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#191                                                                                                                                               2 / 2023 (134) 

1 000 nummer på åtta månader! 
  

1 000 nummer av NSDAP/AO:s tidskrifter - på 23 språk - har pub-
licerats på bara åtta månader.   
  
  

 Språken inkluderar: Det finns följande språk: tyska, engelska, 
franska, italienska, spanska, portugisiska, rumänska , neder-
ländska, danska, svenska, finska, litauiska, lettiska, estniska, un-
gerska, grekiska, polska, tjeckiska, slovakiska, slovenska, ryska, 
ukrainska och japanska. 
   
  

Veckotidningarna finns endast på nätet. Månadstidningarna finns 
både på nätet och i tryck. Båda kan laddas ner gratis från 
nsdapao.org. 

  
  
  

Tack vare DIN volontärverksamhet och dina donationer! 



2 

Uppslagsverk - Michael Kühnen 
  

5 - ARABER 
  

   Den semitiska rasen är en oberoende hybrid mellan de tre stora raserna (vit, svart och gul) med 
stabila rastypiska egenskaper. Dess bosättningsområde är hela den nordafrikanska Medel-
havskusten, ner till det rent negroida bosättningsområdet i Centralafrika, samt Främre Orienten 
upp till gränsen för turkarnas och persernas bosättningsområde (se även perser och östin-
doeuropéer). 
   Den etniska kärnan i den semitiska rasen är arabernas folkfamilj, vars ursprungsområde är den 
arabiska halvöns vidder, men som på grund av islams erövringsdynamik expanderade över hela 
det ovan nämnda större området och formade det, men som i processen absorberade olika 
raselement, vilket ledde till differentiering i olika folk. Araberna är dock att betrakta som en 
enhet, vilket också stöds av existensen av en arabisk nationell rörelse och dess outtröttliga 
försök att skapa en egen arabisk nation. 
   Araberna är naturliga allierade för ett nationalsocialistiskt Europa:  
   Den arabiska nationalismen, liksom den europeiska nationalismen, kämpar mot imperialismen 
och för frihet. Nationalsocialismen och islam förenas också av kampen mot räntebindningen 
som en förutsättning för den icke-marxistiska socialismen. Och slutligen lider den arabiska na-
tionen av sionismens terror, som upprättade sin piratstat Israel på arabisk mark och delvis dö-
dade och fördrev det arabiska folket palestinierna, delvis underkuvade dem och förtrycker dem 
än i dag. Sionismen är emellertid känd som huvudfiende till nationalsocialismen, som skonings-
löst motsätter sig den sionistiska strävan efter världsherravälde. Allt detta är förutsättningar för 
bildandet av ett europeiskt-arabiskt storområde, som kommer att göra det möjligt att övervinna 
supermakternas imperialism, bygga upp en räntefri, socialistisk ekonomisk ordning och krossa 
sionismens anspråk. 
   Den europeisk-arabiska regionens enhet som ett gemensamt livsrum har djupa historiska rötter 
sedan romartiden och kommer att möjliggöra frihet och självförsörjning för alla folk som lever i 
regionen, liksom oberoende från imperialistisk dominans inom politik, ekonomi, nationellt 
försvar och kultur. Därför strävar den nya generationens nationalsocialism efter att skapa det 
fjärde riket som en gemensam ordning för Europa, Nordafrika och Mellanöstern.  
   Bryggan mellan raserna utgörs av de många ariska rasdelarna (se arier) i arabiska bosättning-
sområden - till exempel berberstammarna i Maghreb, kopterna i Aegpia, de kristna ättlingarna 
till korsfararna i Libanon eller kurderna. De måste främjas i alla avseenden, stärkas och återin-
tegreras i den ariska rasen, för att de på detta sätt ska kunna fungera som en parentes för det 
kommande imperiet, vars grundprincip naturligtvis inte är den rasblandning som drivs av inter-

nationalismen, utan som bygger på kravet på 
rasåtskillnad. 
  

