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Kokemuksiani 

Kansallissosialistinen maanalainen 

Saksassa 1970-luvulla 
  

Gerhard Lauck 

  

Jatkuu edellisestä numerosta 
    

   On ensimmäisen valtion palkkaaman lomani ensimmäinen päivä.  Yksi luk-

sushotellin henkilökunnasta kysyy minulta, poltanko.  Vastaan, että en.  Hän virn-

istää ja kysyy: "Etkö edes hasista?".  Ravistelen päätäni. 

  Toinen henkilökunnan jäsen saattaa minut yksityishuoneeseeni.  Hän vaikuttaa 

yllättyneeltä ja kysyy: "Miksi sinä olet täällä?"   

   Kun annan vihjeen, hän huudahtaa. "Voi, 20 000 hakaristitarraa!  Luin siitä 

lehdestä." 

   Pian koko henkilökunta on tietoinen julkkisasemastani.   

   Minua puhutellaan nimellä "Herr Lauck". 

   Hotellin muiden osastojen henkilökunta vierailee luonani yksityishuoneessani.   

   Myöhemmin huonettani koristaa pieni hakaristibanderolli, jonka eräs argenti-

inalainen toveri on lähettänyt. 

   Kirjoitan oleskeluni aikana lyhyen saksankielisen kirjasen NSDAP/AO:sta. 

   Muutaman kuukauden kuluttua minut siirretään toiseen luksushotelliin.  Täällä 

henkilökunta on vähemmän myötämielistä.  He jopa takavarikoivat argentiinal-

aisen hakaristilippuni.  (Saan sen takaisin lähtiessäni.) 
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   Tämä hotelli tarjoaa yhteisen tunnin.  Kaikki vieraat kutsutaan suureen hu-

oneeseen, jossa on televisio.   

   Kun posti on jaettu, toinen vieras kysyy henkilökunnalta, miksi minä sain 

kaiken postin.  Henkilökunta vastaa, että en saanut KAIKKIA posteja.  Sain vain 

MINUN postini.  (Sain enemmän postia kuin kaikki muut yhteensä.)  

  Eräänä päivänä eräs kortinpelaaja toisessa pöydässä katsoo minua ja kysyy: 

"Mord?" ("Murha?"). 

   Hymyilen ja pudistan päätäni.    

   4 ½ kuukauden jälkeen lomani päättyy.   

   Mutta ensin on poliittinen oikeudenkäynti.   

   Jossain vaiheessa minut jätetään yksin oikeustalon toisen kerroksen hu-

oneeseen.  Minua houkuttaa kiivetä ulos avoimesta ikkunasta, mutta en tee sitä.  

   Oikeudenkäynnin aikana asianajajani kuvailee minua "sivistyneeksi 

keskieurooppalaiseksi, vaikka olenkin syntynyt Amerikassa". 

   Kun tuomari hyräilee Hitler-nuorten hymniä, luulen, että tuomio on lievä.   

   Muutamaa päivää myöhemmin kävelen hotellin sisäpihalla.  Tuttu ääni kutsuu 

nimeäni.  Se on toveri!  Hän tekee rakennustöitä.  Kiitän häntä pa-

komahdollisuudesta.  Mutta selittää, että lähden kuitenkin pian. 

   Kun palaan Nebraskaan, minulla on ensimmäistä kertaa heinänuha. 

   Hoito: viski! 

  

   Kun vierailen maanalaisissa selleissä, minulta kysytään joskus, tunnenko 

jonkun tietyn henkilön.  Esitän tyhmää.   

   Jos kyseiset ihmiset tuntevat toisensa ja luottavat heihin, he voivat itse päättää, 

haluavatko he tehdä yhteistyötä vai eivät.   

   En kuitenkaan aio rikkoa solujärjestelmämme turvatoimia.  

   Joskus minua "varoitetaan" toisesta henkilöstä. 

   Joskus KAKSI ihmistä varoittavat minua toisesta! 

   Luulen, että tämä on vain persoonallisuusristiriita. 

   Joskus vitsailen: Jos kaikki kokoontuisivat yhteen, he luultavasti tappaisivat 

toisensa! 

  

   Jotkut toverit eivät luota keneenkään ennen kuin he ovat juoneet itsensä hu-

malaan.   

   Muut toverit eivät luota keneenkään, joka juo liikaa.   

   Alkuaikoina minun on otettava tämä huomioon ensimmäisessä tapaamisessa 

toverin kanssa.   

   Myöhemmin tämä käy tarpeettomaksi. 

   Nautin joka tapauksessa paljon hyvää saksalaista olutta ja viiniä! 
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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! 

   

   "Mitä pitäisi ajatella - onko Saksan oikeuskäytäntö toimivaltainen rikoksen 

osalta, joka ei ole rikos siellä, missä se on tapahtunut." - Frankfurter Allgemeiner 

Zeitung, 24. elokuuta 1996. 

  

   "Kaikkien puolueiden poliitikot olivat tyytyväisiä tuomioon.  Sisäministeri 

Manfred Kanther sanoi, että "yhden kansainvälisen uusnatsismin johtohahmoista 

ja ilkeämielisten rasististen julkaisujen suurimman levittäjän" tuomitseminen oli 

"asianmukainen vastaus" Saksan oikeuslaitoksen taholta. - Jewish Chronicle, 30. 

elokuuta 1996 

  

   "Tuomiota on pidettävä korkeana, koska se perustuu vain kuuteen 38 

syytekohdasta...". 

   "Todistajia pidettiin tarpeettomina.  Syyttäjällä ei ollut aikomusta paljastaa 

NSDAP/AO:n rakennetta Saksan sisällä. Sen sijaan Lauckista rakennettiin 

yksinäinen rikollinen ja vaarallisin uusnatsi, jotta hänet voitiin tuomita mahdolli-

simman suurella mediavaikutuksella. 

   "Valtion laskelma toimi täysin.  Lauck tuomittiin maailman ainoana vaarallise-

na ja järjestäytyneenä uusnatsina.  Se on hyväksi imagolle täällä ja ulkomailla ja 

antaa NSDAP/AO:n vastaisten toimien vaikuttaa tarpeettomilta, ikään kuin sen 

oletettavasti ainoan johtajan vangitseminen ratkaisisi kaiken.  Oikeudenkäynnin 

aikana kukaan ei näyttänyt huomaavan, että jotenkin...NS Kampfruf levisi." - An-

tifaschistische Nachrichten, 5. syyskuuta 1996. 

  

   "Liittotasavallassa hän on suurin NS-materiaalin toimittaja, ja hänen tasainen 

materiaalivirtansa yli kahden vuosikymmenen ajan loi jatkuvuutta 1970-luvulta 

lähtien syntyneelle militantille nuorelle NS-sukupolvelle...". 

   "NSDAP/AO:lla ei ole jäykkää organisaatiorakennetta, ja siksi viranomaisten 

on vaikea ymmärtää... 

   "Sillä välin hänen kumppaninsa Lincolnissa hoitavat työnsä hänen puolestaan.  

Liittotasavallan yli kaksikymmentä vuotta jatkuneen suvaitsevaisuuden ansiosta 

Saksan uusnatsipiiri on tarpeeksi vahva kehittääkseen uusia toimituslinjoja. 

   "Se, mikä vahingoittaisi tilannetta täällä, olisivat lisäsyytteet rikollisjärjestön 
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perustamisesta." - Antifaschistisches INFO-Blatt, syys-lokakuu 1996. 
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