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Taistelu jatkuu ! 
  

   Kahdeksan vuosikymmentä sen jälkeen, kun Wehrmacht antautui 8. toukokuuta 

1945, sodanjälkeinen kansallissosialistinen liike on vahvempi kuin koskaan paitsi 

Saksassa myös koko Euroopassa. 

   Vuosikymmeniä kestäneet joukkomurhat, karkotukset, vainot ja kunni-

anloukkaukset eivät ole riittäneet tuhoamaan suuresti rakastamamme Führer 

Adolf Hitlerin nerokkaan ajatuksen siementä. 

   Kaikki kansallissosialistit ja muut rotutietoiset maanmiehet ja rotusukulaiset 

taistelevat rinta rinnan valkoisten kansojemme säilymisen puolesta. 

   Liikkeestä on todellakin tullut vah-

vempi, mutta biologisen kansanku-

oleman vaara on nykyään myös paljon 

suurempi kuin aiemmin. 

   Epätoivoinen vihollinen on toteut-

tamassa kansanmurhaa kaikkia valkoisia 

vastaan. Hänen keinonsa ovat ei-

valkoisten maahanmuutto, kulttuurin 

vääristyminen ja rotujen sekoittuminen.  

   Olipa se sitten "laillista" tai "laitonta", 

vaali- tai katutaistelussa, propagan-

damateriaalin kanssa varustautuneena 

tai toisenlaisella taistelukentällä: 

jokaisen kansallissosialistin on tehtävä 

velvollisuutensa! 
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NSDAP/AO:n pilarit 
  

Ensisijainen prioriteetti! 
  

   Ensisijainen tavoite on Valkoisen Rodun ja yksittäisten Valkoisten 

"kansojemme" tai "kansallisuuksien" selviytyminen!!!! 

   Kaikki muu on toissijaista! Ideologiset, taktiset ja etniset mielipide-erot eivät 

saa häiritä ensisijaista tavoitetta! 

  

NSDAP/AO:n rooli 
  

   NS-liikkeen pienin solu on yksittäinen kansallissosialisti. Niin kauan kuin on 

olemassa yksittäinen kansallissosialisti missä tahansa maailmassa, taistelu jatkuu! 

   Huomautus: "Still lives" ei yksin riitä! "Vielä taistelee" on välttämätöntä! 

   Jokainen aito kansallissosialisti tekee jotakin edistääkseen jotenkin liikettä! 

Pelkkä "uskominen" tai "opiskelu" ei ole toimintaa! Joka ei tiedä tätä ja toimi sen 

mukaan, ei ole lainkaan kansallissosialisti. (Vaikka hän osaisikin lainata Mein 

Kampfia selästä eteensä ulkoa hepreaksi!) 

   Kaksi kansallissosialistia - vaikka he toimisivat täysin toisistaan riippumatta 

eivätkä tietäisi toistensa olemassaolosta - ovat kaksi kertaa niin vahvoja kuin 

yksi... 

...mutta jos ne työskentelevät yhdessä, ne eivät ole vain kaksi kertaa niin vahvoja, 

vaan pikemminkin neljä kertaa niin vahvoja. 

   Kymmenen kansallissosialistia - tai NS-järjestöä (!) - vaikka ne toimisivat täy-

sin toisistaan riippumatta ja tuskin tietäisivät toistensa olemassaolosta - ovat kym-

menen kertaa niin vahvoja kuin yksi... 

...mutta jos ne toimivat yhdessä - optimaalisesti koordinoidusti - , ne eivät ole 

vain kymmenen kertaa vahvempia, vaan pikemminkin sata kertaa vahvempia! 

   Tässä piilee NSDAP/AO:n merkitys. Se ei korvaa yksittäistä kansallissosialistia 

eikä yksittäistä NS-järjestöä. - Se täydentää niitä. NSDAP/AO moninkertaistaa 

niiden tehokkuuden sen kansainvälisen avainaseman ansiosta! 

 

Maailmanlaajuinen kansallissosialistinen perhe 
  

   Kansallissosialistinen liike on maailmanlaajuinen perhe. Tämä perhe koostuu 

monista järjestöistä ja yksilöistä. Yksikään järjestö tai yksilö ei ole kuin pieni osa 

tätä perhettä. 
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   Oli aika, jolloin jopa suurten organisaatioiden johtajat kieltäytyivät 

hyväksymästä tätä perustavaa laatua olevaa totuutta. He pitivät omaa järjestöään 

NS-universumin keskuksena... NS-liikkeen sydämenä, mielenä ja sieluna... Adolf 

Hitlerin perinnön ainoana perillisenä! 

   Jotkut niistä kielsivät jäseniään liittymästä muihin järjestöihin. Jotkut eivät aino-

astaan vaatineet yksinoikeudellista uskollisuutta, vaan leimasivat "kilpailijansa" 

"puolueen vihollisiksi". 

   Huomautus: En aio mainita nimiä! Tässä ei ole kyse vanhojen haavojen avaam-

isesta. Haluan vain valmistaa uusia ihmisiä siltä varalta, että he törmäävät 

mätäneviin ruumiinosiin tai räjähtämättömiin maamiinoihin, jotka ovat jääneet 

jäljelle vanhoista sisällissodista, jotka aiheuttivat niin paljon vahinkoa liikkeelle 

silloin, kun olin nuori. Toivottavasti he oppivat virheistämme! Eivät toista niitä! 