6 - ARBETARRÖRELSEN 
  
   Den ökande industrialiseringen i den ariska 
rasens habitat (se arier) har under de senaste 
hundra åren producerat allt fler industriarbetare 
och samtidigt förvärrat kapitalismens exploat-
erande karaktär i enorm skala. Kapitalismens 
främsta offer var industriarbetarna, som blev 
den mest utarmade och förtryckta samhällsklas-

 



3 

sen - arbetarklassen. Oemotståndligt växte inom dem protesten mot deras desperata fattigdom 
och deras längtan efter en socialt rättvis ordning utan exploatering och förtryck - deras längtan 
efter socialism. Bäraren av denna protest och denna längtan blev arbetarrörelsen och dess 
uttrycksform klasskampen.  
   Arbetarrörelsen kom tidigt under marxismens dominerande inflytande och antog dess politiska 
och ideologiska dogmatism: tron på alla människors jämlikhet.  Internationalism och andra art- 
och naturfientliga principer alienerade arbetarklassen fullständigt från sitt folk, sin nation, sin 
ras och sina traditioner.  
   Arbetarklassen skulle vara den internationalistiska bäraren av en marxistisk världsrevolution. 
Denna uppfattning om målet gjorde tidigt arbetarrörelsen till ett verktyg och en manipulerande 
massa för sionismen i dess strävan efter världsherravälde och alienerade den därmed från sin 
verkliga uppgift.  
   Å andra sidan var arbetarklassens situation under kapitalismen och klasskampens nödvä-
ndighet obestridlig. Fram till utbrottet av första världskriget kunde arbetarrörelsen inte undkom-
ma denna tragiska dikotomi mellan nödvändighet och rättfärdigande och dess missbruk av ar-
betarklassfientliga ledare, bakom vilka det fanns sionistiska maktintressen, och förblev därför 
ineffektiv när det gäller maktpolitik, även om den konkret kunde lindra och övervinna vissa 
missförhållanden. 
   Utbrottet av första världskriget framkallade ett överväldigande nationellt uppvaknande hos 
alla berörda ariska folk, som sopade bort internationalismens spöken och integrerade ar-
betarklassen i nationens viljemässiga gemenskap.  
   Under första världskriget blev den europeiska arbetaren med sin egen och medvetna vilja 
medlem av den nationella gemenskapen! Och han bekräftade denna vilja med sitt blod och sin 
hundratusenfaldiga soldatdöd. Mot slutet av kriget och under efterkrigstiden blev det emellertid 
uppenbart att de västerländska demokratierna med sin liberala kapitalism förkastade detta offer 
och fortsatte att lura, exploatera och förtrycka arbetarklassen. På så sätt vann marxismen tillbaka 
en del av den besvikna arbetarklassen som enhälligt hade förkastat den 1914/25 JdF. 
Men i nationalsocialismen och fascismen växte dessa politiska krafter upp i Europa som blev 
arvtagare till arbetarrörelsen och som tog arvet från arbetarklassens vilja från 1914/23 JdF till 
sina traditioner och gjorde det politiskt fruktbart.  
   I Tyskland bildade denna nationella arbetarrörelse det nationalsocialistiska tyska arbetarpar-
tiet. Detta parti är arvtagare och verkställare av den tyska arbetarrörelsen och började övervinna 
den liberala kapitalismen, bygga upp socialismen, göra arbetaren till en jämlik medlem av den 
nationella gemenskapen och genomdriva arbetarklassen som en obligatorisk etik för den nya 
ordningen för alla nationella kamrater. Däremot har arbetarrörelsens marxistiska tradition blivit 
reaktionär sedan 1914/ 25 JdF (se även reaktion). 
  

