
Experiențele mele în  

Național-Socialismul subteran 

în Germania, în anii 1970 
  

de Gerhard Lauck 
    

Partea I: 

Pregătirea pentru o vizită frontală 
  

În primul rând, nu spuneți nimănui că ați planificat o călătorie. 

  

În al doilea rând, memorați fiecare nume și adresă.  Este prea periculos să le 

scrieți.  O listă ar putea cădea în mâinile inamicului.  (Numerele de telefon sunt 

inutile. Telefoanele ar putea fi ascultate). 

  

În al treilea rând, împachetați ușor.  O valiză pentru haine.  O servietă pentru 

restul.  Bagajele ar putea fi pierdute în timpul călătoriei.  (Acest lucru mi s-a 

întâmplat de fapt de mai multe ori.) Sau să fie abandonate intenționat pentru a fugi 

mai repede!  (Acest lucru aproape că mi s-a întâmplat de mai multe ori). 

  

Palton pentru buzunare suplimentare.  Distribuiți banii în mai multe buzunare.  

Costum și pantaloni.  Și centura pentru bani. 
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Partea a II-a: 

Primul contact 
  

Zburați spre o altă țară europeană.  Treceți rapid granița în Germania.  Vizitați ne-

anunțat persoanele de contact.  Pur și simplu bateți la ușă seara sau în weekend.  

(Sunt șanse mari ca aceștia să fie acasă). 

  

Ușa se deschide.  Pe fața persoanei din fața mea se citește o privire surprinsă.   

  

"Gerhard, nu știam că ești în Germania!"  

  

"Da, asta este ideea." 

  

Soția tovarășului pregătește mâncarea.      

  

Devenim prieteni buni.  Asta include și familia lui. Și animalele de companie. 

  

Elaborăm un cod simplu.  

Doar pentru noi doi.  

Nimeni altcineva.  Și, prin 

urmare, limitat la doar câ-

teva concepte cheie.  Cum 

ar fi numele de cod și po-

tențialele locuri de 

întâlnire.  Pentru că va 

trebui să-mi amintesc mai 

multe coduri diferite.  

(Glumele private sunt 

foarte utile în acest scop.) 

  

Vorbim până în dimineața 

următoare.   Dormi doar 

câteva ore.  Apoi tovarășul 

pleacă la serviciu.  Iar eu 

plec la următoarea 

întâlnire. 

  

Primele câteva zile sunt de-



osebit de intense.  Vreau să fac cât mai multe lucruri.  Înainte ca poliția politică să-

și dea seama că sunt în țară.   

  

Săptămânile sau chiar lunile trec.  Apoi părăsesc Germania.   

  

Cu excepția cazului în care primesc o invitație pe care pur și simplu nu o pot refu-

za.  Și să mă cazez într-un hotel de lux.  Ca oaspete al statului. 



Extras din presă 
  

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

noașterea din partea dușmanilor noștri oferă o verificare și mai convingătoare 

a eficienței noastre.  Este cu siguranță la fel de sinceră, dar mai puțin păr-

tinitoare în favoarea noastră.  Și, prin urmare, cu atât mai convingătoare! 

    

   "Cel mai căutat om din Europa, arestat în Danemarca - căutat de Interpol în 15 

țări!" - titlul unui ziar danez după arestarea lui Gerhard Lauck la 20 martie 1995. 

