
Aito sankaruus 
  

   Kansallissosialismi ei kärsi sankareiden ja sankarittarien puutteesta.  Heidän 

tekonsa, saavutuksensa ja ennen kaikkea uhrauksensa ovat meille esimerkki, velv-

ollisuus ja voimanlähde. 

   Minun sukupolvellani, ensimmäisellä "sodanjälkeisellä sukupolvella", oli vielä 

mahdollisuus tavata henkilökohtaisesti monia näistä sankareista.  Muistan 

käyneeni kuuluisan eversti Hans-Ulrich Rudelin luona Kufsteinissa Tirolissa 1970

-luvulla.  Suuri kunnia! 

   Mutta on monia muita tovereita, joilla on ollut vielä suurempi vaikutus minuun.  

Ensinnäkin vietin heidän kanssaan enemmän aikaa kuin everstin kanssa, ja toiseksi 

he olivat "ihan tavallisia 

ihmisiä", vaikka he 

tekivät paljon muutakin 

kuin "tavallisia". 

   Mukana olivat vanhat 

SA-toverit Walter Lutter-

mann ja Karl-Ferdinand 

Schwarz, naimisissa oleva 

Müllerin pariskunta ja 

"Armin" Hitlerjugend-

sukupolvesta, Thies 

Christophersen, so-

danjälkeisen sukupolven 

taistelijoita, kuten Mi-

chael Kühnen ja Gottfried 

Küssel, sekä muita, joita 
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ei mainita nimeltä vain turvallisuussyistä. 

   Jotkut näistä toverit ja heidän elämänsä tekivät minuun erityisen suuren 

vaikutuksen. 

  

   ...1945.  Sota on ohi.  Kaikki on menetetty.  Elämästä on tullut merkityksetöntä.  

"Gretchen" kävelee metsään junaradalle.  Hän istuu raiteille ja odottaa junaa, joka 

päättää tämän surullisen elämän.  Hän miettii.  Sitten hän tekee toisenlaisen 

päätöksen.  Jos hän selviää hengissä, hän voi ehkä jonain päivänä tehdä jotain 

Führerin hengessä.  Hän nousee ylös ja lähtee kotiin.  Vuosia kuluu.  Keväällä 

1972 eräs Breslausta karkotettu kertoo, että on olemassa NSDAP/AO.   Hänestä 

tulee yksi ensimmäisistä jäsenistä, yksi ahkerimmista vapaaehtoisista ja 

avokätinen rahoittaja, vaikkei hän olekaan rikas ja elintavoiltaan hyvin vaatima-

ton.  Hän tekee vapaaehtoistyötä vuodesta toiseen, vuosikymmenestä toiseen.  

Vanhana hän sokeutuu.  Mutta hän jatkaa työtään - hän pystyy yhä taittelemaan ja 

täyttämään postilähetyksiä. 

   ...kuolemansairas syöpään.  Pystyy tuskin syömään tai nukkumaan.  Kävely on 

vaikeaa ja väsyttävää.  Mutta "FW" voi silti tehdä jotain: hän raahautuu työpöydän 

ääreen ja tekee tietokonetyötä.  Tuntikausia.  Koska on vaikea nousta ylös ja palata 

tuoliin.  Päivä toisensa jälkeen.  Vuosi toisensa jälkeen.  Viimeisen elossa-

olopäivän aamuna tämä on edelleen rutiini.  Sinä iltapäivänä kuolema tulee.  

   ...1945.  Nuori sotilas "Armin" jatkaa taistelua välirauhan jälkeen.  Myöhemmin 

hänet vangitaan, mutta häntä ei tunnisteta ihmissusitaistelijaksi.  Neljä vuotta katu-

mattomille natseille tarkoitetulla leirillä.  Lopulta vapaus.  Jatkaa välittömästi po-

liittista aktivismia.  Vankilassa.  Vaimo lähtee.  Jälleen vapaus, poliittinen ak-

tivismi ja merkittävä rooli NSDAP/AO:n laajentumisessa 1970-luvulla.  Mutta 

petturi tarkoittaa vankilaa.  Toinen vaimo lähtee. 

   ...Neljä vuotta poliittista vankeutta - ilman ehdonalaista vapautusta viimeiseen 

päivään asti.  Sitten vapauden päivä.  Takaisin poliittiseen työhön.  Vuosi intensi-

ivistä toimintaa.  Sen jälkeen taas neljä vuotta vankeutta. Jälleen vapaana, jälleen 

aktiivinen, aina kuolemaan asti.  Hänen nimensä oli Michael Kühnen.  Hän oli 

sukupolvensa merkittävin kansallissosialistijohtaja Saksassa. 

   ... "B." haluaa mennä naimisiin, mutta puolue tarvitsee työntekijöitä ja rahaa.  

Perheen perustaminen saa odottaa muutaman vuoden.  Mutta sairaus tulee nuor-

uudesta huolimatta.  Perhettä ei enää tule, vaan kuolema. 

   ... "R." vammautuu Vietnamin sodassa.  Molemmat jalat poissa.  Toinen käsi 

poissa.  Toinen käsi loukkaantunut.  Ei silti avuton.  Puhelintyö on mahdollista.  

Tämän puhelintyön ansiosta NSDAP/AO laajentaa televisio-ohjelmansa yhdestä 

kaupungista kuudentoista kaupunkiin vuodessa. 

  ...Kriisi.  "M." astuu tilalle ja ottaa tehtävät hoitaakseen ilman koulutusta.  Vapaa-



aika ja ammatti vaihdetaan poliittiseen työhön, pahennukseen, huoleen ja stressiin.  

