
Kokemuksiani  

Kansallissosialistinen maanalainen 

Saksassa 1970-luvulla 
  

Gerhard Lauck 
    

Osa I: 

Etukäynnin valmistelu 
  

Ensinnäkin, älä kerro kenellekään, että matka on suunnitteilla. 

  

Toiseksi, paina kaikki nimet ja osoitteet mieleesi.  On liian vaarallista kirjoittaa ne 

ylös.  Luettelo voi joutua vihollisen käsiin.  (Puhelinnumerot ovat tarpeettomia. 

Puhelimia saatetaan kuunnella.) 

  

Kolmanneksi, pakkaa kevyesti.  Yksi matkalaukku vaatteita varten.  Yksi salkku 

lopuille tavaroille.  Matkatavarat saattavat kadota matkan aikana.  (Minulle on 

käynyt näin useammin kuin kerran.) Tai ne voidaan tarkoituksella hylätä, jotta 

pääsee pakenemaan nopeammin!  (Tämä melkein tapahtui minulle useammin kuin 

kerran.) 

  

Pukutakki lisätaskuja varten.  Jaa käteinen useisiin taskuihin.  Puvuntakki ja 

housut.  Ja rahavyö. 
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Osa II: 

Ensimmäinen kontakti 
  

Lennä toiseen Euroopan maahan.  Ylitä nopeasti raja Saksaan.  Käy tapaamassa 

yhteyshenkilöitä ennalta ilmoittamatta.  Koputa oveen illalla tai viikonloppuna.  

(On hyvin mahdollista, että he ovat kotona.) 

  

Ovi aukeaa.  Edessäni seisovan henkilön kasvoilla on yllättynyt ilme.   

  

"Gerhard, en tiennyt, että olet Saksassa!"  

  

"Kyllä, se on tarkoitus." 

  

Toverin vaimo valmistaa ruokaa.      

  

Meistä tulee hyviä ystäviä.  Tämä koskee myös hänen perhettään. Ja hänen lem-

mikkinsä. 

  

Kehitämme yksinkertaisen 

koodin.  Vain meille 

kahdelle.  Ei kenellekään 

muulle.  Ja siksi rajo-

itumme vain muutamaan 

keskeiseen käsitteeseen.  

Kuten koodinimet ja mah-

dolliset tapaamispaikat.  

Koska minun täytyy 

muistaa monta eri koodia.  

(Yksityisvitsit ovat erittäin 

hyödyllisiä tähän tarkoi-

tukseen.) 

  

Juttelemme seuraavaan 

aamuun asti.   Nukutaan 

vain muutama tunti.  Sitten 

toveri lähtee töihin.  Ja 

minä lähden seuraavaan 



kokoukseen. 

  

Ensimmäiset päivät ovat erityisen intensiivisiä.  Haluan saada mahdollisimman 

paljon aikaan.  Ennen kuin poliittinen poliisi huomaa, että olen maassa.   

  

Kuluu viikkoja tai jopa kuukausia.  Sitten lähden Saksasta.   

  

Paitsi jos saan kutsun, josta en voi kieltäytyä.  Ja kirjaudun luksushotelliin.  

Valtion vieraana. 

 



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! 

    

   "Euroopan etsityin mies pidätetty Tanskassa - Interpol etsii häntä 15 maassa!" - 

tanskalaisen sanomalehden otsikko Gerhard Lauckin pidätyksen jälkeen 20. 

maaliskuuta 1995. 

   

   "Anti-Defamation League on kutsunut Lauckia äärioikeiston vaarallisimmaksi 

propagandistiksi." - Los Angeles Times, 25. heinäkuuta 1995 

  

   "Yhdysvaltain Bonnin suurlähetystön virkamies sanoi, että Yhdysvaltain halli-

tusta ei ole vielä pyydetty auttamaan todisteiden toimittamisessa Lauckia vastaan.  

'Meillä ei ole mitään tekemistä asian kanssa', virkamies sanoi.  'Tanskalaisten ja 

saksalaisten on ratkaistava asia.  Meidän ensisijainen kiinnostuksemme on varmis-

taa, että häntä kohdellaan yhtä 

hyvin kuin ketä tahansa Saksassa 

ja että hänen oikeuksiaan nou-

datetaan täysimääräisesti.""" The 

Washington Post, 25. elokuuta 

1995 

  

   "Haluamme kuitenkin milloin 

tahansa puolustaa kenen tahansa - 

jopa natsien, kuten Gary Lauckin 

- oikeutta esittää näkemyksensä 

sanallisesti ja kirjallisesti. 

