De første to uker av vår
sommer-offensiv!
12. mai
Planleggingen av sommer-offensiven begynner.

19. mai
Boken "Hva er NSDAP/AO?" er utgitt på 22 språk.

22. mai
NSDAP/AO's NS News Bulletin utvides fra 5 språk til 23 språk.
og
fra månedlig til ukentlig offentliggjørelse.
Med andre ord: fra 60 numre om året til over 1000 numre om året!
Obs.!: Produksjonsholdet skapte de første FIRE numre på bare TRE dager. Det
beviser, at ukentlig produksjon er realistisk.

24. mai
NSDAP/AO's nyeste nettsted nsdapao.info lanseres.

Bakgrunn:
Den hittil usette samtidige beslagleggelsen av TRE internett-domenenavn i februar
tok NSDAP/AO's primære nettsted offline.

Den amerikanske bestyrer, hvis morselskap ligger i Canada, hevdet at dette ble
gjort "på ordre fra det tyske politi". [NB!: Alle tre nettsteder er stort sett på tysk.
De omfatter nsdap.info, nazi-lauck-nsdapao.com, og en annen klient hos internetthost zensurfrei.com.]
Med andre ord: En amerikansk virksomhet fulgte ordrer fra en utenlandsk
regjering! Og nektet ytringsfrihet til andre amerikanere!
Det ble innlevert en offisiell ICANN-klage, og en advokat ble ansatt.
Zensurfrei ble grunnlagt i 2001 for å tilby internett-hosting til systemkritiker. I
begynnelsen var det mindre enn et dusin kunder. De fleste i Tyskland. I løpet av få
år var antallet vokset til omkring 60. Idag er Zensurfrei vert for flere hundre av
nettsteder i hele verden.
Zensurfrei sine nettsteder og servere er under stadigt og massivt angrep!
Alene i løpet av en måned har Zensurfrei bekjempt SJU "zero day events" (ZDE).
Noen angrep kommer fra profesjonelle hackere. En av dem var så imponeret over
våre forsvar, at han fikk kontakt med oss. Det var ikke noe persønligt. Han ble
utbetalt $26.000. (Han slo feil, men han beholdt pengene i hvert fall.)
Noen angrep er statsstøttete, og meget sofistikert.
Kun de mest velutdannede IT-profesjonelle kan vellykket forsvare mot angrep av
denne størrelsesorden og dette raffinementet.
Det er IKKE billig. Ytringsfrihet er IKKE gratis.
Zensurfrei sitt IT-team utarbeidet og implementerte en strategi for å i stor grad
nøytralisere effekten av tapet av domenenavn. (NB: Den juridiske kampen for å
gjenvinne kontrollen over disse domenene fortsetter også!)
Flere nesten identiske domener er registrert hos flere bestyrer spredt rundt i verden.
For eksempel: nsdapao-gerhard-lauck.com, nsdapao-gerhard-lauck.net, og
nsdapao-gerhard-lauck.org peker alle på siden nsdapao.info. De er "inngående"
domener.

Det primære nettstedet nsdapao.info fungerer som en gateway til et helt nettverk av
sammenkoblede nettsteder. Av og til omtales de som "satellit-" eller
"hjelpernettsteder". [Zensurfrei utviklet denne strategi for nesten 20 år siden.
Sikkerhet og omkostninger til båndbredde var begge faktorer.]
Disse alternative domenene vises fremtredende på nettstedet, så besøkende vet
hvor de skal se. (NB: Enda flere domener er registrert, men IKKE avslørt for
publikum. Inntil det er nødvendig.)
Det er også "utgående" domener. For eksempel: nsdapao-lauck-news.com,
nsdapao-lauck.net, og nsdapao-lauck.org. Disse domener peker på det neste
NSDAP/AO nettsted nsdapao.org.
Disse nettsteder er spesialbygd til å være nesten umulig å hacke.
Med andre ord: Det åpenlyse angrep på ytringsfrihet viste seg å være en
velsignelse i forkledning.

Det snikende angrep SLO FEIL.
Som PEARL HARBOR!
Gerhard Lauck

