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Moje izkušnje v 

Nacionalsocialistično podzemlje 

v Nemčiji v sedemdesetih letih 

prejšnjega stoletja 
  

Gerhard Lauck 
    

Nadaljevanje iz prejšnje številke 
  

   Ko grem mimo veleposlaništva Sovjetske zveze v Vzhodnem Berlinu, takoj vi-

dim, da je preveč dobro varovano.  Vendar mi uspe nalepiti nalepke nekaj blokov 

stran.   

   Na povratni vožnji sem na stranico vozečega vlaka nalepil nalepko s svastiko.  

Le 25 centimetrov (12 palcev) od glave policista komunistične cone!  (Gledal je v 

nasprotno smer.) Fotografiral sem nalepko v ospredju in njegovo uniformno kapo 

v ozadju. 

   Na žalost se nobena fotografija, ki jo naredim na komunističnem območju, ne 

izide.  (Uporabil sem zelo poceni fotoaparat.) 

   Druge fotografije na zahodnem območju so v redu.  Ena prikazuje našo nalepko 

s svastiko na vhodu v konzulat komunistične cone (DDR).    

   Še ena nalepka s svastiko krasi vhod na policijsko postajo.   

   Nalepke s svastiko so pogosto nalepljene na komunistične plakate. 

   Po nalepitvi nalepke s svastiko na vhodu glavne železniške postaje v Hamburgu 
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grem čez cesto.  Sedim na klopi na avtobusni postaji.  In gledam.  Kmalu se usta-

vi moški.  Pogleda na nalepko s svastiko.  Vzame beležko.  in si zapiše kontaktni 

naslov.  Nekaj tednov pozneje v Lincoln prispe poizvedba.  Avtor piše, da je na tej 

lokaciji videl eno od naših nalepk s svastiko! 

  

   Udeležim se božične zabave deželne podružnice nacionalistične politične 

stranke.   

   Eden od gostov me vpraša: "Ali ste Gerhard Lauck?"  

   Odgovorim: "Slišal sem, da so ga deportirali."   

   Tovariši, ki sedijo poleg mene, se nasmehnejo. 

   Eden od njiju gre ven kadit.  Ko se vrne, ima smešno zgodbo.   

   Na vrata dvorane je prišel še en tovariš.  Povedal je, da ga je obiskala policija.  

Iskali so Gerharda.   

   Ta novopečeni tovariš je vprašal drugega: "Ali veš, kje je Gerhard?" 

   Odgovor: Odgovor: "Da, je v notranjosti.  Pije kavo." 

   Mimogrede, malemu sinu tega tovariša je ime "Adolf". 

  

   Je sredi noči.  Dobro spim.  Nenadoma me prebudi glasno trkanje na vrata.  In 

krik: "Polizei!" ("Policija!") 

   Rahlo slišim pogovor.   

   Policija je v sosednji sobi.   

   Verjetno me išče policija.  Preprosto so šli v napačno sobo. 

   Pomislim, da imam nekaj minut časa, da se oblečem in splezam skozi okno.  

Brez prtljage.   

   K sreči je pogovor z mlahavim glasom daljši.  Ugotovim, da je policija odšla v 

pravo sobo.  Želeli so nekoga drugega.  Tokrat. 

    

   Na železniški postaji slišim, da nekdo zakliče moje ime.  Sumim, da je to polici-

ja.  Zato hodim naprej. Moški steče do mene.  Nasmehne se.  Tovariš! 

  

   Sledimo drugemu avtomobilu.  Ki vozi prehitro.  Zato obstaja nevarnost, da bo 

pritegnil pozornost policije. 

   Komentarji mojega voznika:  "Včasih se mi zdi, da bi morali vse ustrelili zaradi 

nesposobnosti.  Potem pa še mene, ker sem ustrelil vse naše tovariše." 

  

   Udeležujem se sestanka nacionalistične politične stranke.  In opazim zelo lepo 

mlado žensko.   

   Tovariš, ki stoji poleg mene, mi predlaga, naj se predstavim.  Toda naslednji dan 

moram oditi.  Zato mu predlagam, naj to stori on.   Mnogo let pozneje ga po 
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naključju srečam.   In izvem, da se je poročil z njo! 
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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! 

  

   "Ameriški neonacistični vodja Gary Lauck je včeraj s pljuvanjem proti 

nemškemu sodstvu zapustil hamburško sodno dvorano in začel prestajati 

štiriletno zaporno kazen zaradi izvoza rasistične propagande... "Boj se nadaljuje," 

je kričal v nemščini, ko so ga odvajali.  "Niti nacionalsocialisti niti komunisti si 

nikoli niso upali ugrabiti ameriškega državljana." - Independent (London), 23. 

avgust 1996    

  

   "Sodba temelji na zelo vprašljivi pravni podlagi.  Obtoženi ni bil obsojen za 

to, kar je storil, temveč le za to, kar je povedal prek NS Kampfruf.  Če bi bil 

Lauck kaznovan zaradi uvoza srpa in kladiva namesto svastike, bi se njegovi se-

danji kritiki pritoževali nad cenzuro." - die tageszeitung, 23. avgust 1996 

  

   "Njegova izročitev, sojenje in obsodba so mednarodni pravni precedensi.  Nje-

gova aretacija na Danskem, ki ima liberalne zakone o političnem gradivu in por-

nografiji, je sledila le močnemu pritisku Nemčije in pritožbi, da krši danski zakon 

o rasnem spodbujanju.  Lauck je večino sojenja molčal, njegov odvetnik Hans-

Otto Sieg pa je trdil, da mu v Nemčiji ne morejo soditi zaradi objave gradiva v 

Ameriki." - The Times (Združeno kraljestvo), 23. avgust 1996 

  

   "To je bilo prvič, da je Danska, ki ima na tem področju liberalne zakone, 

izročila neonacista." - Berliner Zeitung, 23. avgust 1996 

  

   "V Omahi v zvezni državi Neb. je regionalni direktor Lige proti razžalitvi 

izjavil, da je zadovoljen z razsodbo, vendar ga skrbi prihodnost.  

   "To bi mu lahko povečalo status mučenca, zlasti v Evropi, kjer je njegov vpliv 

najmočnejši," je dejal Bob Wolfson.  "To mu daje brazgotine in v določenih 

krogih to potrebuje.  Ne pričakujem, da ga bo obisk nemškega zaporniškega siste-

ma odvrnil od tega." - Associated Press, Hamburg, 23. avgust 1996 
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