
Moje izkušnje v  
Nacionalsocialistično podzemlje 
v Nemčiji v sedemdesetih letih 

prejšnjega stoletja 
  

Gerhard Lauck 
    

Prvi del: 
Priprava na obisk spredaj 

  
Prvič, nikomur ne povejte, da je potovanje načrtovano. 
  
Drugič, zapomnite si vsako ime in naslov.  Zapisati jih je preveč nevarno.  Seznam 
bi lahko prišel v roke sovražniku.  (Telefonske številke so nepotrebne. Telefonom 
bi lahko prisluškovali.) 
  
Tretjič, pakirajte lahkotno.  En kovček za oblačila.  En kovček za ostalo.  Med 
potovanjem se lahko prtljaga izgubi.  (To se mi je dejansko zgodilo večkrat.) Ali 
pa jo namerno zapustite, da bi hitreje pobegnili!  (To se mi je skoraj zgodilo 
večkrat.) 
  
Obleka za obleko z dodatnimi žepi.  Denar razdelite v več žepov.  Obleka in hlače.  
In pas za denar. 
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Drugi del: 
Prvi stik 

  
Poletite v drugo evropsko državo.  Hitro prečkajte mejo z Nemčijo.  Ne-
napovedano obiščite stike.  Preprosto potrkajte na vrata zvečer ali ob koncu tedna.  
(Obstaja velika verjetnost, da bodo doma.) 
  
Vrata se odprejo.  Oseba pred menoj je presenečena.   
  
"Gerhard, nisem vedel, da si v Nemčiji!"  
  
"Da, to je zamisel." 
  
Tovariševa žena pripravi hrano.      
  
Postali smo dobri prijatelji.  To vključuje tudi njegovo družino. In njegove hišne 
ljubljenčke. 
  
Izdelamo preprosto kodo.  Samo za naju dva.  Za nikogar drugega.  Zato je omeje-

na le na nekaj ključnih kon-
ceptov.  Kot so kodna ime-
na in možne lokacije 
srečanj.  Ker si bom moral 
zapomniti veliko različnih 
kod.  (V ta namen so zelo 
uporabne zasebne šale.) 
  
Pogovarjamo se do zgod-
njega jutra naslednjega dne.   
Spimo le nekaj ur.  Nato 
tovariš odide na delo.  Jaz 
pa odidem na naslednji ses-
tanek. 
  
Prvih nekaj dni je še pose-
bej intenzivnih.  Hočem 
narediti čim več.  Preden 
politična policija ugotovi, 
da sem v državi.   
  
Minejo tedni ali celo 
meseci.  Nato zapustim 



Nemčijo.   
  
Razen če prejmem vabilo, ki ga preprosto ne morem zavrniti.  In se nastanim v 
luksuznem hotelu.  Kot gost države. 
 
  



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! 

    

   "Najbolj iskan človek v Evropi aretiran na Danskem - Interpol ga išče v 15 

državah!" - naslovnica danskega časopisa po aretaciji Gerharda Laucka 20. marca 

1995 

   

   "Liga proti pohabljanju je Laucka označila za najnevarnejšega propagandista 

skrajne desnice." - Los Angeles Times, 25. julij 1995 

  

   "Uradnik na ameriškem veleposlaništvu v Bonnu je dejal, da ameriška vlada še 

ni bila zaprošena za pomoč pri zagotavljanju dokazov proti Laucku.  "V tem boju 

nismo udeleženi," je dejal uradnik.  "To morajo rešiti Danci in Nemci.  Naš prvot-

ni interes bo zagotoviti, da se z njim ravna tako dobro, kot se ravna s komer koli v 

Nemčiji, in da se njegove pravice 

v celoti spoštujejo."" Washington 

Post, 25. avgust 1995 

  

   "Vendar pa želimo vsakič za-

govarjati pravico vsakogar - tudi 

nacistov, vključno z Garyjem 

Lauckom -, da svoja stališča 

predstavi v besedi in pisni obliki. 

Dokler dansko vrhovno sodišče 

ni sprejelo svoje odločitve, smo 

dejansko verjeli, da bo najvišja 

pravna avtoriteta v tej deželi 

obrambo svobode govora v naši 

ustavi obravnavala kot svojo 

najbolj plemenito nalogo. 

   "Kako naivno.  Razsodba je 

bila sodni slalom s ciljem prikriti 

dejstvo, da dansko vrhovno 

sodišče danes bolj kot ustavo ce-



ni politično korektnost in politično poslušnost. 

   "Sodba je politično poslušna, saj je bilo že od trenutka aretacije Garyja Laucka 

jasno, da je zunanjemu ministru pomembno, da izpolni nemško željo po izročitvi, 

zato je zbral najboljše možgane pravosodnega ministrstva za nehvaležno nalogo, 

da zbere sodna sredstva za legalizacijo izročitve. 

   "Trajalo je nekaj mesecev, preden so bili pripravljeni, in najhujše, kar so lahko 

našli v tem kupu neumnosti, ki jih je Lauck napisal v letih in s katerimi je Višje 

sodišče upravičilo izročitev, so bile izjave, kot je 'Judje so naša nesreča. Ven z 

Židi. ", izjave, katerih besedilo bi tudi v smislu protirasističnega zakona 266b 

pomenilo kvečjemu denarno kazen ali nekaj tednov zapora.  Kljub temu ga je 

vrhovno sodišče izročilo Nemčiji in obsodilo na verjetno nekajletno zaporno ka-

zen." - Morgenposten Fyens Stiftstidende (danski časopis), 27. avgust 1995  

  

   "V prvih dveh letih družbenih pretresov po združitvi Nemčije je sprožil ob-

sežen propagandni napad na Nemčijo.  Zlasti v vzhodnih deželah je prišlo do ek-

splozije skrajno desničarskih zločinov.  Med letoma 1991 in 1992 se je število 

policijskih zasegov Lauckovega gradiva skoraj potrojilo.  Rasistične nalepke 

NSDAP/AO so se pojavljale po vsej državi... 

   "Kljub temu je Lauckovo gibanje v zadnjih letih doživelo velik porast članstva 

in finančne podpore.  Zdaj izdaja nacistične časopise v desetih jezikih. 

   "Strokovnjaki Zveznega urada za zaščito ustave priznavajo, da Lauckovo 

gradivo še naprej preplavlja Nemčijo.  Policijski strokovnjaki potrjujejo, da se je 

tej tihotapski taktiki skoraj nemogoče zoperstaviti zaradi ogromne količine legalne 

pošte, ki vsak dan prispe iz ZDA.  

   "Lauck ima več denarja kot kdaj koli prej, veliko ga prispevajo nacistični sim-

patizerji," ugotavlja Abraham Foxman, direktor Ameriške lige proti obrekovanju 

B`nai B`rith, ki je preučil financiranje NSDAP/AO.  V zameno lahko podpira svo-

je evropske privržence. 

   "Številni strokovnjaki so prepričani, da Lauck in njegova propagandna mreža 

predstavljata resno grožnjo.  Upokojeni novinar, ki je 20 let preučeval NSDAP/

AO, o grožnji desničarskega ekstremizma pravi: "Ne vidim velike nevarnosti, da 

bi današnji izobraženi odrasli pogoltnili izkrivljanje zgodovine, toda Lauck načrtu-

je prihodnost in vpliva na našo mladino." - Zlobni genij nemških neonacistov v bri-

tanski izdaji revije Readers Digest, september 1995 




