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A Luta Continua !
Oito décadas após a capitulação da Wehrmacht a 8 de Maio de 1945, o movimento nacional-socialista do pós-guerra é mais forte do que nunca não só na Alemanha, mas em toda a Europa.
Décadas de assassinato em massa, expulsão, perseguição e difamação não foram
suficientes para destruir a semente da brilhante ideia do nosso muito amado Führer Adolf Hitler.
Todos os nacional-socialistas e outros compatriotas e parentes raciais lutam lado
a lado pela preservação da nossa gente branca.
O movimento tornou-se de facto mais
forte, mas o perigo de morte popular biológica é também muito maior hoje do
que no passado.
O inimigo desesperado está em vias
de cometer um genocídio contra todos
os brancos. Os seus meios são a imigração não-branca, a distorção cultural,
e a mistura de raças.
Seja "legal" ou "ilegal", seja em batalha eleitoral ou em batalha de rua, seja
armado com material de propaganda ou
num campo de batalha de um tipo
diferente: cada Nacional-Socialista deve
cumprir o seu dever!
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Pilares do NSDAP/AO
Prioridade máxima!
O objectivo principal é a sobrevivência da raça branca e dos nossos "povos" ou
"nacionalidades" brancos individuais!!!
Tudo o resto é secundário! As diferenças ideológicas, tácticas e étnicas de opinião não devem interferir com o objectivo principal!

O papel do NSDAP/AO
A mais pequena célula do NS-movement é o nacional-socialista individual. Enquanto existir um único Nacional-socialista em qualquer parte do mundo, a luta
continua!
Nota: "Vidas mortas" por si só não é suficiente! "Ainda lutas" é essencial!
Cada nacional-socialista genuíno faz algo para de alguma forma promover o
movimento! Simplesmente "acreditar" ou "estudar" não é acção! Quem não souber disto e agir de acordo, não é de todo Nacional-Socialista. (Mesmo que ele
possa citar Mein Kampf de trás para a frente de memória em hebraico!)
Dois Nacional-socialistas - mesmo que trabalhem de forma totalmente independente um do outro e não tenham conhecimento da existência um do outro - são
duas vezes mais fortes do que apenas um...
...mas se trabalharem em conjunto, não são apenas duas vezes mais fortes, mas
quatro vezes mais fortes.
Dez National Socialistas - ou organizações NS (!) - mesmo que trabalhem de
forma totalmente independente uns dos outros e mal conheçam a existência uns
dos outros - , são dez vezes mais fortes do que apenas uma...
...mas se trabalharem em conjunto - coordenados de forma óptima - então não são
apenas dez vezes mais fortes, mas cem vezes mais fortes!
Aqui reside o significado do NSDAP/AO. Não substitui nem o nacionalsocialista individual nem a organização NS individual. - Complementa-os. O
NSDAP/AO multiplica a sua eficácia graças ao seu papel-chave a nível internacional!

A Família Nacional-Socialista Global
O movimento nacional-socialista é uma família global. Esta família é con-
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stituída por muitas organizações e indivíduos. Nenhuma organização ou indivíduo
é mais do que uma ínfima parte dessa família.
Houve uma época em que até os principais líderes organizacionais se recusaram
a aceitar esta verdade fundamental. Eles viam a sua própria organização como o
centro do universo NS... como o coração, mente e alma do movimento NS... como
o único e único herdeiro do legado de Adolf Hitler!
Alguns deles proibiram os seus membros de se juntarem a outras organizações.
Alguns não só exigiram lealdade exclusiva, como também classificaram os seus
"concorrentes" como "inimigos do partido".
Nota: Não vou mencionar nenhum nome! Não se trata aqui de abrir velhas
feridas. Desejo simplesmente preparar novas pessoas para o caso de tropeçarem
em quaisquer partes do corpo em decomposição ou minas terrestres por explodir
deixadas pelas velhas guerras civis que tanto prejudicaram o movimento de volta
quando eu era jovem. Esperemos que aprendam com os nossos erros! Não os
repita!
Eis como eu vejo a minha própria posição:
O NSDAP/AO não existe para me servir. Eu existo para servir o NSDAP/AO...
O movimento NS não existe para servir o NSDAP/AO. O NSDAP/AO existe para
servir o movimento NS...A raça Branca não existe para servir o movimento NS. O
movimento NS existe para servir a raça Branca.
Se concordar com esta abordagem, consulte-nos. Caso contrário, verifique uma
organização diferente.

