
Resnično junaštvo 
  

   Nacionalsocializmu ne manjka junakov in junakinj.  Njihova dejanja, dosežki in 

predvsem žrtve so nam zgled, obveza in vir moči. 

   Moja generacija, prva "povojna generacija", je imela še vedno priložnost osebno 

spoznati mnoge od teh junakov.  Spomnim se, da sem v sedemdesetih letih 

prejšnjega stoletja obiskal slavnega polkovnika Hansa-Ulricha Rudla na njegovem 

domu v Kufsteinu na Tirolskem.  Velika čast! 

   Vendar pa je še veliko drugih tovarišev, ki so imeli name še večji vpliv.  Prvič, z 

njimi sem preživel več časa kot s polkovnikom, in drugič, bili so "čisto običajni 

ljudje", čeprav so počeli veliko več kot "običajno". 

   Med njimi so bili stari 

tovariši SA Walter Lutter-

mann in Karl-Ferdinand 

Schwarz, zakonca Müller 

in "Armin" iz generacije 

Hitlerjugend, Thies Chris-

tophersen, borci povojne 

generacije, kot sta Mi-

chael Kühnen in Gottfried 

Küssel, ter drugi, ki zara-

di varnosti niso bili 

imenovani. 

   Nekateri od teh tova-

rišev in njihova življenja 

so name naredili še pose-

bej močan vtis. 
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   ...1945.  Vojne je konec.  Vse je izgubljeno.  Življenje je postalo nesmiselno.  

"Gretchen" gre v gozd do železniških tirov.  Usede se na tire in čaka na vlak, ki bo 

končal njeno žalostno življenje.  Razmišlja.  Nato sprejme drugačno odločitev.  Če 

bo preživela, bo morda nekega dne lahko storila kaj v duhu Führerja.  Vstane in 

gre domov.  Minejo leta.  Spomladi leta 1972 izgnanec iz Breslaua pove, da obsta-

ja NSDAP/AO.   Postane ena prvih članic, ena najbolj prizadevnih prostovoljk in 

velikodušna finančna podpornica, čeprav ni bogata in ima zelo skromen življenjski 

slog.  Prostovoljno delo opravlja leto za letom, desetletje za desetletjem.  V visoki 

starosti oslepi.  Vendar nadaljuje z delom - še vedno lahko zlaga in polni poštne 

pošiljke. 

   ...Smrtno bolan z rakom.  Skoraj ne more jesti in spati.  Hoja je težka in utruja-

joča.  Toda "FW" še vedno lahko nekaj počne: privleče se do mize in opravlja 

računalniško delo.  Ure so dolge.  Težko namreč vstane in se vrne na udoben stol.  

Dan za dnem.  Leto za letom.  Zjutraj zadnjega dneva življenja je to še vedno ruti-

na.  Tistega popoldneva pride smrt.  

   ...1945.  Mladi vojak "Armin" se po premirju še naprej bori.  Pozneje ga ujame-

jo, vendar ga ne prepoznajo kot borca volkodlaka.  Štiri leta v posebnem taborišču 

za nepokorne naciste.  Nazadnje je svoboden.  Takoj nadaljuje s političnim udejst-

vovanjem.  Zapor.  Žena ga zapusti.  Spet svoboda, politični aktivizem in 

pomembna vloga pri širjenju NSDAP/AO v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.  

Toda izdajalec pomeni zapor.  Druga žena odide. 

   ...štiri leta političnega zapora - brez možnosti pogojnega izpusta do zadnjega 

dne.  Potem pa dan svobode.  Vrnitev k političnemu delu.  Leto intenzivnega delo-

vanja.  Nato še štiri leta zapora. Spet na prostosti, spet aktiven, vse do smrti.  Nje-

govo ime: Michael Kühnen.  Bil je najpomembnejši nacionalsocialistični voditelj 

svoje generacije v Nemčiji. 

   ... "B." se želi poročiti, vendar stranka potrebuje delavce in denar.  Družina bo 

morala počakati nekaj let.  Toda kljub mladosti pride bolezen.  Družina ne pride 

več, temveč smrt. 

   ... "R." je pohabljen v vietnamski vojni.  Obe nogi sta odneseni.  Eno roko je 

izgubil.  Druga roka je poškodovana.  Še vedno ni nemočen.  Delo po telefonu je 

mogoče.  Zaradi tega telefonskega dela NSDAP/AO v enem letu razširi svoj tele-

vizijski program iz enega na šestnajst mest. 

  ...Kriza.  "M." se vmeša in prevzame naloge brez usposabljanja.  Prosti čas in 

poklic sta zamenjana za politično delo, težave, skrbi in stres.  M. vztraja več let, 

dokler se kriza ne konča in ima njegova velika družina spet prednost. 

  

   Tovariši! 



   To so resnične zgodbe! 

