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Moje izkušnje v 
Nacionalsocialistično podzemlje 
v Nemčiji v sedemdesetih letih 

prejšnjega stoletja 
  

Gerhard Lauck 
  

V. del: 
Izkušnje drugih tovarišev 

  
   Vojaška policija zasliši tovariša, za katerega je znano, da je nacionalist.  Ob-
vestijo ga, da se je v vojašnici na steni pojavil plakat NSDAP/AO.  Resnično jim 
pove, da nima pojma, kdo ga je tja postavil.  Naslednji teden na isto mesto nalepi 
nalepko s svastiko NSDAP/AO.  Neznani tovariš bo vedel, da je v bazi še en 
nacionalsocialist. 
   Neredko se zgodi, da tovariši vidijo nalepke s svastiko, ki jih tam niso nalepili.  
Vedo: Nismo sami! 
  
   Eden od civilnih uslužbencev Bundeswehra ima na mizi fotografijo groβad-
mirala Karla Dönitza. Ni problema! 
  
   Nacionalsocialist se poroči s komunistko.  Leta 1933 jo spravi iz zapora.  Leta 
1945 ga ona spravi iz zapora.  Praktičen dogovor!   
  
   Nacionalsocialist na vrhu visokega industrijskega dimnika izobesi veliko zasta-
vo s svastiko.  Na poti navzdol odstrani več obročev.  Naslednje jutro je ta zastava 
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vidna po vsem mestu.  Gasilci potrebujejo več ur, da jo odstranijo. 
  
   Voznik pokaže na travnati hrib ob avtocesti.  "Pred leti so tovariši v travo zažga-
li petdeset metrov dolgo svastiko.  Bila je vidna na kilometre daleč." 
  
  Tovariš pravi, da se je udeležil Hitlerjeve rojstnodnevne zabave 
(Führersgeburtstagfeier).  Tam je bila vsa vas.  Vključno z županom.      
  
   Tovariš je povabljen, da se pridruži šoli za javne govornike nacionalistične 
stranke.   Vendar ne more reči "nacionaldemokratski".  Lahko reče le 
"nacionalsocialistična". 
  
   Drug tovariš postane javni govornik nacionalistične politične stranke.  Na 
notranji strani klopi svojega plašča vedno nosi priponko s svastiko.  Med televiz-
ijskim intervjujem se klop obrne.   Svastika je vidna.   Na televiziji. 
  
   Poslanec nemškega parlamenta (Bundestaga) preveč popije.  Hodi po ulici.  
Prepeva nacionalsocialistično pesem.  In ga aretirajo. 
  
   Tovariš na stadionu v Nürnbergu lepi nalepke s svastiko NSDAP/AO.  Opazi tri 
policiste, ki se mu približujejo.  Prepozno za beg.  Stoji s hrbtom obrnjen proti 
zidu.  Upa, da bo skril nalepke.  Policisti ga prosijo, naj se umakne.  On se umak-
ne.  In pričakuje, da ga bodo takoj aretirali.    
   Trije policisti stojijo v pripravljenosti.  Stisnejo pete.  Pozdravijo s Hitlerjevim 
pozdravom.   Obrnejo se.  in odidejo.  
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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! 

   

   "Založnik iz Nebraske je bil obsojen na štiri leta, ker je prakticiral prvi amand-

ma. 

   "Obsodba je v Ameriki sprožila resna ustavna vprašanja. Na primer, kje je 

ameriška vlada, ko tuje pravo nadomešča ameriške pravice?  In zakaj so Danci 

smeli ugrabiti ameriškega državljana?  Zakaj so ga Nemci smeli zadržati? 

   "Sieg je trdil, da je bilo sojenje nezakonito, ker Nemčija nima pravice 

ameriškemu državljanu ukazovati, kaj naj počne v Združenih državah, niti za 

dejanja v ZDA, ki so v Nemčiji kazniva.  Toda ameriško zunanje ministrstvo je 

zavrnilo, da bi se zavzelo za Laucka." - The Spotlight, 23. september 1996  

  

   "Po več kot štirih letih v šestih različnih evropskih zaporih je Gary Lauck bolj 

kot kdajkoli prej odločen, da bo nacionalsocialistično stranko postavil v ospredje 

svetovne politike... 

   "Če kaj, sem še bolj odločen in fanatičen kot prej," je dejal Lauck... 

   "Lauck je v intervjuju v Lincolnu v četrtek zjutraj dejal, da je nemška vlada 

kršila ameriško in mednarodno pravo ter suverenost in ustavo Združenih držav. 

   "Ne gre za mene ali moje politične poglede," je dejal.  "Gre za pravico 

vsakega ameriškega državljana do svobode govora, ne da bi se tuja država skli-

cevala na svojo pristojnost in ne da bi jim drhal v Washingtonu dovolila, da jim to 

uide.  Mi (NSDAP/AO) pripravljamo obsežne sodne postopke proti mojim ugra-

biteljem tukaj in v tujini. 

   "Lauck je dejal, da nikoli ne bo prenehal izzivati svojih nasprotnikov. 

   "Če umrem in me sveti Peter vpraša, ali želim iti v nebesa ali se vrniti in se 

boriti, se želim vrniti in se boriti." - Lincoln Journal Star, 2. april 1999 

   Šala? Nikoli ni bil šala," je dejal Bob Wolfson, nekdanji direktor regije Plains 

States v okviru Lige proti pohujšanju, ko sem se spraševal o Lauckovem pomenu.  

"Če govorimo o ameriških nacistih, ki so imeli v zadnjih 50 letih mednarodni 

vpliv, je Gerhard verjetno številka ena." - The Guardian (Združeno kraljestvo), 6. 

julij 2017 
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