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УВОД
Сам термин „наци“ је изведен од два слога званичног имена Националсоцијалистичке
немачке радничке партије, на немачком језику. Пун назив ове странке на немачком језику
је „Nazional Sozialistische Deutsche Arbeiter Partei". Чланови партије ретко су између себе
користили назив нациста, већ су користили званичан назив националсоцијалиста.
Израз нациста је имао пежоративно значење, и углавном су га користили противници
покрета, нарочито на југу Немачке, а представљао је пародију на израз соци, уобичајен и
помало понижавајући израз за припаднике Социјал-демократске партије Немачке, главног
политичког противника нациста пре њиховог доласка на власт. Када је Хитлер дошао на
власт, израз нациста је скоро у потпуности нестао из политичког и друштвеног живота у
Немачкој.
Нацизам је заправо идеологија, која се заснива на веровању у супериорност Аријевске
расе, као дела германских народа. Током Хитлерове владавине, нацисти су заговарали
успостављање јаке, централизоване владе под контролом Фирера тврдећи да на тај начин
бране немачки народ од комунизма и такозване јеврејске завере. Коначан циљ нациста
било је стварање хомогене, аутархичне етничке државе која би имплементирала идеје
пангерманизма.
Јачањем Хитлеровог утицаја и његовог успона до највише функције у партијској
хијерархији, и статуса партијске иконе, ова идеологија постаје диктирана искључиво
Хитлеровим личним ставовима и интересима.
Суштинска основа нацизма темељи се на тврдњи да је немачки народ нападнут, и да
мора да се уједини, дисциплинује и да буде спреман на жртве, под нацистичким вођством,
како би однео победу над злочиначком, такозваном, Јеврејском завером да се покори
немачки народ.
Ова идеологија се одржала од доласка партије на власт 1933.године и оснивањем
Трећег Рајха, до пораза немачке војске 1945. године, када је нацизам законом забрањен.
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