7 - ARBETARSKAP 
  
   Den nationalsocialistiska revolutionen ersätter den borgerliga eran med den nya ordningen, 
vars bärare är arbetaren. Begreppet "arbetare" omfattar både arbetarklassen som en konkret, 
beroende anställd och manuellt arbetande samhällsgrupp i den nationella gemenskapen och den 
nationalsocialistiska livshållningen, som kännetecknas av värdeidealism.  
   Skapandet av en sann Volksgemeinschaft, som nationalsocialismen strävar efter som en 
förutsättning för den nya ordningen, är endast möjligt om arbetarklassen med övertygelse och 
entusiasm integrerar sig i nationen, eftersom de mest värdefulla och mest sannolika friska 
krafterna hos folket, med tanke på det ökande förfallet hos överklassen och bourgeoisin i den 
västerländska minusvärlden, finns i arbetarklassen. 
   Arbetarens vinst för nationen - och därmed övervinnandet av klasskampen och viljan till en 
nationell gemenskap - är dock endast tänkbar om arbetarens egen nation blir hans medvetna 
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hemland, där han till fullo erkänns för sina prestationer, belönas på lämpligt sätt och behandlas 
rättvist. Detta förverkligas av den völkiska socialismen med dess jämlikhet i rättigheter och 
skyldigheter, såsom den i Tyskland kommer till uttryck i de socialistiska kraven i partiprogram-
met för det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet.  
   Men utöver detta förstår nationalsocialismen med arbetarism också en ny livshållning, etiskt 
förankrad i värdeidealismen, vars högsta ideal - värdet och meningen med det mänskliga livet - 
är gemenskapen:  
   Den som i enlighet med sina anlag, böjelser och förmågor engagerar sig på sin plats och med 
alla sina krafter för den nationella gemenskapen, den som strävar efter att erkänna och utveckla 
alla sina talanger, hela sitt jag, och på så sätt ställer sig i den nationella gemenskapens tjänst, 
förverkligar etiken i att vara en arbetare, är en arbetare i och för den nationella gemenskapen! 
I detta syfte utbildar nationalsocialismen alla folkets kamrater och klargör på så sätt arbetets 
ädelhet och förenar skaparna i alla folkets skikt och grupper till en arbetsgemenskap - och 
därmed till en gemenskap i strävan efter att bevara och utveckla arten: 
  

"DU ÄR INGENTING, DITT FOLK ÄR ALLT!" 
  
   Detta nationalsocialistiska motto för arbetarklassen förkunnar inte det individuella livets 
värdelöshet, utan klargör bara att detta liv blir värdefullt och meningsfullt endast när det förstås 
och levas i den nationella gemenskapens tjänst och som ett arbete för dess överlevnad och högre 
utveckling. "Självständigt skapande i stället för själviskt gripande", det är det som skiljer arbeta-
ren från medborgaren, den framtida nya ordningen från dagens minusvärld. Det är ett partis 
uppgift att fostra och samla sådana arbetare: 
  
av ett parti för det gemensamma bästa mot ett parti för egenintresse. 
  
Ett idealistiskt parti mot ett materialistiskt parti. 
  
ett revolutionärt parti mot den borgerliga världens parti 
  
ett folkets parti mot internationalismen 
  
av ett arbetarparti mot ett profitparti 
  
   Detta parti vill skapa Nya fronten - det är det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet som ska 
grundas på nytt! 
  