A espinha dorsal do Movimento
NS: Os nossos Cadres
Nem o líder da NS nem a organização
NS são a espinha dorsal do movimento
nacional-socialista. Os quadros são a
espinha dorsal do movimento!
Os quadros têm sido forjados em anos
de intensa luta política. Eles suportam
as cicatrizes e têm a experiência. O seu
know-how e a sua colaboração são absolutamente decisivos nesta luta!
Por vezes, a relação entre o quadro e o
"líder organizacional" é semelhante à

Gerhard Lauck
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relação entre um sargento experiente e um jovem tenente verde acabado de sair da
academia.
O meu conselho como "oficial superior" no movimento aos meus colegas mais
jovens em "posições de comando" é este: Ouça o seu sargento!!!

Os meus modelos de papel
Os meus modelos foram os meus educadores, colegas de trabalho e camaradas!
Eram, em parte, homens que tinham participado na Primeira Guerra Mundial,
no (primeiro) período de luta, na Segunda Guerra Mundial, e no (segundo)
período de luta depois de 1945! Assim, em parte alemães e emigrantes do Reich...
Mas eram também, em parte, velhos companheiros de luta do Bund alemãoamericano.
Nós, nacional-socialistas da geração do pós-guerra, não vivemos nem sofremos
nada comparável! Temos de curvar as nossas cabeças em reverência perante eles!
A única coisa de que temos de nos queixar é que não chegámos a experimentar
o Führer e o Terceiro Reich!
A perda de uma organização ou líder organizacional do pós-guerra pode ser
muito dolorosa e desencorajadora para os EUA, mas em comparação com o seu
caminho de sofrimento, sacrifício e firmeza, é uma trivialidade!
Temos de nos provar dignos deles - e dos milhões de caídos! Só há uma maneira
de o fazer: Lutar até ao último suspiro!

A Velha Guarda
A Velha Guarda de hoje consiste na maior parte dos líderes NS da minha
geração do pós-guerra. Os seus traços distintivos são décadas de activismo e (na
Alemanha) na maioria dos casos também vários anos de prisão política.
No entanto, consideramos que somos, na melhor das hipóteses, cópias de carbono ténues dos camaradas da geração da guerra, os nossos próprios mentores.
Achamos quase vergonhoso o facto de os jovens camaradas, cujos educadores
devemos ser, terem infelizmente de suportar tais modelos miseráveis - em comparação com os nossos educadores e modelos -, nomeadamente connosco.
Nenhum protesto! O requisito mínimo para o cumprimento do dever é a luta até
à morte! Quem ainda vive, ainda não atingiu este requisito mínimo e não tem a
pretensão de se deixar glorificar demasiado! (Para as próximas gerações de combatentes da NS, isto não deve parecer apenas uma formulação bonita, mas como
algo que é evidente por si mesmo!)
Os nossos sucessores devem definitivamente tornar-se melhores Nacional-
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Socialistas do que nós! - Caso contrário, o movimento não possuirá o material humano de alto valor que é necessário para o cumprimento da sua missão histórica!
Os seus sucessores devem continuar com este desenvolvimento superior do carácter!
A apreciação e o reconhecimento justificados são bons. Sim, são úteis para a
história do movimento e para a educação dos jovens. Mas não, quando são excessivos.
As nossas insuficiências totalmente ao-humanas não devem ser mantidas em
segredo! Primeiro, em nome da verdade histórica...segundo, em nome da prática
bem sucedida...e terceiro, em nome da educação dos jovens.
Quem luta com honestidade, lealdade, coragem e tenacidade, não precisa de se
preocupar com a sua honra e "fama após a morte".
A sua Vida Eterna está encarnada no sangue dos seus filhos e o seu legado no
espírito das gerações vindouras de camaradas NS!
Gerhard Lauck
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