
Det kommande kvartsseklet 

och därefter 
  

   Människan är vår mest värde-

fulla resurs. 

   En man utan vapen kan slåss 

med bara nävarna.  Men ett vapen 

utan en man som kan hantera det 

är bara en oduglig klump materia. 

   En obeväpnad man kan skapa sitt 

eget vapen.  Men ett vapen kan 

inte skapa en hand som kan anvä-

nda det. 

   Vi måste i första hand fokusera 

på att förbättra våra mänskliga 

resurser: rekrytering, utveckling, 

utnyttjande och mångfaldigande av 

aktivister och supportrar. 

   Vår sekundära tonvikt måste lig-

ga på att förbättra våra icke-

mänskliga resurser: finansiella, 

fysiska och tekniska. 

   Vi måste vårda både vårt sinne 

och vårt hjärta: vårt ideologiska 

arv och den kampvilja som ensam 
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blåser liv i den nationalsocialistiska idén.  Liv innebär hopp om framtiden. 

   En idé behöver människor.  Dessa människor är troende, anhängare och mästare 

som tar till sig idén och sprider den vidare.  

   Människor behöver andra människor.  Människan är inte en ensamvarg.  

   Nationalsocialisterna bildar en levande gemenskap.  En trosgemenskap och en 

kampgemenskap. 

   Denna medvetenhet om gemenskap, denna känsla av syfte och denna djupt up-

plevda plikt att trotsa alla odds och kämpa mot alla fiender - trots årtionde efter år-

tionde av obeveklig förföljelse, förtal och uppoffringar - är helt avgörande för vår 

långsiktiga överlevnad och slutliga seger. 

   Individer faller bort.  Organisationer kommer och går.  Stadsdelar och hela 

städer förstörs.        

   Kanske till och med hela nationer kommer att gå under under det nya årtusendet. 

   Men Race måste överleva!  

   Denna insikt, detta bud, är samtidigt det mest heliga och naturliga.  Detta är na-

tionalsocialismens väsen!   

   Denna kunskap, denna tro, denna plikt är vårt väsen som nationalsocialister. 

   Plikt innebär ansträngning.  Endast ansträngning ger resultat.  

   Ansträngningen måste erkännas, erkännas och därmed uppmuntras. 

   Vår tonvikt måste ligga på aktivism.  Aktivism över hela världen.  Aktivismen 

hos en världsomspännande, panarisk nationalsocialistisk tros- och kampgemen-

skap. 

   Allt detta är naturligtvis inte "nytt".  Det dominerade NSDAP/AO:s strategi 

redan under det första kvartsseklet och fortsätter att göra det under det andra. 

   Organisation, logistik och teknik är alla mycket viktiga.  Det får ni inte missta er 

om.  Men de är bara musklerna, inte hjärtat och själen i vår rörelse.  

  

- Gerhard Lauck  

  



Utdrag ur media 
  

Våra vänners beröm ger oss uppmuntran.  Men erkännandet från våra fiender 

är en ännu mer övertygande bekräftelse på vår effektivitet.  Det är säkert lika 

uppriktigt, men mindre partiskt till vår fördel.  Och därför desto mer överty-

gande! 

  

   "Tyska nynazister har vänt sig till en amerikan känd som 'Fuehrer från lant-

bruksbältet' för att få instruktioner om hur man undviker polisen och spränger by-

ggnader, enligt en ledande nazist som avhoppade. 

   "Amerikanen Gary Lauck från Lincoln, Nebr. har varit ökänd som världens 

största tryckeri av nynazistisk propaganda... 

   "Jag tror att detta (påståendet om hans koppling till våld) är en del av den tyska 

regeringens kampanj", sade han.  De har försökt i åratal att få oss olagliga.  Den 

tyska uppfattningen om demokrati är helt enkelt så annorlunda än vår. 

   "Tyska tjänstemän har i själva verket krävt att Laucks propagandamaskin ska 

slås 



ner... 

   "I slutet av förra året var Lauck ett centralt diskussionsämne i Bonn mellan FBI

-chefen Lewis Freeh och hans tyska kolleger. 

   "Tyska tjänstemän bad Freeh om hjälp med att hålla Laucks material borta från 

Tyskland. 

   "Freeh antydde att USA kanske kan göra mer om det kan bevisas att Lauck har 

varit mer än en politisk propagandist. 

   "Det finns en ganska fin linje där en individ kan gå bortom yttrandefrihet och 

uttrycksfrihet och börja hjälpa eller stödja (ett brott i Tyskland)", sade han. 

   Enligt den    före detta nynazisten Ingo Hasselbach har Lauck gjort just detta.  I 

en intervju nyligen hävdade Hasselbach att Lauck har blivit en ledande person in-

om den tyska högerrörelsen, som inte bara uppmanar till terrorism utan också 

tillhandahåller de nödvändiga instruktionerna. 

   "Laucks inflytande ökade avsevärt efter att de tyska myndigheterna förbjöd 

flera högerpartier och tvingade deras ledare att gå under jorden, enligt Hasselbach, 

som avgick från högerrörelsen förra året av vad han beskrev som avsky för dess 

meningslösa våld. 

   "Hasselbach, som en gång ledde Berlins största skinheadgrupp, sade att Lauck 

uppmanade tyska nynazister att bekämpa regeringens förbud med en kampanj av 

terrorism. 

   "Han skickade ett brev till mig där han sa att den lagliga vägen (för att uppnå 

politisk förändring) hade misslyckats och att vi borde tänka på attacker mot ju-

diska institutioner... och (Berlins stadsregerings förslag om) de olympiska spelen 

år 2000", sade Hasselbach.  Tillsammans med detta brev fick jag en datorskiva 

(som innehöll ett dokument som hette ), 'En väpnad rörelse'." 

   "Lauck försåg också gruppen med detaljerade instruktioner om hur man 

tillverkar bomber och var de ska placeras för att få maximal effekt, säger Hassel-

bach... 

   "Lauck har kallat Hasselbach för en förrädare och kanske ett verktyg för den 

tyska underrättelsetjänsten." - Buffalo News, 13 februari 1994  



 


