
Nikoli ne obupajte! 
  

Naslednji članek Gerharda Laucka je izšel v zadnji številki NS KAMPFRUF 

(št. 115 marec-april 1995), ki je izšla tik pred njegovim drugim političnim za-

porom (1995-1999). 

  

   V več kot dvajsetih letih nepre-

kinjenega političnega udejstvo-

vanja sem doživel veliko uspehov 

in neuspehov.  Zmage je lahko 

proslavljati.  Težje, a veliko 

pomembnejše je nadaljevati kljub 

neuspehom. 

   Tukaj je nekaj misli, ki mi 

pomagajo v slabih časih.  Želim 

jih deliti z vami, dragi tovariši, v 

upanju, da bodo nekoč pomagale 

tudi vam. 

   Prvič: Če lahko 

nacionalsocialistična ideja preživi 

vojaški poraz v drugi svetovni 

vojni, uničenje tretjega rajha in 

smrt našega ljubljenega voditelja 

Adolfa Hitlerja, potem lahko 

zagotovo preživi tudi vse druge 

neuspehe - tudi izgubo 

pomembnega borca, vodje ali celo 
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celotne skupine borcev.  Dokler živi vsaj en nacionalsocialist, se boj nadaljuje! 

   Drugič: Boj za preživetje bele rase se nadaljuje, dokler ostajata belski moški in 

bela ženska.  Čeprav je bela rasa na tem planetu v manjšini, še vedno živi na 

stotine milijonov belcev. 

   Tretjič: Velike, neverjetne svetovnozgodovinske spremembe so vedno mogoče.  

Nihče ne pozna prihodnosti. Nemška zgodovina sama ponuja veliko takšnih 

primerov: 

   Kdo bi si v ponosnem in močnem nemškem rajhu leta 1910 predstavljal 

ponižanje leta 1919?  V kaosu dvajsetih let prejšnjega stoletja preporod v 

tridesetih letih?  Po zmagi leta 1940 katastrofo leta 1945?  Po letu 1945 

gospodarski čudež v petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja?  Po letu 

1985 prihajajoči zlom berlinskega zidu, komunistične DDR in celo Sovjetske 

zveze?  (Nikoli nisem pričakoval, da bom v svojem življenju videl te stvari. Ali ste 

jih vi?) 

   Četrtič: zgodovino vedno ustvarjajo manjšine: manjšine, ki se borijo! 

   Adolf Hitler je začel s sedmimi men....Ameriško revolucijo proti globalnemu 

britanskemu imperiju je podprlo le 10 % ameriškega prebivalstva - primerljivo 

število jih je simpatiziralo z Britanci, večina pa ni storila ničesar in samo 

opazovala ... Mala Prusija s komaj 4,5 milijona prebivalcev je v sedemletni vojni 

(1756-1763) odbila sovražno koalicijo z 200 milijoni prebivalcev (!). 

   Petič: Ni pomembno, koliko človek misli, da je naredil za gibanje.  Drug tovariš, 

mnogi drugi tovariši so naredili veliko, veliko več!  Nihče si ne sme reči:  "Jaz sem 

naredil več kot drugi!"  (Tudi če je to res.) Namesto tega si mora vedno 

prizadevati, da bi naredil še več.  Ne pritožujte se nad pomanjkljivostmi drugih 

tovarišev, temveč se poglejte v ogledalo in se vprašajte: "Kaj sem naredil do zdaj?  

Kaj lahko storim danes?"  

   Nemški patriot Fichte je nekoč dejal, da bi moral vsak posameznik ravnati tako, 

kot da je usoda njegovega naroda odvisna samo od njegovih dejanj. 

   Šestič: Vsaka malenkost pomaga.  Nihče ne ve, katera slama bo zlomila kamelji 

hrbet, katera nalepka ali časopis bo pridobila novega aktivista, katero dejanje bo 

obrnilo tok bitke.  

   Če lahko celo življenje političnega aktivizma prispeva k preživetju bele rase 

toliko, kot eno zrno peska prispeva k celotni plaži ali ena kapljica vode k velikemu 

oceanu, potem je to še vedno vredno.  In je moralna nuja. 