   S temi tovariši sem tesno sodeloval, včasih celo desetletja.  Njim dolgujemo 

dosežke NSDAP/AO v zadnjih treh desetletjih. 

   Naj vam služijo kot zgled in obveza, kot tolažba in navdih, kot so služili meni. 

   Naj nekateri izmed vas postanejo zgled tistim, ki se bodo kasneje pridružili 

našim vrstam in nosili sveto zastavo svastike, ko bomo tudi mi poklicani k veliki 

nevihtni enoti na nebu. 

   ...Kajti zastava pomeni več kot smrt! 

  

- Gerhard Lauck 



Odlomki iz medijev 
  

Pohvale prijateljev nam dajejo spodbudo.  Vendar pa je priznanje naših sov-

ražnikov še bolj prepričljiv dokaz naše učinkovitosti.  Zagotovo je prav tako 

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

pričljivo! 

  

   "V posebnem poročilu o nemških neonacistih v začetku leta je ADL Laucka 

izpostavila kot najnevarnejšega propagandista tega gibanja. - Los Angeles Times, 

7. september 1993 

  

   "Naraščajoči problem neonacizma v Nemčiji, občasni izbruhi nasilja v Ameriki 

in Lauckova nedavna širitev na nove trge sovraštva v drugih državah so sprožili 

alarm v agencijah, ki spremljajo ekstremistične dejavnosti... 

   "Urad za zaščito ustave v Nemčiji trdi, da je Lauck glavni dobavitelj propagan-

de nemškemu nacističnemu podzemlju... 

   "V zadnjem letu je kancler Helmut Kohl "večkrat poskušal prepričati 

Američane, kako pomembno je, da se ustavi tiskanje ali izvoz gradiva", je poveda-

la Hannelore Kohler iz Nemškega infor-

macijskega centra nemške vlade v New 

Yorku..." 

   "Lauckova mreža stikov iz Midland-

sa se razteza po vsej Evropi ter Severni 

in Južni Ameriki.  Rasistom na skrajnem 

desnem robu pretežno belih držav do-

bavlja propagando, spodbude, navodila 

in v nekaterih primerih tudi denar ... 

   "Nemške oblasti so Laucka nekoč za 

štiri mesece zaprle, da bi ga preprečile v 

svoji državi.  Doživljenjsko so mu 

prepovedale vstop v državo.  Vendar pa 

niso zatrle njegovega sodelovanja.  Od 

padca berlinskega zidu se je njihov 

problem - in Lauckova nemška mreža - 

še povečal. 

   "Poleg tega se je Lauck v zadnjih 

dveh letih razširil v več kot 30 držav.  

Njegova organizacija izdaja četrtletnike 



tabloidnega formata v angleščini, nemščini, švedščini, danščini, madžarščini, ni-

zozemščini, francoščini, španščini, portugalščini in italijanščini.  V Rusijo pošilja 

tudi ameriške dolarje in nemške marke za financiranje tamkajšnjega časopisa v 

ruskem jeziku ... 

   "V zadnjem letu je Lauck okrepil tudi svoje dejavnosti v ZDA.  Sponzorira dve 

televizijski oddaji "bele moči" na javnih kanalih v 15 ameriških mestih. 

   "Judovska liga proti obrekovanju B`nai B`rith, ki je Laucka spremljala vso nje-

govo kariero, ga označuje za "rasista svetovnega razreda", katerega ekspanzije so 

razlog za mednarodno zaskrbljenost. 

   "Ima vse elemente, ki so pomembni v svetu sovraštva," je dejal I. Robert 

Wolfson iz Omahe, direktor regije Plains League Anti-Defamation.  "To pomeni 

veliko število ljudi, dobro financirano operacijo, ki je mednarodnega obsega, 

precej izpopolnjeno predstavo o svojih ciljih in taktikah ter sredstva, s katerimi 

lahko nekaj stori. 

   "Wolfson napoveduje, da bo Lauck svoja nova evropska in skandinavska 

oporišča izkoristil za poskus legitimizacije nacizma kot politične opcije na med-

narodni ravni in povečal pritisk na Nemčijo, naj legalizira stranko. 

   "Zaradi spleta dogodkov je človek, kot je ta, veliko pomembnejši, kot je bil 

pred 20 leti," je dejal Wolfson... 

   "V več kot 200 kriminalističnih preiskavah leta 1992 so Lauckovo propagando 

našli na kraju zločina ali pri preiskavah stanovanj osumljencev. 

   "Enkrat na tri dni pripravimo tabloidni časopis v profesionalni obliki ali tele-

vizijsko oddajo," je dejal Lauck, "poleg tega pa se ukvarjamo tudi z naročili po 

pošti, faksimili, intervjuji in drugimi stvarmi.    

   "Njegove trditve podpirajo agencije, ki so njegovi sovražniki." - Sunday World-

Herald (Omaha), 26. september 1993 



 


