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Moje izkušnje v 
Nacionalsocialistično podzemlje 
v Nemčiji v sedemdesetih letih 

prejšnjega stoletja 
  

Gerhard Lauck 
  

Nadaljevanje iz prejšnje številke 
    
   To je prvi dan mojih prvih državno plačanih počitnic.  Eden od uslužbencev 
luksuznega hotela me vpraša, ali kadim.  Odgovorim, da ne.  Nasmehne se in 
reče: "Niti hašiša ne?"  Zavrtim z glavo. 
  Drugi uslužbenec me pospremi v zasebno sobo.  Zdi se presenečen in vpraša: 
"Zakaj ste vi tukaj?"   
   Ko mu namignem, vzklikne. "Oh, 20.000 nalepk s svastiko!  O tem sem bral v 
časopisu." 
   Kmalu je vse osebje seznanjeno z mojim zvezdniškim statusom.   
   Naslavljajo me "gospod Lauck". 
   Osebje iz drugih delov hotela me obišče v moji zasebni sobi.   
   Pozneje mojo sobo krasi majhen transparent s svastiko, ki mi ga je poslal tova-
riš iz Argentine. 
   Med bivanjem napišem kratko knjižico v nemščini o NSDAP/AO. 
   Po nekaj mesecih me premestijo v drug luksuzni hotel.  Tu je osebje manj 
naklonjeno.  Zasegli so mi celo moj argentinski transparent s svastiko.  (Ob od-
hodu ga dobim nazaj.) 
   V tem hotelu je na voljo skupna ura.  Vsi gostje so vabljeni v veliko sobo s tele-



2 

 



3 

vizijo.   
   Ko je pošta razdeljena, drug gost vpraša osebje, zakaj sem dobil vso pošto.  
Osebje mu odgovori, da nisem dobil VSE pošte.  Dobil sem samo MOJO pošto.  
(Dobil sem več pošte kot vsi ostali skupaj.)  
  Nekega dne me eden od igralcev kart za drugo mizo pogleda in vpraša: 
"Mord?" ("Umor?") 
   Nasmehnem se in stresem glavo.    
   Po štirih mesecih in pol se moje počitnice končujejo.   
   Najprej pa poteka politično sojenje.   
   V nekem trenutku ostanem sam v sobi v drugem nadstropju sodne palače.  Mika 
me, da bi splezal skozi odprto okno, vendar tega ne storim.  
   Med sojenjem me odvetnik označi za "civiliziranega Srednjeevropejca, čeprav 
rojenega v Ameriki". 
   Ko sodnik zapoje himno Hitlerjeve mladine, menim, da bo kazen milejša.   
   Nekaj dni pozneje se sprehajam po hotelskem dvorišču.  Znan glas me pokliče 
po imenu.  To je tovariš!  Opravlja gradbena dela.  Zahvalim se mu za priložnost 
za pobeg.  Vendar pojasni, da bom tako ali tako kmalu odšel. 
   Ko se vrnem v Nebrasko, prvič občutim seneni nahod. 
   Zdravljenje: viski! 
  
   Ko obiščem podzemne celice, me včasih vprašajo, ali poznam določeno osebo.  
Igram neumnega.   
   Če se ljudje že poznajo in si zaupajo, se lahko sami odločijo, ali želijo sodelova-
ti ali ne.   
   V vsakem primeru ne bom kršil varnostnih ukrepov našega celičnega sistema.  
   Včasih me "svarijo" pred drugo osebo. 
   Včasih me oboji svarijo pred drugim! 
   Mislim, da je to le osebnostni konflikt. 
   Včasih se šalim: če bi se vsi zbrali, bi se verjetno pobili! 
  
   Nekateri tovariši ne zaupajo nikomur, dokler se skupaj ne napijejo.   
   Drugi tovariši ne zaupajo nikomur, ki preveč pije.   
   V prvih dneh moram to upoštevati ob prvem srečanju s tovarišem.   
   Kasneje to postane nepotrebno. 
   Vsekakor pa uživam veliko dobrega nemškega piva in vina! 
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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! 
   

   "Kaj naj si mislimo - ali je nemška sodna praksa pristojna za kaznivo dejanje, 
ki ni kaznivo dejanje tam, kjer se je zgodilo." - Frankfurter Allgemeiner Zeitung, 
24. avgust 1996 

  
   "Politiki vseh strank so pozdravili sodbo.  Notranji minister Manfred Kanther 

je dejal, da je obsodba "enega od vodij mednarodnega neonacizma in največjega 
razširjevalca zlobnih rasističnih publikacij" "ustrezen odziv" nemškega pra-
vosodja. - Judovska kronika, 30. avgust 1996 

  
   "Kazen je treba šteti za visoko, saj temelji le na šestih od 38 točk obtožnice... 
   "Priče so se zdele nepotrebne.  Tožilec ni imel namena razkriti strukture 

NSDAP/AO znotraj Nemčije. Namesto tega je bil Lauck postavljen v vlogo 
osamljenega storilca in najnevarnejšega neonacista, da bi ga nato obsodili z 
največjim medijskim učinkom. 

   "Državni izračun je v celoti deloval.  Lauck je bil obsojen kot edini nevarni in 
organizirani neonacist na svetu.  To je dobro za podobo pri nas in v tujini in 
omogoča, da se ukrepi proti NSDAP/AO zdijo odveč, kot da bi zaporna kazen za 
njenega domnevno edinega vodjo vse rešila.  Med sojenjem nihče ni opazil, da se 
je nekako ... razširila NS Kampfruf." - Antifaschistische Nachrichten, 5. septem-
ber 1996 

  
   "V Zvezni republiki je največji dobavitelj NS-materiala, njegov več kot dve 

desetletji trajajoč stalen dotok materiala pa je ustvaril kontinuiteto za militantno 
mlado NS-generacijo, ki se je oblikovala od sedemdesetih let prejšnjega stoletja... 

   "NSDAP/AO nima toge organizacijske strukture, zato jo oblasti težko razume-
jo... 

   "Medtem za njega delo opravljajo njegovi tovariši v Lincolnu.  Zahvaljujoč 
več kot dvajsetletni toleranci Zvezne republike je nemška neonacistična scena 
dovolj močna, da lahko razvije nove oskrbovalne linije. 

   "Kar bi prizorišču škodilo, bi bile dodatne obtožnice zaradi ustanovitve krimi-
nalne združbe." - Antifaschistisches INFO-Blatt, september-oktober 1996 
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