
Opiskelutoverit! 

 

Järkyttyneenä seisoo kansamme Stalingradin miesten tuhon äärellä. 

Kolmesataakolmekymmentätuhatta saksalaista miestä on tuon maailmansodan korpraalin nerokas 

strategia järjettömästi ja vastuuttomasti ajanut kuolemaan ja turmioon. Kiitos sinulle, Führer! 

 

Saksan kansan keskuudessa kuohuu: Tahdommeko edelleenkin uskoa armeijoidemme kohtalon 

diletantin käsiin? Tahdommeko uhrata Saksan loputkin nuoret moisen puoluekoplan alhaiselle 

vallanhimolle? Emme enää koskaan!  

 

Tilinteon päivä on koittanut. Meidän, Saksan nuorison, on tehtävä tiliä tämän viheliäisimmän 

hirmuvallan kanssa, jota kansamme koskaan on sietänyt. Koko Saksan nuorison nimissä vaadimme 

Adolf Hitlerin valtiolta takaisin yksilönvapautta, saksalaisten arvokkainta omaisuutta, jonka tämä 

erittäin halpamaisesti on meiltä riistänyt.  

 

Olemme kasvaneet valtiossa, jossa kaikkinainen vapaa mielipiteenilmaisu on häikäilemättömästi 

tukahdutettu. HJ, SA ja SS ovat yrittäneet tasapäistää meidät, huumata meidät, mullistaa 

ajatusmaailmamme elämämme hedelmällisimpinä kasvuvuosina. Tuo halveksittava metodi oli 

nimeltään ”maailmankatsomuksellinen koulutus”, ja sen pyrkimyksenä oli orastavan itsenäisen 

ajattelun ja oman arvomaailman luomisen tukahduttaminen tyhjien iskulauseiden usvaan. Führer-

eliitti, niin paholaismainen ja samalla niin omahyväisen ahdaskatseinen kuin kuvitella saattaa, 

koulii tulevat puoluepamppunsa Ordensburgeissa jumalattomiksi, häpeämättömiksi ja 

tunnottomiksi hyväksikäyttäjiksi ja murhamiehiksi, sokeiksi ja typeriksi Hitlerin seuraajiksi. 

Me ”hengen työläiset” olisimme juuri oikeat kasaamaan esteitä tämän uuden herrakastin tielle. 

Opiskelijajohtajat ja Gauleiter-kokelaat kurittavat rintamasotilaita kuin koulupoikia, Gauleiterit 

loukkaavat kiimaisin vitsein naisopiskelijoiden kunniaa. Saksalaiset naisopiskelijat ovat pitäneet 

Münchenin yliopistossa puoliaan kunniansa tahrimista vastaan, miesopiskelijat ovat ryhtyneet 

puolustamaan naispuolisia tovereitaan. Tästä alkaa taistelu itsemääräämisoikeudestamme, jota 

ilman ei henkisiä arvoja voi luoda. Kiitämme urheita tovereitamme, miehiä ja naisia, jotka ovat 

näyttäneet loistavaa esimerkkiä! 

 

Meillä on vain yksi iskulause: Taistele puoluetta vastaan! Pois puoluejaostoista ja -ryhmittymistä, 

joissa meidät yhä halutaan poliittisesti vaientaa! Pois alemman ja ylemmän SS-johdon sekä 



puolueen hännystelijöiden miehittämistä luentosaleista! Vaadimme todellista tiedettä ja aitoa 

hengen vapautta! Mikään uhkailu ei meitä pelota, ei edes korkeakoulujemme sulkeminen. On kyse 

meidän jok’ikisen taistelusta tulevaisuutemme, vapautemme ja kunniamme puolesta moraalisen 

vastuunsa tuntevassa valtiossa.  

 

Vapaus ja kunnia! Näitä ihania sanoja Hitler ja hänen toverinsa ovat kymmenen pitkää vuotta 

kuvottavuuteen asti rusikoineet, pahoinpidelleet ja vääristelleet tavalla, johon pystyvät vain 

diletantit heittäessään kansakunnan korkeimmat arvot likaojaan. Näiden kymmenen vuoden aikana, 

jotka on omistettu kaiken aineellisen ja henkisen vapauden ja moraalisen substanssin kitkemiselle 

Saksan kansasta, he ovat kyllä näyttäneet riittämiin, mitä vapaus ja kunnia heille merkitsee. Se 

hirvittävä verilöyly, jonka he Saksan kansakunnan vapauden ja kunnian nimissä ovat järjestäneet 

koko Eurooppaan ja järjestävät päivittäin yhä uudestaan, on avannut yksinkertaisimmankin 

saksalaisen silmät. Saksan kansan nimi jää ikuiseen häpeään, jos maamme nuoriso ei viimeinkin 

ryhdistäydy ja kosta sekä sovita syntejä, murskaa piinaajiaan ja pystytä uutta, henkistä Eurooppaa.  

 

Opiskelijat! Juuri meihin Saksan kansa luo katseensa! Aivan kuin vuonna 1813 kansa odotti 

opiskelijoilta Napoleonin vallan murtamista, nyt vuonna 1943 se odottaa meiltä, että murramme 

kansallissosialistisen terrorin hengen voimalla.  

 

Berezina ja Stalingrad leimuavat idässä, Stalingradin kuolleet velvoittavat meitä! 

 

”Ryhdistäydy Saksan kansa, merkkitulet savuavat!” 

Kansamme on nousemassa Euroopan kansallissosialistisesta orjuudesta, koittaa uusi kristillinen 

läpimurto vapauteen ja kunniaan.  

 