Kunnes Tanskan korkein oikeus 

antoi tuomionsa, uskoimme itse 

asiassa, että tämän maan korkein 

oikeuslaitos pitäisi pe-

rustuslakimme sananvapauden 

puolustamista jaloimpana 

tehtävänään. 

   "Kuinka naiivia.  Tuomio oli 



oikeudellinen slalom, jonka tarkoituksena oli peittää se tosiasia, että Tanskan 

korkein oikeus arvostaa nykyään poliittista korrektiutta ja poliittista kuuliaisuutta 

enemmän kuin perustuslakia. 

   "Tuomio on poliittisesti kuuliainen, koska Gary Lauckin pidätyksestä lähtien 

oli selvää, että ulkoministerille oli tärkeää, että Saksan luovutustoive täytetään, ja 

siksi se keräsi oikeusministeriön parhaat aivot kiittämätöntä tehtävää varten, joka 

oli oikeudellisten keinojen kokoaminen luovuttamisen laillistamiseksi." "Tuomio 

on poliittisesti kuuliainen, koska Gary Lauckin pidätyksen jälkeen oli selvää, että 

ulkoministerille oli tärkeää täyttää Saksan luovutustoive. 

   "Kesti muutama kuukausi ennen kuin he olivat valmiita, ja pahinta, mitä he lö-

ysivät tästä kasasta hölynpölyä, jonka Lauck oli kirjoittanut vuosien varrella ja jo-

ta korkein oikeus käytti perustellakseen luovuttamista, olivat lausunnot kuten 

'Juutalaiset ovat meidän onnettomuutemme'. Ulos juutalainen. ", lauseita, joiden 

tekstistä jopa rasisminvastaisen lain 266b §:n mukaan seuraisi korkeintaan sakko 

tai muutaman viikon vankeus.  Siitä huolimatta korkein oikeus luovutti miehen 

Saksalle ja tuomioksi todennäköisesti muutaman vuoden vankilatuomion."" - Mor-

genposten Fyens Stiftstidende (tanskalainen sanomalehti), 27. elokuuta 1995.  

  

   "Saksan yhdistymistä seuranneen yhteiskunnallisen myllerryksen kahden en-

simmäisen vuoden aikana hän käynnisti massiivisen propagandahyökkäyksen 

Saksaa vastaan.  Äärioikeistolaiset rikokset lisääntyivät räjähdysmäisesti erityis-

esti itäisissä osavaltioissa.  Vuosien 1991 ja 1992 välillä Lauckin aineiston taka-

varikointi poliisin haltuun lähes kolminkertaistui.  NSDAP/AO:n rasistisia tarroja 

ilmestyi ympäri maata... 

   "Viime vuosina Lauckin liike on kuitenkin saanut todistaa jäsenmääränsä ja 

taloudellisen tukensa kasvaneen.  Hän julkaisee nyt natsisanomalehtiä kymmenellä 

kielellä. 

   "Liittovaltion perustuslain suojeluviraston asiantuntijat myöntävät, että Lauckin 

aineistoa virtaa edelleen Saksaan.  Poliisiasiantuntijat vahvistavat, että tämän sala-

kuljetustaktiikan torjuminen on lähes mahdotonta, koska Yhdysvalloista saapuu 

päivittäin valtava määrä laillista postia....  

   "Luckilla on enemmän rahaa kuin koskaan ennen, ja suuri osa siitä on peräisin 

natsien sympatisoijilta", toteaa Abraham Foxman, Amerikan B`nai B`rithin B`nai 

B`rithin häpeänvastaisen liiton johtaja, joka on tutkinut NSDAP/AO:n rahoitusta.  

Hän puolestaan pystyy tukemaan eurooppalaisia kannattajiaan. 

   "Monet asiantuntijat ovat vakuuttuneita siitä, että Lauck ja hänen propaganda-

verkostonsa ovat vakava uhka.  Eräs eläkkeellä oleva toimittaja, joka on tutkinut 

NSDAP/AO:ta 20 vuoden ajan, sanoo ´En näe juurikaan vaaraa, että tämän päivän 

koulutetut aikuiset nielisivät historian vääristelyä, mutta Lauck suunnittelee tule-



vaisuutta ja vaikuttaa nuoriin." Hän sanoo: ´En näe suurta vaaraa, että tämän 

päivän koulutetut aikuiset nielisivät historian vääristelyä, mutta Lauck suunnittelee 

tulevaisuutta ja vaikuttaa nuoriin." - Saksan uusnatsien paha nero Readers Digest 

-lehden brittiläisessä numerossa syyskuussa 1995. 

  



 