   Sedmič: pravi nacionalsocialist je borec.  Ne bori se samo zato, ker je to njegova 

dolžnost, temveč zato, ker ne bi mogel živeti sam s seboj, če bi se predal.  

   Življenje je boj.  V grobu bomo imeli dovolj časa za mir.  Napoleonova stara 

garda je rekla: "Garda lahko umre, ne more pa se podrediti!" 

   Osmi: Naši mučenci so naša obveznost.  



   Sam čutim sveto in OSEBNO dolžnost do vsakega tovariša, ki se je boril, delal, 

trpel, krvavel ali celo umrl za nacionalsocialistično idejo.  In tega ne mislim samo 

v nekem abstraktnem, filozofskem smislu, razumljivem samo v umu, temveč v 

zelo duhovnem smislu globoko v srcu.  

   Mislim na primer na našega tovariša Gottfrieda Küssla, ki je bil v Avstriji zaprt 

enajst let samo zaradi nenasilne politične dejavnosti.  Podoba, če bi me po prihodu 

iz zapora vprašal, kaj počnem za gibanje, in bi mu moral odgovoriti: "Oh, pred 

časom smo se naveličali politike, zato smo razpustili organizacijo.  Danes živim 

udobno življenje poslovneža in kot hobi zbiram znamke." 

   Imel sem čast in srečo, da sem sodeloval z mnogimi resnično pristnimi 

nacionalsocialisti - ne le z zdravimi mladimi moškimi, temveč tudi z ženskami, 

mladeniči in celo starejšimi ljudmi -, ki se po svojem neutrudnem prizadevanju za 

našo stvar lahko primerjajo z najbolj odlikovanimi vojnimi junaki!  

   Kadarkoli se počutim obupanega, pomislim na te velike nacionalsocialiste.  

Takrat me preplavi sram, da mi je bilo vsaj za sekundo žal samega sebe.  Dam si 

brco v hlače in si rečem: "Ne, ne smem jih pustiti na cedilu!  Če so oni zdržali in 

se borili, potem lahko tudi jaz!" 

   Deveti: Neugodnosti je treba premagati, težave je treba rešiti, sovražnike je treba 

premagati, Jude je treba... 

  



Odlomki iz medijev 
  

Pohvale prijateljev nam dajejo spodbudo.  Vendar pa je priznanje naših 

sovražnikov še bolj prepričljiv dokaz naše učinkovitosti.  Zagotovo je prav 

tako iskreno, vendar manj pristransko v našo korist.  Zato je še toliko bolj 

prepričljivo! 

  

   "Podzemna dejavnost NSDAP/AO za ponovno vzpostavitev fašističnega sistema 

v Nemčiji in Zahodni Evropi je v boju proti zahodnoevropskim državnim 

varnostnim policijskim silam učinkovita zaradi svojega strogo konspirativnega 

dela.  Kot pove že samo ime, se mladi nacionalsocialisti borijo za odpravo 

prepovedi NSDAP ter za legalizacijo svoje metodologije, ideologije in politike, ki 

je provokativna, protimanjšinska in spodbuja rasno sovraštvo. 

   "Nadaljnje strogo zaupno gradivo o tej organizaciji, ki s svojim celičnim 

sistemom agitira na široki fronti, daje gotovost, da se večinoma mladi člani borijo 

proti teroristom, ki so odgovorni za požiganje begunskih domov, napade na 

pisarne levičarskih strank/organizacij, 

tujce in druga nezakonita dejanja, kot 

so vdori. 

   "Škodo, ki jo je povzročila 

NSDAP/AO, je težko oceniti.  Da 

mora biti precejšnja, dokazujejo 

razmeroma visoke zaporne kazni za 

mlade aktiviste, če jih policija uspe - 

kar se zgodi le redko - ujeti, pa tudi 

ogromna distribucija propagandnega 

gradiva in regalij NS, ki preplavlja 

Zahodno Evropo in je usmerjena iz 

ZDA. 

   "Dolg seznam aktivistov NSDAP/

AO, ki so umrli ali naredili samomor, 

je najzanesljivejši dokaz, da so ti 

borci za nacionalsocialistično stvar 

najbolj zagrizeni in fanatični 

Hitlerjevi privrženci." - Die Reihen 

fest geschlossen, Georg Christians 
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