
Ära kunagi anna alla! 
  

Järgmine Gerhard Laucki artikkel ilmus NS KAMPFRUFi viimases numbris 

(nr 115 märts-aprill 1995), mis ilmus vahetult enne tema teist poliitilist 

vangistust (1995-1999). 

  

   Rohkem kui kakskümmend 

aastat kestnud pideva poliitilise 

aktiivsuse jooksul olen kogenud 

palju edu ja palju tagasilööke.  

Võidud on lihtne tähistada.  Kee-

rulisem, kuid palju olulisem on 

jätkata tagasilöökidest hoolimata. 

   Siin on mõned mõtted, mis 

aitavad mind halbade aegade üle.  

Soovin neid jagada teiega, mu 

kallid seltsimehed, lootuses, et 

need võivad ühel päeval aidata ka 

teid. 

   Esiteks: kui natsionaalsotsialist-

lik idee suudab üle elada sõjalise 

kaotuse Teises maailmasõjas, 

Kolmanda Reichi hävimise ja 

meie armastatud juhi Adolf Hitleri 

surma, siis suudab see kindlasti 

üle elada ka iga muu tagasilöögi - 

isegi ühe olulise võitleja, juhi või 
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isegi terve võitlejate rühma kaotuse.  Niikaua kui elab kasvõi ÜKS natsionaalsotsi-

alist, VÕITLUS JÄTKUB! 

   Teiseks: nii kaua, kui on alles üks valge mees ja üks valge naine, jätkub võitlus 

valge rassi ellujäämise eest.  Kuigi valge rass on siin planeedil vähemuses, on 

valgeid inimesi ikka veel sadu miljoneid. 

   Kolmandaks: suured, uskumatud maailmaajaloolised muutused on alati või-

malikud.  Keegi ei tea tulevikku. Saksa ajalugu ise pakub palju selliseid näiteid: 

   Kes oleks 1910. aasta uhkes ja võimsas Saksa Reichis võinud ette kujutada 

1919. aasta alandamist?  1920. aastate kaoses uuestisündi 1930. aastatel?  Pärast 

1940. aasta võite 1945. aasta katastroofi?  Pärast 1945. aastat 1950. ja 1960. 

aastate majandusime?  1985. aastal Berliini müüri, kommunistliku "DDRi" ja isegi 

Nõukogude Liidu lähenevat kokkuvarisemist?  (Ma ei oodanud oma eluajal neid 

asju näha. Kas teie?) 

   Neljandaks: ajalugu teevad alati vähemused: vähemused, kes võitlevad! 

   Adolf Hitler alustas seitsme mehega....Ameerika revolutsiooni ülemaailmse Briti 

impeeriumi vastu toetas vaid 10% Ameerika elanikkonnast - võrreldav hulk süm-

patiseeris brittidega ja enamik ei teinud midagi ja vaatas lihtsalt pealt... Väike Pre-

isimaa, mille rahvaarv oli vaevalt 4,5 miljonit, hoidis seitsmeaastases sõjas (1756-

1763) tagasi 200 miljoni (!) elanikuga vaenlase koalitsiooni. 

   Viiendaks: Ei ole oluline, kui palju inimene arvab, et ta on liikumise heaks tein-

ud.  Teine seltsimees, paljud teised seltsimehed on teinud palju, palju rohkem!  

Keegi ei tohiks endale öelda:  "Mina olen teinud rohkem kui teised!"  (Isegi siis 

mitte, kui see on tõsi.) Selle asemel peab ta alati püüdma teha veel rohkem.  Ärge 

kurtke teiste kaaslaste puuduste üle, vaid vaadake hoopis peeglisse ja küsige en-

dalt: "Mida ma olen siiani teinud?  Mida ma saan täna teha?"  

   Saksa patrioot Fichte ütles kord, et iga inimene peaks käituma nii, nagu sõltuks 

tema rahva saatus ainult tema enda tegudest. 

   Kuuendaks: Iga väike osa aitab.  Keegi ei tea, milline õlekõrs murrab kaameli 

selja... milline kleebis või ajaleht värbab uue aktivisti... milline tegu pöörab 

lahinguvoolu.  

   Kui terve eluaegne poliitiline aktivism võib aidata kaasa valge rassi 

ellujäämisele nii palju, kui üks liivatera aitab kaasa tervele rannale või üks tilk vett 

aitab kaasa suurele ookeanile, siis tasub see ikkagi ära.  Ja see on moraalne vaja-

dus. 

   Seitsmes: tõeline natsionaalsotsialist on võitleja.  Ta ei võitle ainult sellepärast, 

et see on tema kohus, vaid pigem sellepärast, et ta ei suudaks endaga elada, kui ta 

alla annaks.  