8 - ARBETSKRAFTSFRONTEN 
  
   Nationalsocialismen strävar efter en völkisk socialism, som kommer till uttryck i den 
ekonomiska ordningen. 
 av korporativismen. Under kampens period är partiet ensamt (se Nationalsocialistiska tyska ar-
betarpartiet) bärare av viljan och politisk förtruppsorganisation i denna kamp för folkets social-
istiska gemenskap; efter revolutionen kommer staten genom en total politisk mobilisering också 
att möjliggöra och förverkliga socialismens uppbyggnad och på så sätt forma den nya ordning-
en.  
   På samma sätt som partiet först kämpar för makten och sedan inleder en total mobilisering på 
alla nivåer av den statliga existensen, så faller denna uppgift att organisera det politiska 
avantgardet, att bära upp viljan och främja en total mobilisering på den nationella ekonomins 
område och därmed inom företagen på arbetsfronten. 
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   Arbetsfronten är en underavdelning och därmed en del av det nationalsocialistiska partiet. Den 
är engagerad i de arbetande människornas etik, företräder alla arbetande människors 
ekonomiska intressen och underlättar genomförandet av den centrala planeringen av den na-
tionella ekonomin på fältet, dvs. i fabrikerna och de ekonomiska organisationerna.  
   Arbetarfronten är uppdelad i yrkesföreningar, fabriksföreningar och fabriksceller; den har en 
tredjedel av aktierna i alla fabriker och företag över en viss minimistorlek (se vinstdelning) och 
nominerar också kandidater till valen till företagsråden och till företagens självstyrande organ, 
som måste och ska segra i fria personval.  
   Arbetsfronten är inte en statlig institution, utan en underavdelning av partiet och därmed, före 
och efter revolutionen, praktiskt taget fackföreningsrörelsen. Den omfattar såväl arbetsgivare 
som arbetstagare på grundval av den nationalsocialistiska världsbilden och partiprogrammet. 
   Nya Frontens ansträngningar i sitt arbete med fabriksceller och i sitt krav på en fri fackfören-
ingsrörelse tjänar därför i slutändan till att bygga upp denna arbetarfront. I det nuvarande skedet 
av den politiska kampen kommer byggandet av arbetsfronten att ske med hjälp av en mas-
sorganisation av Nya fronten, men ännu mer än vanligt måste man se till att denna förblir helt 
under kadrernas kontroll, så att den arbetsfront som bygger på den och som uppstår ur den fakti-
skt senare kan utföra sin nationalsocialistiska ledaruppgift i den nationella ekonomin och dess 
företag. 

 

9 - ARIER 
  

   Aryan är den nya generationens nationalsocialistiska term för medlemmarna av den vita rasen, 
som - vid sidan av den negroida "svarta" och den mongoliska "gula" - är en av de tre stora 
raserna. Dessa tre sorters människor och de rasliga mellan- och blandformer som skapats genom 
rasblandningar bestämmer mänsklighetens natur och historia genom sin kamp för tillvaron (se 
även klasskamp).  
   Aryerna är alltså medlemmar av den vita människosläktet, som i sin tur är uppdelat i tre 
rastyper: Dessa utgörs av tre olika rastypiska grupper: den nordiska, den västerländska och den 
österländska, som utgör familjerna av folkgrupper av germanska, romerska och slaviska. Des-
sutom fanns det rester av den östliga indoeuropéismen, liksom ariska rassplittringar i Nordafrika 
och Turkiet (se araber och turkar). 
   De stora ariska rasernas bosättningsområde är det europeiska storområdet, inklusive Nordafri-
ka, Främre Orienten, Persien (se även Europa), Sydafrika, den amerikanska dubbelkontinenten, 
det australiska storområdet samt det område som påverkas av den östra indoeuropeiska traditio-
nen i det indiska storområdet.  
Den enorma omfattningen av den ariska bosättningen och därmed livsutrymmet kan inte dölja 
det faktum att den ariska rasen är dödligt hotad:  
   Fram till andra världskriget dominerade arierna med sina världsomspännande koloniala im-
perier nästan hela jorden och var numeriskt sett den näst starkaste rasen, efter de mongoliska 
folken. De två världskrigens ariska brödraskapsstrider förstörde denna överlägsenhet och ledde 
till kolonialimperiernas tillbakagång. Samtidigt inledde minusvärldens maktpolitiska triumf eft-
er JdF1945/56 den ariska rasens allt snabbare framskridande förfall och, i samband med detta, 
en dramatisk nedgång i födelsetalen, som åtföljs av en födelseexplosion bland de färgade folken.  
   Efter att supremativiteten har avklingat hotas alltså redan nu de ariska folkens faktiska 
livsmiljö, som bara utgör knappt 20 procent av världsbefolkningen med sjunkande tendens, 
varvid ett av de största hoten är den Überfremdung som börjar med massinvandring av de 
färgade. All denna utveckling äventyrar ariernas biologiska överlevnad.  
   Mot detta står nationalsocialismen, som idag ser sig själv som en organiserad vilja till liv inte 
bara hos den nordisk-germanskt-germanska människosläktet utan hos den ariska rasen som 
helhet. Dess mål är den ariska folkgemenskapen, som genom repatriering av utlänningar sätter 



