Kas sõim: “nats”?
Nats,
ehk
siis
algselt
“Natsionaalsotsialist”, Eesti
keeli
Rahvussotsialist
…
“natsideks”
hakati
natsionaalsotsialiste
nimetama
Jossif
Vissarionovitš
Stalini
algatusel,
kellele
ei
meeldinud “sotsialism” selles
määratluses
Eesti keeles siis Rahvussotsialist… on liitmõiste, mille
mõlemad
pooled
eraldivõetuna
annavad
negatiivseid
konnotatsioone, koos aga : “Rahvuse organiseeritud tahe!”

Pange tähele:

“Natsionalism
on
seotud
rahvusliku
identiteediga,
erinevalt patriotismist, mis on seotud sotsiaalsete
tingimustega ning riigi otsuseid ja ettevõtmisi toetava
isikliku käitumisega.”
Jättes kõrvale omaaegsel Saksamaal väidetavalt toimepandud
mõningaid
sigadused,
on
rahvussotsialism
(=natsionaalsotsialism=natsism) igati rahvuse säilimist
soodustav ja rahvuslikku iseolemist edendav ideoloogia.
Saksamaa sakslastele … oli kunagi selline eelistus
Taani taanlastele (selline seisukoht oli Taanis valitsev
vähemalt aastani 2008) ja see tähendas, et võrdsete
eelduste korral oli eesõigus taanlasel … kahjuks
tühistati selline lähenemine mingi “rahvusvahelise”
kohtu otsuse alusel

Eesti
kontekstis
Rahvussotsialism:

tähendaks

Eestimaa eestlastele … sisaldab ka

paraja annuse rassismi:
ei, me EI kohtle kõiki võrdselt,
sõltumata nahavärvist, etnilisest
kuuluvusest ja muust tilulilust,
nagu seda soovib ÜRO ja muud
poliitkorrektsed nutulaulikud.
See
tähendab
sotsiaalsete
garantiide,
teenuste,
hüvede
jagamist,
töölevõtmist
jne.
sellises järjekorras
1.
2.
3.
4.

Ennekõike Eestlastelé,
Siis teistele kodanikele
Siis eelistatud mittekodanikele
… ja, mis üle jääb – muudele molluskitele

Mõned lood natsionalismi ja
sotsialismi kohta, mida ei
viitsinud tõlkida
Natsionalism
Nationalism is essentially a shared group feeling in the
significance of a geographical and sometimes demographic
region seeking independence for its culture and/or ethnicity
that holds that group together, this can be expressed as a
belief or political ideology that involves an individual
identifying with, or becoming attached to, one’s nation.
Nationalism involves national identity, by contrast with the

related concept of patriotism, which involves the social
conditioning and personal behaviors that support a state’s
decisions and actions.

Sotsialism, kuidas iganes seda
siis mõista:
Socialism is a social and
economic system characterised by
social ownership and/or social
control
of
the
means
of
production and co-operative management of the economy, as well
as a political theory and movement that aims at the
establishment of such a system. “Social ownership” may refer
to cooperative enterprises, common ownership, state ownership
(achieved by nationalization), citizen ownership of equity, or
any combination of these. There are many varieties of
socialism and there is no single definition encapsulating all
of them.

Veel sotsialismist:

