
Nu renunțați niciodată! 
  

Următorul articol al lui Gerhard Lauck a apărut în ultimul număr al revistei 

NS KAMPFRUF (nr. 115, martie-aprilie 1995), publicat cu puțin timp înainte 

de cea de-a doua încarcerare politică a acestuia (1995-1999). 

  

   De-a lungul unei perioade de 

peste douăzeci de ani de activism 

politic continuu, am cunoscut mul-

te succese și multe eșecuri.  Este 

ușor să sărbătorim victoriile.  Este 

mai greu, dar mult mai important, 

să continui în ciuda eșecurilor. 

   Iată câteva gânduri care mă ajută 

să trec peste momentele grele.  

Doresc să le împărtășesc cu voi, 

dragi tovarăși, în speranța că într-o 

zi vă vor ajuta și pe voi. 

   În primul rând: dacă ideea 

național-socialistă poate supra-

viețui înfrângerii militare din cel 

de-al Doilea Război Mondial, dis-

trugerii celui de-al Treilea Reich și 

morții iubitului nostru lider Adolf 

Hitler, atunci poate supraviețui cu 

siguranță și oricărui alt eșec - chi-

ar și pierderii unui luptător im-
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portant, a unui lider sau chiar a unui întreg grup de luptători.  Atâta timp cât chiar 

și UN singur național-socialist trăiește, LUPTA CONTINUĂ! 

   În al doilea rând: Atâta timp cât mai există un bărbat alb și o femeie albă, lupta 

pentru supraviețuirea rasei albe continuă.  Chiar dacă rasa albă este minoritară pe 

această planetă, există încă sute de milioane de oameni albi. 

   În al treilea rând: Întotdeauna sunt posibile schimbări mari și incredibile în 

istoria lumii.  Nimeni nu cunoaște viitorul. Istoria germană însăși oferă multe 

astfel de exemple: 

   În mândrul și puternicul Reich german din 1910, cine și-ar fi imaginat umilința 

din 1919?  În haosul din anii 1920, renașterea din anii 1930?  După victoriile din 

1940, catastrofa din 1945?  După 1945, miracolul economic din anii 1950 și 1960?  

În 1985, prăbușirea apropiată a Zidului Berlinului, a "DDR" comunistă și chiar a 

Uniunii Sovietice?  (Nu mă așteptam să văd aceste lucruri în timpul vieții mele, 

voi v-ați așteptat?). 

   În al patrulea rând: Istoria este întotdeauna făcută de minorități: minorități care 

luptă! 

   Adolf Hitler a început cu șapte oameni....Revoluția americană împotriva 

Imperiului Britanic global a fost susținută de doar 10% din populația americană - 

un număr comparabil a simpatizat cu britanicii, iar majoritatea nu a făcut nimic și 

doar a privit...Mica Prusie, cu o populație de abia 4,5 milioane de locuitori, a ținut 

piept unei coaliții inamice cu o populație de 200 de milioane de locuitori (!) în 

timpul Războiului de șapte ani (1756-1763). 

   Al cincilea: Nu contează cât de mult crede o persoană că a făcut pentru mișcare.  

Un alt tovarăș, mulți alți tovarăși, au făcut mult, mult mai mult!  Nimeni nu ar 

trebui să își spună: "Nu, nu, nu!  "Eu am făcut mai mult decât ceilalți!".  (Nici 

măcar dacă este adevărat.) În schimb, trebuie să încerce mereu să facă și mai mult.  

Nu vă plângeți de neajunsurile celorlalți camarazi, în schimb priviți-vă în oglindă 

și întrebați-vă: "Nu vă plângeți de neajunsurile celorlalți: "Ce am făcut până 

acum?  Ce pot face astăzi?".  

   Patriotul german Fichte a spus odată că fiecare persoană ar trebui să acționeze ca 

și cum soarta națiunii sale ar depinde exclusiv de propriile acțiuni. 

   Al șaselea: Orice lucru mic ajută.  Nimeni nu știe ce picătură va sparge spatele 

cămilei... ce autocolant sau ziar va recruta un nou activist... ce faptă va schimba 

cursul bătăliei.  

   Dacă o viață întreagă de activism politic poate contribui la supraviețuirea rasei 

albe la fel de mult cum un grăunte de nisip contribuie la o plajă întreagă sau o 

picătură de apă contribuie la un ocean imens, atunci tot merită.  Și este o 

necesitate morală. 

   Al șaptelea: Un național-socialist adevărat este un luptător.  El nu luptă doar 



pentru că este de datoria lui, ci mai degrabă pentru că nu ar putea trăi cu el însuși 

dacă ar renunța.  

   Viața este o luptă.  Vom avea suficient timp pentru pace în mormânt.  Vechea 

gardă a lui Napoleon a spus: "Garda poate muri, dar nu poate ceda!" 

   Al optulea: Martirii noștri sunt obligația noastră.  

   Eu însumi simt o datorie sfântă și PERSONALĂ față de fiecare camarad care a 

luptat, a muncit, a suferit, a sângerat sau chiar a murit pentru Ideea național-

socialistă.  Și nu mă refer la acest lucru doar într-un sens abstract, filozofic, 

inteligibil doar în minte, ci mai degrabă într-un sens foarte spiritual, adânc în 

inimă.  

   De exemplu, mă gândesc la tovarășul nostru Gottfried Küssel, închis în Austria 

timp de 11 ani pentru o simplă activitate politică de non-violență.  Imaginați-vă 

dacă, după ce a ieșit din închisoare, m-a întrebat ce fac pentru mișcare, iar eu a 

trebuit să-i răspund: "Oh, ne-am săturat de politică de ceva timp, așa că am 

dizolvat organizația.  Astăzi duc o viață confortabilă de om de afaceri și 

colecționez timbre ca hobby". 

   Am avut onoarea și norocul de a lucra cu mulți național-socialiști cu adevărat 

autentici - nu doar tineri sănătoși, ci și femei, tineri și chiar persoane în vârstă - ale 

căror eforturi neobosite pentru cauza noastră îi fac comparabili cu cei mai decorați 

eroi de război!  

   De câte ori mă simt descurajat, mă gândesc la acești mari naționaliști.  Apoi sunt 

copleșit de rușine pentru că mi-am plâns de milă măcar o secundă.  Îmi dau un șut 

în pantaloni și îmi spun: "Nu, nu pot să-i dezamăgesc!  Dacă ei au putut să reziste 

și să lupte mai departe, atunci pot și eu!". 

   Al nouălea: Adversitatea este acolo pentru a fi depășită, problemele sunt acolo 

pentru a fi rezolvate, dușmanii sunt acolo pentru a fi înfrânți, evreii sunt acolo 

pentru a fi... 



Extras din presă 
  

Laudele din partea prietenilor noștri ne încurajează.  Cu toate acestea, 

recunoașterea din partea dușmanilor noștri oferă o verificare și mai 

convingătoare a eficienței noastre.  Este cu siguranță la fel de sinceră, dar mai 

puțin părtinitoare în favoarea noastră.  Și, prin urmare, cu atât mai 

convingătoare! 

  

   "Activitatea clandestină a NSDAP/AO pentru recrearea unui sistem fascist în 

Germania și în Europa de Vest își trage eficiența în lupta împotriva forțelor 

polițienești de securitate ale statului vest-european din activitatea sa strict 

conspirativă.  După cum spune chiar numele, tinerii național-socialiști luptă pentru 

ridicarea interdicției NSDAP și pentru legalizarea metodologiei, ideologiei și 

politicii lor, care sunt incendiare, antiminoritare și care promovează ura rasială. 

   "Alte materiale strict confidențiale despre această organizație, care se agită pe 

un front larg prin sistemul său de celule, dau certitudinea că membrii, în mare 

parte tineri, luptă împotriva 

teroriștilor care sunt responsabili de 

incendierea caselor de refugiați, de 

atacuri împotriva sediilor partidelor/

organizațiilor de stânga, a străinilor și 

de alte acțiuni ilegale, cum ar fi 

spargerile. 

   "Pagubele provocate de NSDAP/

AO sunt greu de estimat.  Faptul că 

trebuie să fie considerabile este de-

monstrat de pedepsele relativ grele cu 

închisoarea împotriva tinerilor acti-

viști, dacă poliția reușește - ceea ce se 

întâmplă rareori - să-i prindă, precum 

și de imensa distribuție de materiale 

de propagandă și de însemnele NS, 

care inundă Europa de Vest și este di-

rijată din SUA. 

   "Lunga listă de activiști ai 

NSDAP/AO care au murit sau s-au 

sinucis este cea mai sigură măsură a 

faptului că acești luptători pentru cau-



za național-socialistă sunt cei mai înrăiți și fanatici adepți ai lui Hitler." - Die 

Reihen fest geschlossen de Georg Christians (pagina 249)   



 