6 

stopp för alienationen av kärnområdet för det ariska livsutrymmet, genom rasåtskillnad bevarar 
de redan nästan förlorade områdena som bosättningsområden och säkrar det naturliga påverkan-
sområdet genom att främja och återintegrera resterna av den östindiska germanismen i Persien 
(se perser), i det indiska storstadsområdet, liksom de ariska rasspillrorna i Nordafrika och 
Främre Orienten. Dessutom måste födelsetalen återigen höjas till en nivå som är tillräcklig för 
att upprätthålla befolkningen. 
   Viljan att överleva, som blir synlig i den ariska folkgemenskapen, tar sig uttryck i byggandet 
av en ny ordning i enlighet med arten och naturen, som övervinner den nuvarande dekadensen. 
Bärare av denna vilja till överlevnad och till en högre utveckling av den ariska människosläktet 
är den nationalsocialistiska världsrörelsen, vars bas utgörs av de respektive völkisch-nsiska par-
tierna (se även Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet). 
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Kul under hakkorset 
  
Nationalsocialistisk aktivism har också sina ljusare stunder! Här är ett utdrag ur Gerhard 
Laucks broschyr "Kul under hakkorset". 
 
 

 9. 
  
   Nationalsocialismen är förbjuden i Tyskland. Det är därför inte förvånande att många kamrater 
gick med i det högerextrema "Nationaldemokratiska partiet" (NPD) under 1960-talet. 
   Offentligt var de tvungna att låtsas vara lojala mot demokratin, särskilt om de officiellt repre-
senterade NPD i TV etc. 
   En kamrats kompromiss orsakade en viss uppståndelse. Han hade nämligen för vana att bära 
en hakkorsnål på baksidan av sin rock. Olyckligtvis råkade hans revers bli bakåtriktad, vilket 
avslöjade hakkorsnålen ... medan han gav en tv-intervju för det rättsdemokratiska NPD! 
   Media älskade det. Men NPD tvingade honom att avgå från sin post. 
   Detta är ett problem som NSDAP/AO inte har. 
  

  
10. 

  
   Jag var på ett danskt hotell med min engelska kamrat Mike. Vi var inte eftersökta av den dan-
ska polisen, men de höll oss ändå under mycket noggrann bevakning som en professionell tjänst 
för sina västtyska kolleger. Särskilt eftersom hotellet bara låg ett par hundra meter från den 
västtyska gränsen! 
   En kall, mörk och regnig kväll bestämde Mike och jag oss för att ha lite kul. 
   Vi lämnade tyst hotellet och började gå mot ett skogsområde längs gränsen. På nolltid hade 
"skuggorna ficklampor". Vi lyckades återvända till vårt hotellrum osedda och när vi försiktigt 
tittade in genom fönstren i vårt obelysta rum såg vi flera danska civilklädda män som sprang 
omkring i regnet och letade efter oss. 
   "Mike", kommenterade jag, "om de bara skickar upp ett par attraktiva kvinnliga agenter kan 
de hålla koll på oss utan att behöva så många män." 
   Mike gillade också den idén. Tyvärr var danskarna inte riktigt lika progressiva. 
  

  
11. 

  
   Jag befann mig i en cell för fångar som skulle förflyttas från ett fängelse till ett annat. De an-
dra fångarna fördrev tiden genom att jämföra anteckningar om de olika tyska fängelser de hade 
suttit i. 
   En särskilt fräsig kille - tydligen en "veteran" i detta avseende - förvånade yngre, mindre 
"välresta" fångar med sina berättelser om ett "samkönat" fängelse som han hade suttit på. Det lät 
som den typ av institution som en XXX-film skulle kunna baseras på.  
   Naturligtvis kände jag mig lurad. 
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