   

   "Liga Anti-Defăimare l-a numit pe Lauck cel mai periculos propagandist de ex-

tremă dreapta." - Los Angeles Times, 25 iulie 1995 

  

   "Un oficial de la Ambasada SUA din Bonn a declarat că guvernului american 

nu i s-a cerut încă să contribuie la furnizarea de dovezi împotriva lui Lauck.  'Nu 

avem un câine în această luptă', a spus oficialul.  'Danezii și germanii trebuie să o 

rezolve.  Interesul nostru inițial va fi să ne asigurăm că el este tratat la fel de bine 

ca oricine în Germania, că drepturile sale sunt respectate pe deplin'"." The Wash-

ington Post, 25 august 1995 

  

   "Dar dorim să apărăm oricând 

dreptul oricui - chiar și al 

naziștilor, inclusiv al lui Gary 

Lauck - de a-și prezenta opiniile 

în cuvânt și în scris. Până când 

Curtea Supremă daneză a pro-

nunțat hotărârea sa, chiar am cre-

zut că cea mai înaltă autoritate 

juridică din această țară va con-

sidera apărarea libertății de ex-

primare din Constituția noastră 

drept cea mai nobilă sarcină a sa. 

   "Câtă naivitate.  Verdictul a 

fost un slalom judiciar cu scopul 

de a masca faptul că, în prezent, 

Curtea Supremă daneză 

prețuiește mai mult corectitudi-

nea politică și obediența politică 



decât Constituția. 

   "Verdictul este obedient politic pentru că, din momentul în care Gary Lauck a 

fost arestat, era clar că pentru ministrul de Externe era important să dea curs 

dorinței germane de extrădare și, prin urmare, a adunat cele mai bune minți din 

Ministerul Justiției pentru sarcina ingrată de a strânge mijloacele juridice pentru a 

legitima extrădarea. 

   "A durat câteva luni până când au fost gata și tot ce au putut găsi mai rău în 

acest morman de prostii pe care Lauck le scrisese în ani de zile și pe care Înalta 

Curte le-a folosit pentru a justifica extrădarea, au fost declarații de genul "Evreii 

sunt nenorocirea noastră". Afară cu evreul. ", declarații al căror text, chiar și în 

termenii legii 266b împotriva rasismului, ar fi dus cel mult la o amendă sau la câ-

teva săptămâni de închisoare.  Cu toate acestea, Curtea Supremă l-a predat pe 

bărbat Germaniei și o sentință de probabil câțiva ani de închisoare." - Morgen-

posten Fyens Stiftstidende (ziar danez), 27 august 1995.  

  

   "În timpul primilor doi ani de tulburări sociale care au urmat unificării ger-

mane, a lansat un atac propagandistic masiv împotriva Germaniei.  Crimele de ex-

tremă-dreapta au explodat, în special în statele estice.  Între 1991 și 1992, con-

fiscările de materiale ale lui Lauck de către poliție aproape că s-au triplat.  Au-

tocolante rasiste NSDAP/AO au apărut în toată țara... 

   "Cu toate acestea, în ultimii ani, mișcarea lui Lauck a înregistrat o creștere a 

numărului de membri și a sprijinului financiar.  În prezent, el publică ziare naziste 

în zece limbi. 

   "Experții de la Oficiul Federal pentru Protecția Constituției recunosc că materi-

alele lui Lauck continuă să intre în Germania.  Experții poliției confirmă faptul că 

este aproape imposibil de contracarat această tactică de contrabandă, din cauza 

volumului uriaș de corespondență legală care sosește zilnic din SUA....  

   "Lauck are mai mulți bani ca niciodată, o mare parte din ei fiind contribuții de 

la simpatizanți naziști", notează Abraham Foxman, directorul Ligii Anti-

Defăimare a B`nai B`rith din America, care a studiat finanțarea NSDAP/AO.  La 

rândul său, el este capabil să-și susțină adepții europeni. 

   "Mulți experți sunt convinși că Lauck și rețeaua sa de propagandă constituie o 

amenințare serioasă.  Un jurnalist pensionar care a studiat NSDAP/AO timp de 20 

de ani, spune despre amenințarea extremismului de dreapta: "Văd puțin pericol ca 

adulții educați de astăzi să înghită denaturarea istoriei, dar Lauck plănuiește pentru 

viitor și îi influențează pe tinerii noștri." - Geniul malefic al neonaziștilor germani 

în ediția britanică a Readers Digest, septembrie 1995. 




