
Naslednje četrt stoletja 

in naprej 
  

   Naš najdragocenejši vir je 

človek. 

   Človek brez orožja se lahko bori 

z golimi pestmi.  Toda orožje brez 

človeka, ki ga obvladuje, je le kos 

neuporabne snovi. 

   Neoborožen človek si lahko ust-

vari lastno orožje.  Toda orožje ne 

more ustvariti roke, ki bi ga upora-

bljala. 

   Naš glavni poudarek mora biti na 

izboljšanju naših človeških virov: 

zaposlovanju, razvoju, uporabi in 

množičnosti aktivistov in podpor-

nikov. 

   Naš drugi poudarek mora biti na 

izboljšanju naših nečloveških vi-

rov: finančnih, fizičnih in 

tehnoloških. 

   Negovati moramo tako um kot 

srce: našo ideološko dediščino in 

borbeni duh, ki edini vdihuje ži-
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vljenje nacionalsocialistični ideji.  Življenje pomeni upanje za prihodnost. 

   Ideja potrebuje ljudi.  Ti ljudje so verniki, sledilci, zagovorniki, ki jo sprejmejo 

in širijo glas o njej.  

   Ljudje potrebujejo druge ljudi.  Človek ni osamljeno bitje.  

   Nacionalsocialisti tvorijo živo skupnost.  Skupnost vere in skupnost boja. 

   Ta zavest skupnosti, ta občutek namena in ta globoko občutena dolžnost, da 

kljubujemo vsem možnostim in se borimo proti vsakemu sovražniku - kljub de-

setletje za desetletjem neusmiljenega preganjanja, obrekovanja in žrtvovanja -, so 

nujno potrebni za naše dolgoročno preživetje in končno zmago. 

   Posamezniki odpadejo.  Organizacije prihajajo in odhajajo.  Soseske in cela mes-

ta so uničena.        

   Morda bodo v novem tisočletju propadli celo celi narodi. 

   Toda dirka mora preživeti!  

   To spoznanje, ta zapoved, je hkrati najbolj sveto in najbolj naravno.  To je bistvo 

nacionalsocializma!   

   To znanje, ta vera in ta dolžnost so naše bistvo kot nacionalsocialistov. 

   Dolžnost pomeni napor.  Samo prizadevanje prinaša rezultate.  

   Prizadevanja je treba prepoznati, priznati in spodbujati. 

   Poudarek moramo dati aktivizmu.  Aktivizem po vsem svetu.  Aktivizem svetov-

ne panarijske nacionalsocialistične skupnosti vere in boja. 

   Vse to seveda ni "novo".  V strategiji NSDAP/AO je prevladovalo že v njenem 

prvem četrtstoletju in se nadaljuje tudi v drugem. 

   Organizacija, logistika in tehnologija so zelo pomembni.  Naj ne bo pomote.  

Vendar so le mišice, ne pa srce in duša našega gibanja.  

  

- 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! 

  

   "Nemški neonacisti so se obrnili na Američana, znanega kot "Führer s 

kmečkim pasom", da bi dobili navodila, kako se izogniti policiji in razstreliti 

stavbe, kot je povedal vodilni nacistični prebežnik. 

   "Američan Gary Lauck iz Lincolna v Nebru je bil znan kot največji svetovni 

tiskar neonacistične propagande... 

   "Mislim, da je to (obtožba o njegovi povezanosti z nasiljem) del kampanje 

nemške vlade," je dejal.  "Že leta si prizadevajo, da bi nas prepovedali.  Nemški 

koncept demokracije je tako drugačen od našega. 

   "Nemški uradniki so pozivali k zatrtju Lauckovega propagandnega mlina... 

   



"Konec lanskega leta je bil Lauck osrednja tema pogovorov med direktorjem FBI 

Lewisom Freehom in njegovimi nemškimi kolegi v Bonnu. 

   "Nemški uradniki so Freeha prosili za pomoč pri preprečevanju, da bi Laucko-

vo gradivo prišlo iz Nemčije. 

   "Freeh je namignil, da bi lahko Združene države storile več, če bi dokazale, da 

je bil Lauck več kot le politični propagandist. 

   "Obstaja dokaj tanka meja, ko lahko posameznik preseže zgolj svobodo govora 

ali izražanja in začne pomagati ali spodbujati (kaznivo dejanje v Nemčiji)," je 

dejal. 

   Nekdanji neonacist Ingo Hasselbachpravi, da je Lauck storil prav to.  V 

nedavnem intervjuju je Hasselbach zatrdil, da je Lauck postal vodilna osebnost 

nemškega desničarskega gibanja, ki ni le pozival k terorizmu, ampak je tudi dajal 

potrebna navodila. 

   "Lauckov vpliv se je močno povečal, ko so nemške oblasti prepovedale več 

desničarskih strank in njihove voditelje prisilile, da so odšli v ilegalo," je povedal 

Hasselbach, ki je lani izstopil iz desničarskega gibanja, ker je bil po njegovih 

besedah zgrožen nad njegovim nesmiselnim nasiljem. 

   "Hasselbach, ki je nekoč vodil največji berlinski kontingent skinheadov, je 

dejal, da je Lauck pozval nemške neonaciste, naj se proti vladni prepovedi borijo s 

teroristično kampanjo. 

   "Poslal mi je pismo, v katerem je zapisal, da je pravni način (doseganja 

političnih sprememb) spodletel in da bi morali razmišljati o napadih na judovske 

ustanove ... in o (berlinski mestni vladi, ki se je potegovala za) olimpijske igre leta 

2000," je dejal Hasselbach.  "S tem pismom sem prejel računalniški disk (z doku-

mentom, ki se je imenoval "Oboroženo gibanje")." 

   "Lauck je skupini dal tudi podrobna navodila, kako izdelati bombe in kje jih 

namestiti, da bodo imele čim večji učinek," je dejal Hasselbach... 

   "Lauck je Hasselbacha označil za izdajalca in morda orodje nemških ob-

veščevalnih služb." - The Buffalo News, 13. februar 1994  



 


