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Kokemuksiani 

Kansallissosialistinen maanalainen 

Saksassa 1970-luvulla 
  

Gerhard Lauck 
    

Jatkuu edellisestä numerosta 
  

   Kun kävelen Itä-Berliinissä sijaitsevan Neuvostoliiton suurlähetystön ohi, näen 

heti, että se on liian hyvin vartioitu.  Onnistun kuitenkin laittamaan tarroja muuta-

man korttelin päähän.   

   Paluumatkalla laitoin hakaristitarran liikkuvan junan kylkeen.  Vain 25 

senttimetrin (12 tuuman) päässä kommunistisen vyöhykkeen poliisin päästä!  

(Hän katsoo vastakkaiseen suuntaan.) Otan valokuvan, jossa tarra on etualalla ja 

hänen univormulakkinsa taustalla. 

   Valitettavasti yksikään kommunistisella alueella ottamistani valokuvista ei ole 

onnistunut.  (Käytin hyvin halpaa kameraa.) 

   Muut läntisen vyöhykkeen valokuvat ovat kunnossa.  Yhdessä näkyy hakaristi-

tarramme kommunistisen vyöhykkeen (DDR) konsulaatin sisäänkäynnillä.    

   Toinen hakaristitarra koristaa poliisiaseman sisäänkäyntiä.   

   Kommunististen julisteiden päälle laitetaan usein hakaristitarroja. 

   Laitettuani hakaristitarran Hampurin päärautatieaseman sisäänkäyntiin kävelen 

kadun yli.  Istun bussipysäkin penkille.  Ja katselen.  Pian mies pysähtyy.  Katsoo 

hakaristitarraa.  Ottaa esiin muistilapun.  Ja kirjoittaa ylös yhteysosoitteen.  
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Muutamaa viikkoa myöhemmin Lincolniin saapuu kysely.  Kirjoittaja kirjoittaa 

nähneensä yhden hakaristitarran tässä paikassa! 

  

   Osallistun nationalistisen poliittisen puolueen maakuntaosaston joulujuhlaan.   

   Yksi vieraista kysyy minulta: "Oletko sinä Gerhard Lauck?".  

   Vastaan: "Hänet on kuulemma karkotettu."   

   Vieressäni istuvat toverit virnistävät. 

   Yksi heistä menee ulos tupakalle.  Kun hän palaa, hänellä on hauska tarina.   

   Toinen toveri oli saapunut salin ovelle.  Hän kertoi, että poliisi oli käynyt hänen 

luonaan.  He etsivät Gerhardia.   

   Tämä vasta saapunut toveri kysyi toiselta: "Tiedätkö, missä Gerhard on?" 

   Vastaus: "Kyllä, hän on sisällä.  Juo kahvia." 

   Tämän toverin nuorella pojalla on muuten nimi "Adolf". 

  

   On keskellä yötä.  Nukun sikeässä unessa.  Yhtäkkiä herään kovaan ko-

putukseen ovella.  Ja huutoon: "Polizei!" ("Poliisi!") 

   Kuulen hämärästi keskustelun.   

   Poliisi on minun huoneeni vieressä.   

   Oletettavasti poliisi haluaa minut.  He vain menivät väärään huoneeseen. 

   Ajattelin, että minulla on pari minuuttia aikaa pukeutua ja kiivetä ulos ikkunas-

ta.  Ilman matkatavaroita.   

   Onneksi heikko keskustelu kestää pidempään.  Tajuan, että poliisi meni oikeaan 

huoneeseen.  He halusivat jonkun muun.  Tällä kertaa. 

    

   Juna-asemalla kuulen jonkun huutavan nimeäni.  Ja epäilen, että se on poliisi.  

Joten jatkan kävelyä. Mies juoksee luokseni.  Hän hymyilee.  Toveri! 

  

   Seuraamme toista autoa.  Joka ajaa ylinopeutta.  Ja siten vaarassa herättää po-

liisin huomion. 

