
Seuraava neljännesvuosisata 

ja sen jälkeen 
  

   Arvokkain voimavaramme on 

ihminen. 

   Mies, jolla ei ole asetta, voi 

taistella paljain nyrkein.  Mutta ase 

ilman miestä, joka sitä käyttää, on 

vain hyödytön kappale. 

   Aseeton mies voi luoda oman 

aseensa.  Mutta ase ei voi luoda 

kättä, jolla sitä käytetään. 

   Ensisijaisesti on keskityttävä 

henkilöresurssien parantamiseen: 

aktivistien ja tukijoiden rekry-

tointiin, kehittämiseen, 

hyödyntämiseen ja moninkertais-

tamiseen. 

   Toisena painopisteenämme on 

oltava muiden kuin inhimillisten 

resurssien - taloudellisten, fyy-

sisten ja teknologisten - paranta-

minen. 

   Meidän on vaalittava sekä mie-

liämme että sydäntämme: ideolo-
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gista perintöämme ja taisteluhenkeä, joka yksin puhaltaa eloa kansallissosialis-

tiseen aatteeseen.  Elämä merkitsee toivoa tulevaisuuteen. 

   Idea tarvitsee ihmisiä.  Nämä ihmiset ovat uskovia, seuraajia, mestareita, jotka 

omaksuvat idean ja levittävät sanaa.  

   Ihmiset tarvitsevat toisia ihmisiä.  Ihminen ei ole yksinäinen olento.  

   Kansallissosialistit muodostavat elävän yhteisön.  Uskon ja taistelun yhteisön. 

   Tämä yhteisöllisyystietoisuus, tämä päämäärätietoisuus ja tämä syvästi koettu 

velvollisuus uhmata kaikkia mahdollisuuksia ja taistella jokaista vihollista vastaan 

- huolimatta vuosikymmenestä toiseen jatkuneesta hellittämättömästä vainosta, 

mustamaalauksesta ja uhrauksista - on ehdottoman tärkeää pitkän aikavälin selvi-

ytymisemme ja lopullisen voittomme kannalta. 

   Yksilöt putoavat pois.  Organisaatioita tulee ja menee.  Naapurustoja ja kokonai-

sia kaupunkeja tuhoutuu.        

   Ehkä jopa kokonaisia kansakuntia tuhoutuu uuden vuosituhannen aikana. 

   Mutta rodun on selviydyttävä!  

   Tämä oivallus, tämä käsky, on samanaikaisesti kaikkein pyhin ja luonnollisin.  

Se on kansallissosialismin ydin!   

   Tämä tieto, tämä usko, tämä velvollisuus on meidän kansallissosialistien ydin. 

   Velvollisuus tarkoittaa ponnistelua.  Pelkkä ponnistelu tuottaa tuloksia.  

   Ponnistelut on tunnustettava, tunnustettava ja siten kannustettava. 

   Meidän on painotettava aktivismia.  Aktivismi maailmanlaajuisesti.  Maailman-

laajuisen, yleisarjalaisten kansallissosialistien uskon ja taistelun yhteisön ak-

tivismiin. 

   Kaikki tämä ei tietenkään ole "uutta".  Se hallitsi NSDAP:n ja AO:n strategiaa jo 

sen ensimmäisellä neljännesvuosisadalla ja hallitsee sitä edelleen toisella nel-

jännesvuosisadalla. 

   Organisaatio, logistiikka ja teknologia ovat kaikki hyvin tärkeitä.  Älkää ere-

htykö siitä.  Mutta ne ovat vain lihaksia, eivät liikkeemme sydän ja sielu.  

  

- 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! 

  

   "Saksalaiset uusnatsit ovat kääntyneet ´farmivyöfuhreriksi´ kutsutun amerik-

kalaisen puoleen saadakseen ohjeita poliisin väistelyyn ja rakennusten räjäytte-

lyyn, kertoo eräs natsijärjestöstä loikkari. 

   "Amerikkalainen Gary Lauck Lincolnista, Nebrin osavaltiosta, on tunnettu 

maailman suurimpana uusnatsistisen propagandan painajana... 