   Näen oman kantani näin: 

 

   NSDAP/AO ei ole olemassa palvelemaan minua. Minä olen olemassa 

palvellakseni NSDAP/AO:ta... NS-liike ei ole olemassa palvellakseen NSDAP/

AO:ta. NSDAP/AO on olemassa palvellakseen NS-liikettä... Valkoinen rotu ei ole 

olemassa palvellakseen NS-liikettä. NS-liike on olemassa palvellakseen valkoista 

rotua. 

 

   Jos olet samaa mieltä tästä lähestymistavasta, tutustu meihin. Jos et, tutustu jo-

honkin muuhun organisaatioon.  

  

NS-liikkeen selkäranka: 

Kaaderimme 
  

   NS-johtaja tai NS-järjestö ei ole 

kansallissosialistisen liikkeen 

selkäranka. Kaaderit ovat liikkeen 

selkäranka! 

   Kaaderit ovat syntyneet vuosien in-

tensiivisen poliittisen taistelun aikana. 

He kantavat arpia ja heillä on kokemus-

ta. Heidän tietotaitonsa ja yhteistyönsä 

ovat ehdottoman ratkaisevia tässä 

taistelussa!  

   Joskus kaaderin ja "organisaation 

johtajan" välinen suhde muistuttaa ko-

keneen kersantin ja vastavalmistuneen 
Gerhard Lauck 
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nuoren luutnantin välistä suhdetta.  

   Neuvoni liikkeen "vanhempana upseerina" nuoremmille kollegoilleni 

"komentopaikoissa" on tämä: Kuunnelkaa kersanttianne!!! 

  

Roolimallini 
  

   Roolimallejani olivat kasvattajani, työtoverini ja toverini! 

   He olivat osittain miehiä, jotka olivat osallistuneet ensimmäiseen maailmanso-

taan, (ensimmäiseen) taistelujaksoon, toiseen maailmansotaan ja (toiseen) 

taistelujaksoon vuoden 1945 jälkeen! Osittain siis valtakunnan saksalaisia ja emi-

grantteja... Mutta he olivat myös osittain vanhoja saksalais-amerikkalaisen liiton 

taistelutovereita. 

   Me sodanjälkeisen sukupolven kansallissosialistit emme ole kokeneet ja kes-

täneet mitään vastaavaa! Meidän on kumarrettava päätämme kunnioittavasti 

heidän edessään! 

   Ainoa asia, josta meillä on valittamista, on se, että emme saaneet kokea Führeria 

ja Kolmatta valtakuntaa! 

   Sodanjälkeisen organisaation tai organisaation johtajan menettäminen voi olla 

hyvin tuskallista ja lannistavaa Yhdysvalloille, mutta verrattuna heidän kär-

simyksen, uhrautumisen ja kestävyyden polkuunsa se on mitättömyys!  

   Meidän on osoitettava olevamme heidän - ja miljoonien kaatuneiden - arvoisia! 

Tähän on vain yksi tapa: Taistelemalla viimeiseen hengenvetoon asti! 

  

Vanha kaarti 
  

   Tämän päivän vanha kaarti koostuu suurimmaksi osaksi sodanjälkeisen 

sukupolveni NS-johtajista. Heidän erityispiirteensä ovat vuosikymmeniä kestänyt 

aktivismi ja (Saksassa) useimmissa tapauksissa myös useiden vuosien poliittinen 

vankeus. 

   Siitä huolimatta pidämme itseämme parhaimmillaankin vain heikkoina kopioina 

sotasukupolven tovereista, omista mentoreistamme.  

   Meistä on melkein häpeällistä, että nuoret toverit, joiden kasvattajia meidän on 

oltava, joutuvat valitettavasti sietämään näin surkeita esikuvia - verrattuna meidän 

kasvattajiimme ja esikuviin - nimittäin meidän kanssamme.   

   Ei vastalauseita! Velvollisuuden täyttämisen vähimmäisvaatimus on taistelu 

kuolemaan asti! Se, joka vielä elää, ei ole vielä saavuttanut tätä vähimmäisvaati-

musta, eikä hänellä ole oikeutta antaa itsensä ylistää itseään liiaksi! (Tuleville NS-

taistelijasukupolville tämän ei pitäisi tuntua vain kauniilta muotoilulta, vaan 

pikemminkin joltain itsestään selvältä!) 
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   Meidän seuraajistamme on ehdottomasti tultava parempia kansallissosialisteja 

kuin me! - Muuten liikkeellä ei ole hallussaan sitä arvokasta inhimillistä materi-

aalia, jota sen historiallisen tehtävän täyttäminen edellyttää! 

   Heidän seuraajiensa on jatkettava tätä korkeampaa luonteen kehitystä!  

   Perusteltu arvostus ja tunnustus ovat hyvä asia. Kyllä, ne ovat hyödyllisiä liik-

keen historian ja nuorten kasvatuksen kannalta. Mutta ei silloin, kun ne ovat liial-

lisia. 

   Meidän liiankin inhimillisiä puutteitamme ei pidä pitää salassa! Ensinnäkin his-

toriallisen totuuden vuoksi... toiseksi menestyksekkään käytännön vuoksi... ja kol-

manneksi nuorten kasvatuksen vuoksi. 

   Sen, joka taistelee rehellisesti, lojaalisti, urheasti ja sitkeästi, ei tarvitse huoleht-

ia kunniastaan ja "maineestaan kuoleman jälkeen".  

   Hänen ikuinen elämänsä ruumiillistuu hänen lastensa veressä ja hänen perin-

tönsä tulevien NS-tapaajien sukupolvien hengessä! 

  

Gerhard Lauck 
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