   Kuljettajani kommentoi:  "Joskus minusta tuntuu, että minut olisi pitänyt ampua 

epäpätevyyden vuoksi.  Ja sitten minut pitäisi ampua, koska olen ampunut kaikki 

toverimme." 

  

   Osallistun nationalistisen poliittisen puolueen kokoukseen.  Ja huomaan hyvin 

kauniin nuoren naisen.   

   Vieressäni seisova toveri ehdottaa, että esittäydyn.  Minun on kuitenkin 

lähdettävä seuraavana päivänä.  Joten ehdotan, että hän tekee niin.   Monta vuotta 

myöhemmin tapaan hänet sattumalta.   Ja saan tietää, että hän nai naisen! 

 



4 

Median otteita 
  

Ystäviemme kehut antavat meille rohkaisua.  Vihollisiltamme saatu tunnustus 

on kuitenkin vielä vakuuttavampi todiste tehokkuudestamme.  Se on var-

masti aivan yhtä vilpitöntä, mutta vähemmän puolueellista eduksemme.  Ja 

siksi sitäkin vakuuttavampi! 

  

   "Sylkien uhmaa Saksan oikeuslaitosta kohtaan amerikkalainen uusnatsijohtaja 

Gary Lauck marssi eilen ulos Hampurin oikeussalista aloittaakseen neljän vuoden 

vankeustuomionsa rasistisen propagandan levittämisestä...`´Taistelu jatkuu`, hän 

huusi saksaksi, kun hänet vietiin pois.  "Kansallissosialistit ja kommunistit eivät 

koskaan uskaltaneet siepata amerikkalaista kansalaista."" - Independent (Lontoo), 

23. elokuuta 1996    

  

   "Tuomio perustuu hyvin kyseenalaiseen oikeusperustaan.  Syytettyä ei tuomit-

tu siitä, mitä hän teki, vaan ainoastaan siitä, mitä hän sanoi NS Kampfrufin kaut-

ta.  Jos Lauckia olisi rangaistu vasaran ja sirpin maahantuonnista hakaristin si-

jaan, hänen nykyiset arvostelijansa valittaisivat sensuurista." - die tageszeitung, 

23. elokuuta 1996 

  

   "Hänen luovuttamisensa, oikeudenkäynnin ja tuomion katsotaan muodostavan 

kansainvälisen oikeudellisen ennakkotapauksen.  Hänen pidättämisensä Tanskas-

sa, jossa poliittista materiaalia ja pornografiaa koskeva lainsäädäntö on liberaali, 

tapahtui vasta Saksan voimakkaan painostuksen ja valituksen jälkeen, jonka muk-

aan hän rikkoi Tanskan rotusyrjintää koskevaa lainsäädäntöä.  Lauck oli vaiti 

suurimman osan oikeudenkäynnistä, mutta hänen asianajajansa Hans-Otto Sieg 

väitti, ettei häntä voitu tuomita Saksassa siitä, että hän julkaisi materiaalia Ameri-

kassa." - The Times (Yhdistynyt kuningaskunta), 23. elokuuta 1996. 

  

   "Se oli ensimmäinen kerta, kun Tanska, jolla on liberaalit lait tällä alalla, 

luovutti uusnatsin." - Berliner Zeitung, 23. elokuuta 1996 

  

   "Omahassa, Neban osavaltiossa, Anti-Defamation League -järjestön aluejohta-

ja sanoi olevansa tyytyväinen tuomioon, mutta huolissaan tulevaisuudesta.  

   "Tämä voi lisätä hänen marttyyriasemaansa erityisesti Euroopassa, jossa hänen 

vaikutusvaltansa on suurin", Bob Wolfson sanoi.  "Se antaa hänelle taisteluarpia, 

ja tietyissä piireissä hän tarvitsee sitä.  En usko, että vierailu saksalaisessa vanki-

lajärjestelmässä lannistaa häntä." - Associated Press, Hampuri, 23. elokuuta 1996. 
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