   "Uskon, että tämä (väite hänen yhteydestään väkivaltaan) on osa Saksan hal-

lituksen kampanjaa", hän sanoi.  "He ovat yrittäneet jo vuosia saada meidät lait-

tomiksi.  Saksan demokratiakäsitys on niin erilainen kuin meidän. 

   "Saksalaiset viranomaiset ovat itse asiassa vaatineet Lauckin propagandamyl-



lyn tukahduttamista...". 

   "Viime vuoden lopulla Lauck oli keskeinen keskustelunaihe Bonnissa FBI:n 

johtajan Lewis Freehin ja hänen saksalaisten kollegojensa välillä. 

   "Saksan viranomaiset pyysivät Freehiltä apua Lauckin materiaalien pitämiseksi 

poissa Saksasta. 

   "Freeh antoi ymmärtää, että Yhdysvallat voisi tehdä enemmän, jos voidaan 

todistaa, että Lauck on ollut muutakin kuin poliittinen propagandisti. 

   "On melko hieno raja, jossa yksilö voi ylittää pelkän sanan- tai ilmaisunva-

pauden ja alkaa toimia avunantajana tai avunpyytäjänä (rikoksessa Saksassa)", hän 

sanoi. 

   Entisen uusnatsin Ingo Hasselbachin mukaan Lauck on tehnyt juuri niin.  

Tuoreessa haastattelussa Hasselbach väitti, että Lauckista on tullut Saksan oikeis-

toliikkeen johtava hahmo, joka ei ainoastaan kehota terrorismiin vaan myös antaa 

siihen tarvittavat ohjeet. 

   "Lauckin vaikutusvalta kasvoi huomattavasti sen jälkeen, kun Saksan virano-

maiset kielsivät useita oikeistopuolueita ja pakottivat niiden johtajat maan alle", 

sanoo Hasselbach, joka erosi oikeistoliikkeestä viime vuonna kuvailemansa turhan 

väkivallan aiheuttaman inhon vuoksi. 

   "Hasselbach, joka aikoinaan johti Berliinin suurinta skinhead-joukkoa, sanoi, 

että Lauck kehotti saksalaisia uusnatseja taistelemaan hallituksen kieltoa vastaan 

terrorismin kampanjalla. 

   "Hän lähetti minulle kirjeen, jossa hän sanoi, että laillinen keino (poliittisen 

muutoksen saavuttamiseksi) oli epäonnistunut ja että meidän pitäisi miettiä 

hyökkäyksiä juutalaisia instituutioita vastaan... ja (Berliinin kaupunginhallituksen 

hakemusta) vuoden 2000 olympialaisiin", Hasselbach sanoi.  ´Tämän kirjeen 

mukana sain tietokonelevykkeen (joka sisälsi asiakirjan nimeltä ), ´Aseellinen 

liike.`"" 

   "Lauck antoi ryhmälle myös yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten pommeja 

valmistetaan ja mihin ne sijoitetaan, jotta ne olisivat mahdollisimman tehokkaita, 

Hasselbach sanoi... 

   "Lauck on kutsunut Hasselbachia asian petturiksi ja ehkä Saksan tiedust-

elupalvelun työkaluksi." - Buffalo News, 13. helmikuuta 1994  

  

   "Hän painattaa avoimesti ja täysin viranomaisten häiritsemättä yli 20 000 kap-

paletta kiellettyä NS-Kampfruf-sanomalehteä joka toinen kuukausi ja salakuljettaa 

sen Saksaan. Hän valmistaa hakaristitarroja miljoonittain... 

   "Saksan perustuslakivaliokunnan mielestä Lauckin NSDAP on Saksan 

natsikentän tärkein fasististen julkaisujen toimittaja.  Gary Rex Lauck itse arvioi, 

että 95 prosenttia kaikesta äärioikeistolaisesta maanalaisesta kirjallisuudesta tulee 



häneltä.  Tonneittain hän toimittaa painotuotteita valtakunnan alueelle.  Lincolnin 

propagandamateriaalia yhdistettiin 72 väkivaltarikokseen pelkästään vuonna 

1992."" - Süddeutsche Zeitung Magazin, 4. maaliskuuta 1994. 

  



 


