
Älä koskaan anna periksi! 
  

Seuraava Gerhard Lauckin artikkeli ilmestyi NS KAMPFRUF -lehden 

viimeisessä numerossa (nro 115 maalis-huhtikuussa 1995), joka julkaistiin 

juuri ennen hänen toista poliittista vangitsemistaan (1995-1999). 

  

   Yli kaksikymmentä vuotta jat-

kuneen poliittisen aktivismin aika-

na olen kokenut monia onnis-

tumisia ja monia takaiskuja.  On 

helppo juhlia voittoja.  Vaikeam-

paa, mutta paljon tärkeämpää on 

jatkaa takaiskuista huolimatta. 

   Seuraavassa on muutamia 

ajatuksia, jotka auttavat minua hu-

onojen aikojen yli.  Haluan jakaa 

ne teidän kanssanne, rakkaat 

toverini, siinä toivossa, että ne 

voivat jonain päivänä auttaa myös 

teitä. 

   Ensinnäkin: Jos kansallissosial-

istinen aate voi selvitä toisen 

maailmansodan sotilaallisesta tap-

piosta, Kolmannen valtakunnan 

tuhosta ja rakkaan johtajamme 

Adolf Hitlerin kuolemasta, se voi 

varmasti selvitä myös kaikista 
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muista takaiskuista - jopa tärkeän taistelijan, johtajan tai jopa kokonaisen taisteli-

jaryhmän menetyksestä.  Niin kauan kuin edes YKSI kansallissosialisti elää, 

TAISTELU JATKUU! 

   Toiseksi: Niin kauan kuin on jäljellä yksi valkoinen mies ja yksi valkoinen 

nainen, taistelu valkoisen rodun selviytymisestä jatkuu.  Vaikka valkoinen rotu on 

vähemmistö tällä planeetalla, valkoisia ihmisiä on edelleen satoja miljoonia. 

   Kolmanneksi: Suuret, uskomattomat maailmanhistorialliset muutokset ovat aina 

mahdollisia.  Kukaan ei tiedä tulevaisuutta. Saksan historia itsessään tarjoaa monia 

tällaisia esimerkkejä: 

   Kuka olisi voinut kuvitella vuoden 1919 nöyryytystä vuoden 1910 ylpeässä ja 

mahtavassa Saksan valtakunnassa?  1920-luvun kaaoksessa 1930-luvun uudelleen-

syntymää?  Vuoden 1940 voittojen jälkeen vuoden 1945 katastrofia?  Vuoden 

1945 jälkeen 1950- ja 1960-lukujen talousihmettä?  Vuonna 1985 Berliinin 

muurin, kommunistisen "DDR:n" ja jopa Neuvostoliiton tuleva romahdus?  (En 

koskaan odottanut näkeväni näitä asioita elämäni aikana. Odotitko sinä?) 

   Neljänneksi: historiaa tekevät aina vähemmistöt: vähemmistöt, jotka taistelevat! 

   Adolf Hitler aloitti seitsemästä miehestä....Amerikan vallankumousta maailman-

laajuista brittiläistä imperiumia vastaan kannatti vain 10 prosenttia amerik-

kalaisista - vastaava määrä sympatiseerasi brittejä, ja enemmistö ei tehnyt mitään 

ja vain katseli...Pieni Preussi, jonka väkiluku oli hädin tuskin 4,5 miljoonaa, 

pysäytti 200 miljoonan asukkaan (!) vihollisliittouman Seitsemänvuotisen sodan 

aikana (1756-1763). 

   Viidenneksi: Ei ole väliä sillä, kuinka paljon henkilö luulee tehneensä liikkeen 

hyväksi.  Toinen toveri, monet muut toverit ovat tehneet paljon, paljon enemmän!  

Kenenkään ei pitäisi sanoa itselleen:  "Minä olen tehnyt enemmän kuin 

muut!"  (Vaikka se olisikin totta.) Sen sijaan hänen on aina yritettävä tehdä vielä 

enemmän.  Älkää valittako toisten toverien puutteista, vaan katsokaa sen sijaan 

peiliin ja kysykää itseltänne: "Mitä olen tehnyt tähän mennessä?  Mitä voin tehdä 

tänään?"  

   Saksalainen patriootti Fichte sanoi kerran, että jokaisen ihmisen pitäisi toimia 

ikään kuin hänen kansakuntansa kohtalo riippuisi yksinomaan hänen omista 

toimistaan. 

   Kuudes: Jokainen pieni asia auttaa.  Kukaan ei tiedä, mikä oljenkorsi katkaisee 

kamelin selän... mikä tarra tai sanomalehti värvää uuden aktivistin... mikä teko 

kääntää taistelun kulun.  

   Jos koko eliniän kestävä poliittinen aktivismi voi edistää valkoisen rodun selvi-

ytymistä yhtä paljon kuin yksi hiekanjyvä edistää koko rantaa tai yksi pisara vettä 

valtavaa valtamerta, se on silti sen arvoista.  Ja se on moraalinen välttämättömyys. 

