranni eller dekadens av ett 
världsherravälde och för en världsordning som är rasmässigt uppdelad i art- och 
naturbaserade folkgemenskaper (se även Ny ordning). 
  

51 - ISLAM 
  
   Islam är en dogmatisk uppenbarelsereligion som har sitt ursprung i den 
semitiska rasens tankar och känslor. Den förblir således lika främmande för 
aryanerna som judendomen, den judiskt influerade kristendomen, marxismen, 
liberalismen och alla andra dogmatiska ideologier (se även Dogmatism). I den 
mån den bidrar till alienation i den ariska rasens livsrum måste den därför 
förkastas. 
   Mer betydelsefullt är dock det faktum att islam är den dominerande religionen 
och livsstilen bland araberna, som i kraft av sina läror i sig själv är helt immun 
mot influenser från liberal kapitalism eller marxism, vilket gör det möjligt för den 
arabiska nationen att ovillkorligen motstå supermakternas, Förenta staternas och 
Sovjetunionens, imperialism. Till detta kommer det arabiska förkastandet av 
sionismen, som har blivit ett "heligt krig" genom islams makt och budskap. 
Slutligen är islam strängt emot varje form av tjänande av intressen och är därför en 
idealisk allierad till nationalsocialismen och ett starkt bålverk mot kapitalismen. 
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   Av alla dessa skäl ser den nya frontens tankesamhälle islam som en mycket 
positiv utrikespolitisk faktor och söker inom ramen för den nya ordningen och 
dess fjärde rike en allians med islam i kampen mot den härskande minusvärlden. 
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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". 
  

   
30. 

  
   Sett på Kaliforniens motorväg: Om vi hade vetat att du skulle bli så här besvärlig 
skulle vi aldrig ha låtit dig plocka bomull! 
  

  
31. 

  
   Det lönar sig alltid att ha en ficka full av hakkorsdekaler med sig vart man än 
går. Ett exempel på detta var en resa nyligen genom Hot Springs, Arkansas. När 
jag körde längs Bath House Row en tidig morgon uppmärksammades jag på en ny 
Cadillac som stod parkerad med strålkastarna tända framför ett judiskt varuhus. 
Jag stannade bakom bilen och var på väg att leta efter ägaren innan batteriet var 
helt tömt, när jag såg att den bakre stötfångaren hade ett eget klistermärke med 
texten "Whites Against Apartheid" (vita mot apartheid). 
   Eftersom mina goda samaritankar inte längre var lämpliga tog jag fram ett par 
"Niggers Beware!"-klistermärken och klistrade dem över den stötande 
stötfångaren, vilket helt döljde den vitfientliga känslan. När jag körde iväg, gav 
det mig dubbel tillfredsställelse att inse att rasförrädaren skulle komma tillbaka 
och finna sitt batteri dött och sin smutsiga stötfångarklistermärke förbättrad med 
hakkors! Under tiden fick folk som gick förbi på trottoaren en bra titt på den 
nydekorerade bilen. 
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