   Elu on võitlus.  Meil on hauas piisavalt aega rahu saavutamiseks.  Napoleoni 

vana kaardivägi ütles: "Kaardivägi võib surra, kuid ta ei saa alla anda!" 



   Kaheksas: Meie märtrid on meie kohustus.  

   Ma ise tunnen püha ja PERSOONALISTI kohustust iga üksiku seltsimehe suhtes, 

kes on võitlenud, töötanud, kannatanud, veristanud või isegi surnud natsionaalsot-

sialistliku idee eest.  Ja ma ei mõtle seda mitte ainult mingis abstraktses, filosoofil-

ises mõttes, mis on mõistetav ainult mõistusega, vaid pigem väga vaimses mõttes 

sügaval südames.  

   Näiteks mõtlen ma meie seltsimees Gottfried Küsselile, kes oli Austrias üksteist 

aastat vangis lihtsalt vägivallatu poliitilise tegevuse eest.  Kujutage ette, kui ta 

pärast vanglast vabanemist küsis minult, mida ma liikumise heaks teen, ja ma 

pidin vastama: "Oh, me tüdinesime poliitikast juba mõnda aega tagasi, nii et me 

lõpetasime organisatsiooni.  Täna elan mugavat ärimehe elu ja kogun hobina post-

marke." 

   Mul on olnud au ja õnn töötada koos paljude tõeliselt ehtsate natsionaalsotsialis-

tidega - mitte ainult tervete noorte meeste, vaid ka naiste, noorte ja isegi eakate in-

imestega -, kelle väsimatu töö meie eesmärgi nimel teeb nad võrreldavaks kõige 

kõrgema autasuga sõjakangelastega!  

   Alati, kui ma tunnen end masendatuna, mõtlen neile suurtele natsionaalsotsialis-

tidele.  Siis valdab mind häbi selle eest, et olen end isegi hetkekski kahet-

susväärselt tundnud.  Ma annan endale puusse ja ütlen endale: "Ei, ma ei saa neid 

alt vedada!  Kui nemad suutsid vastu pidada ja edasi võidelda, siis suudan ka mi-

na!" 

   Üheksas: Vastuolud on selleks, et neid ületada, probleemid on selleks, et neid 

lahendada, vaenlased on selleks, et neid võita, juudid on selleks, et... 

  



Meedia väljavõtted 
  

Meie sõprade kiitus annab meile julgustust.  Kuid meie vaenlaste tunnustus 

annab veelgi veenvama kinnituse meie tõhususe kohta.  See on kindlasti sama 

siiras, kuid vähem kallutatud meie kasuks.  Ja seega seda veenvam! 

  

   "NSDAP/AO põrandaalune tegevus fašistliku süsteemi taastamiseks Saksamaal 

ja Lääne-Euroopas ammutab oma tõhusust võitluses Lääne-Euroopa riikliku 

julgeolekupolitsei vastu oma rangelt konspiratiivsest tööst.  Nagu nimigi ütleb, 

võitlevad noored natsionaalsotsialistid NSDAP-keelu tühistamise eest ning oma 

metoodika, ideoloogia ja poliitika legaliseerimise eest, mis on põletav, 

vähemusevastane ja rassivaenu õhutav. 

   "Täiendavad rangelt konfidentsiaalsed materjalid selle organisatsiooni kohta, 

mis agiteerib oma rakusüsteemi kaudu laia rindel, annavad kindluse, et valdavalt 

noored liikmed võitlevad terroristide vastu, kes vastutavad pagulaskodude 

põletamise, rünnakute eest vasakpoolsete parteide/organisatsioonide ja 

välismaalaste kontorite vastu ning 

muude ebaseaduslike tegude, näiteks 

sissemurdmiste eest. 

   "NSDAP/AO poolt tekitatud kahju 

on raske hinnata.  Et see peab olema 

märkimisväärne, näitavad suhteliselt 

rasked vanglakaristused noorte ak-

tivistide suhtes, kui politsei suudab 

neid tabada - mida juhtub harva -, 

samuti propagandamaterjalide ja NS-

regalite levitamine, mis ujutab Lääne-

Euroopat ja mida suunatakse USA-st. 

   "NSDAP/AO aktivistide pikk 

nimekiri, kes on surnud või soorita-

nud enesetapu, on kõige kindlam näit-

aja, et need natsionaalsotsialistliku 

asja eest võitlejad on kõige 

paadunumad ja fanaatilisemad Hitleri 

järgijad." - Die Reihen fest ges-

chlossen Georg Christians (lk 249)   



 