   Seitsemäs: Todellinen kansallissosialisti on taistelija.  Hän ei taistele vain siksi, 



että se on hänen velvollisuutensa, vaan siksi, että hän ei voisi elää itsensä kanssa, 

jos hän luovuttaisi.  

   Elämä on taistelua.  Meillä on riittävästi aikaa rauhaan haudassa.  Napoleonin 

vanha kaarti sanoi: "Kaarti voi kuolla, mutta se ei voi antautua!" 

   Kahdeksas: Marttyyrit ovat velvollisuutemme.  

   Itse tunnen pyhää ja HENKILÖKOHTAISTA velvollisuutta jokaista toveria koh-

taan, joka on taistellut, työskennellyt, kärsinyt, vuotanut verta tai jopa kuollut 

kansallissosialistisen aatteen puolesta.  Enkä tarkoita tätä vain jossakin abstraktis-

sa, filosofisessa mielessä, joka on ymmärrettävissä vain mielessä, vaan pikemmin-

kin hyvin henkisessä mielessä syvällä sydämessä.  

   Ajattelen esimerkiksi toveri Gottfried Küsselia, joka oli vangittuna Itävallassa 

yksitoista vuotta pelkästään väkivallattoman poliittisen toiminnan vuoksi.  

Kuvitelkaa, jos hän vankilasta päästyään kysyisi minulta, mitä tein liikkeen 

hyväksi, ja minun täytyisi vastata: "Ai, kyllästyimme politiikkaan jokin aika sitten, 

joten hajotimme järjestön.  Nykyään elän mukavaa liikemiehen elämää ja keräilen 

postimerkkejä harrastuksena." 

   Minulla on ollut kunnia ja onni työskennellä monien todella aitojen kansallisso-

sialistien kanssa - ei vain terveiden nuorten miesten, vaan myös naisten, nuorten ja 

jopa vanhusten kanssa - joiden väsymättömät ponnistelut aatteemme hyväksi ovat 

verrattavissa korkeimmin palkittuihin sotasankareihin!  

   Aina kun tunnen itseni lannistuneeksi, ajattelen näitä suuria kansallissosialisteja.  

Silloin minua valtaa häpeä siitä, että olen hetkeäkään säälinyt itseäni.  Annan it-

selleni potkun housuihin ja sanon itselleni: "Ei, en voi pettää heitä!  Jos he kestivät 

ja taistelivat, niin minäkin pystyn siihen!". 

   Yhdeksäs: Vastoinkäymiset on voitettava, ongelmat on ratkaistava, viholliset on 

voitettava, juutalaiset on... 



Median otteita 
  

Ystäviemme kehut antavat meille rohkaisua.  Vihollisiltamme saatu tunnustus 

on kuitenkin vielä vakuuttavampi todiste tehokkuudestamme.  Se on varmas-

ti aivan yhtä vilpitöntä, mutta vähemmän puolueellista eduksemme.  Ja siksi 

sitäkin vakuuttavampi! 
  

   "NSDAP:n/AO:n maanalainen toiminta fasistisen järjestelmän luomiseksi 

uudelleen Saksaan ja Länsi-Eurooppaan saa tehokkuutensa Länsi-Euroopan 

valtiollisia turvallisuuspoliiseja vastaan käymässään taistelussa puhtaasti salaliitto-

laisesta työstä.  Kuten nimikin kertoo, nuoret kansallissosialistit taistelevat 

NSDAP-kiellon kumoamisen puolesta ja laillistavat metodologiansa, ideologiansa 

ja politiikkansa, jotka ovat kiihottavia, vähemmistövastaisia ja rotuvihaa edistäviä. 

   "Lisäksi tiukasti luottamuksellinen aineisto tästä järjestöstä, joka agitoi laajalla 

rintamalla solujärjestelmänsä kautta, antaa varmuuden siitä, että suurelta osin nuo-

ret jäsenet taistelevat terroristeja vastaan, jotka ovat vastuussa pakolaiskotien pol-

ttamisesta, hyökkäyksistä vasemmistopuolueiden/järjestöjen toimistoja ja ulko-

maalaisia vastaan sekä muista laittomista toimista, kuten murroista. 

   "NSDAP/AO:n aiheuttamia 

vahinkoja on vaikea arvioida.  Se, että 

sen täytyy olla huomattava, käy ilmi 

nuorille aktivisteille langetetuista su-

hteellisen raskaista vankeustuomioista, 

jos poliisi saa heidät kiinni - mitä har-

voin tapahtuu - sekä propagandamate-

riaalin ja NS-vaatteitten valtavasta lev-

ityksestä, joka tulvii Länsi-

Eurooppaan ja jota ohjataan Yhdys-

valloista käsin. 

   "Pitkä lista NSDAP/AO:n ak-

tivisteista, jotka ovat kuolleet tai 

tehneet itsemurhan, on varmin osoitus 

siitä, että nämä kansallissosialistisen 

aatteen puolesta taistelevat ovat 

paatuneimpia ja fanaattisimpia Hitlerin 

kannattajia." - Die Reihen fest ges-

chlossen, kirjoittanut Georg Christians 

(sivu 249).   



 