Hän sinnittelee vuosia, kunnes kriisi on ohi ja hänen suuri perheensä voi jälleen 

olla etusijalla. 

  

   Toverit! 

   Nämä ovat tositarinoita! 

   Olen työskennellyt näiden toverien kanssa tiiviisti, joskus vuosikymmeniä.  

Olemme heille velkaa NSDAP/AO:n saavutukset viimeisten kolmen vuosikym-

menen aikana. 

   Palvelkoot ne teitä esimerkkinä ja velvollisuutena, lohdutuksena ja inspiraationa, 

kuten ne ovat minua palvelleet. 

   Olkoon joistakin teistä esimerkkejä niille, jotka myöhemmin liittyvät riveihim-

me ja kantavat pyhää hakaristilippua, kun meidätkin kutsutaan tuohon suureen 

myrskyjoukkoon taivaalla. 

   ...Sillä lippu merkitsee enemmän kuin kuolema! 

  

- Gerhard Lauck 



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! 

   

   "Uusnatsismin kasvava ongelma Saksassa, satunnaiset väkivaltapurkaukset 

Amerikassa ja Lauckin viimeaikainen laajentuminen uusille vihamarkkinoille mu-

issa maissa ovat herättäneet hälytyksen ääriainesten toimintaa tarkkailevissa vi-

rastoissa...". 

   "Virasto (Saksan perustuslain suojeluvirasto) sanoo, että Lauck on Saksan 

natsien maanalaisen propagandan ykköstoimittaja.... 

   "Viime vuoden aikana liittokansleri Helmut Kohl teki ´moneen kertaan yri-

tyksiä vakuuttaa amerikkalaiset siitä, kuinka tärkeää oli lopettaa joko materiaalin 

painaminen tai sen vienti´, sanoi Hannelore Kohler Saksan hallituksen 

saksalaisesta tiedotuskeskuksesta New Yorkissa..."." 

   "Lauckin yhteydet ulottuvat    Midlandsista käsin koko Eurooppaan sekä Poh-

jois- ja Etelä-Amerikkaan.  Hän toimit-

taa propagandaa, rohkaisua, ohjausta ja 

joissakin tapauksissa rahaa rasisteille, 

jotka toimivat radikaali-oikeistolaisten 

äärilaidoilla pääasiassa valkoisissa mais-

sa...". 

   "Saksan viranomaiset yrittivät pitää 

hänet poissa maastaan ja vangitsivat 

Lauckin kerran neljäksi kuukaudeksi.  

Nyt hän on saanut elinikäisen porttikiel-

lon.  Mutta he eivät ole tukahduttaneet 

hänen osallistumistaan.  Berliinin 

muurin murtumisen jälkeen heidän 

ongelmansa - ja Lauckin saksalainen 

verkosto - on kasvanut. 

   "Lisäksi Lauck on kahden viime vuo-

den aikana laajentunut yli 30 maahan.  

Lauckin organisaatio julkaisee tabloid-

muotoisia neljännesvuosilehtiä eng-

lanniksi, saksaksi, ruotsiksi, tanskaksi, 



unkariksi, hollanniksi, ranskaksi, espanjaksi, portugaliksi ja italiaksi.  Hän lähettää 

myös Yhdysvaltain dollareita ja Saksan markkoja Venäjälle rahoittaakseen siellä 

painettavaa venäjänkielistä lehteä...". 

   "Viime vuoden aikana Lauck on myös vahvistanut Yhdysvaltain toimintojaan.  

Hän sponsoroi kahta "valkoisen vallan" televisio-ohjelmaa 15 amerikkalaisen kau-

pungin julkisilla kanavilla. 

   "Juutalainen kunnianloukkauksen vastainen liitto B`nai B`rith, joka on seuran-

nut Lauckia koko hänen uransa ajan, kutsuu häntä "maailmanluokan" rasistiksi, 

jonka laajentumiset antavat aihetta kansainväliseen huoleen". 

   "Hänellä on kaikki edellytykset olla tärkeä vihan maailmassa", sanoi I. Robert 

Wolfson Omahasta, Anti-Defamation League -järjestön Plainsin alueen johtaja.  

´Suuri määrä ihmisiä, hyvin rahoitettu toiminta, joka on kansainvälistä, melko 

hienostunut käsitys tavoitteistaan ja taktiikoistaan sekä keinot tehdä asialle jotain. 

   "Wolfson ennustaa, että Lauck käyttää uusia eurooppalaisia ja skandinaavisia 

jalansijojaan yrittäessään legitimoida natsismin poliittiseksi vaihtoehdoksi kan-

sainvälisesti ja lisätäkseen painostusta Saksaan puolueen laillistamiseksi. 

   "Tapahtumien yhteenkietoutuminen tekee tämän kaltaisesta miehestä paljon 

tärkeämmän kuin 20 vuotta sitten", Wolfson sanoi... 

   "Yli 200 rikostutkinnassa vuonna 1992 Lauckin propagandaa löytyi 

rikospaikalta tai epäiltyjen asuntojen etsinnöissä. 

   "Joka kolmas päivä tuotamme joko ammattimaisen tabloid-lehden tai TV-

ohjelman", Lauck sanoi, "ja lisäksi hoidamme postitilaukset, faksit, haastattelut ja 

kaiken muun".    

   "Hänen väitteitään tukevat virastot, jotka ovat hänen vihollisiaan." - Sunday 

World-Herald (Omaha) 26. syyskuuta 1993. 



 


