
Heroísmo genuíno 
  

   O nacional-socialismo não sofre com a falta de heróis e heroínas.  As suas 

acções, as suas realizações e, sobretudo, os seus sacrifícios servem-nos de exem-

plo, de obrigação e de fonte de força. 

   A minha geração, a primeira "geração do pós-guerra", ainda teve a oportunidade 

de conhecer pessoalmente muitos destes heróis.  Lembro-me de visitar o famoso 

Coronel Hans-Ulrich Rudel na sua casa em Kufstein, Tirol, nos anos 70.  Uma 

grande honra! 

   Mas há muitos outros camaradas que têm tido uma influência ainda maior em 

mim.  Primeiro, passei mais tempo com eles do que com o Coronel, e segundo, 

eles eram "apenas pessoas 

normais", apesar de terem 

feito muito mais do que 

"normais". 

   Havia os antigos ca-

maradas SA Walter Lut-

termann e Karl-Ferdinand 

Schwarz, o casal Müller e 

"Armin" da geração da 

Juventude Hitleriana, 

Thies Christophersen, os 

combatentes da geração 

do pós-guerra como Mi-

chael Kühnen, Gottfried 

Küssel, e outros que per-

manecem sem nome 
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apenas por razões de segurança. 

   Alguns destes camaradas e as suas vidas causaram em mim uma impressão espe-

cialmente forte. 

  

   …1945.  A guerra terminou.  Tudo está perdido.  A vida tornou-se sem sentido.  

"Gretchen" entra na floresta para os carris do caminho-de-ferro.  Ela senta-se nos 

carris e espera por um comboio, que acabará com esta triste vida.  Ela pondera.  

Depois toma uma decisão diferente.  Se ela sobreviver, talvez um dia se possa 

fazer algo no espírito do Führer.  Ela levanta-se e vai para casa.  Os anos passam.  

Na Primavera de 1972, um expulso de Breslau diz que existe um NSDAP/AO.   

Ela torna-se um dos primeiros membros, uma das voluntárias mais trabalhadoras, 

e uma generosa apoiante financeira, embora não rica e muito modesta no estilo de 

vida.  Ela faz trabalho voluntário ano após ano, década após década.  Com uma 

idade avançada, a cegueira instala-se.  Mas ela continua a trabalhar - ela ainda 

consegue dobrar e rechear peças de correio. 

   ...Doentes mortais com cancro.  Mal consegue comer ou dormir.  Andar a pé é 

difícil e cansativo.  Mas "FW" ainda pode fazer alguma coisa: arrasta-se até à 

secretária e faz trabalho de computador.  As horas são longas.  Porque é difícil le-

vantar-se e voltar para a cadeira fácil.  Dia após dia.  Ano após ano.  Na manhã do 

último dia vivo, esta continua a ser a rotina.  Nessa tarde, a morte chega.  

   …1945.  O jovem soldado, "Armin", continua a lutar após o armistício.  Mais 

tarde é capturado, mas não é identificado como combatente de Lobisomem.  

Quatro anos num campo de pó especial para nazis não arrependidos.  Finalmente a 

liberdade.  Retoma imediatamente o activismo político.  Prisão.  A mulher parte.  

De novo liberdade, activismo político, e um papel importante na expansão do 

NSDAP/AO na década de 1970.  Mas um traidor significa prisão.  A segunda es-

posa parte. 

   ...Quatro anos de prisão política - sem liberdade condicional até ao último dia.  

Depois, o dia da liberdade.  De volta ao trabalho político.  Um ano de intensa ac-

tividade.  Seguido de mais quatro anos de prisão. De novo livre, activo de novo, 

até à morte.  O seu nome: Michael Kühnen.  Foi o líder nacional-socialista mais 

importante da sua geração na Alemanha. 

   ... "B." deseja casar, mas a festa precisa de trabalhadores e dinheiro.  Uma 

família só terá de esperar alguns anos.  Mas a doença vem apesar da juventude.  

Uma família já não vem, mas sim a morte. 

   ... "R." é aleijado na Guerra do Vietname.  Ambas as pernas desapareceram.  Um 

braço desapareceu.  Outro braço ferido.  Ainda não está desamparado.  O trabalho 

telefónico é possível.  Graças a este trabalho telefónico, o NSDAP/AO expande o 

seu programa de televisão de uma para dezasseis cidades no espaço de um ano. 



  ...Uma crise.  "M." intervém e assume tarefas sem formação.  O tempo livre e a 

profissão são trocados por trabalho político, agravamento, preocupação, e stress.  

Ele resiste durante anos até que a crise termine e a sua grande família possa ter no-

vamente prioridade. 

  

   Camaradas! 

   Estas são histórias verdadeiras! 

   Tenho trabalhado com estes camaradas de perto, por vezes durante décadas.  

Devemos-lhes as realizações do NSDAP/AO ao longo das últimas três décadas. 

   Que eles vos sirvam de exemplo e obrigação, como conforto e inspiração, tal co-

mo me serviram a mim. 

   Que alguns de vós se tornem exemplos para aqueles que mais tarde se juntarão 

às nossas fileiras e carregarão a bandeira da santa suástica quando também nós 

formos chamados a essa grande tropa de tempestade no céu. 

   ...Pois a bandeira significa mais do que a morte! 

  

- Gerhard Lauck 



Excertos dos meios de co-

municação 
  

Os elogios dos nossos amigos encorajam-nos.  No entanto, o reconhecimento 

dos nossos inimigos proporciona uma verificação ainda mais persuasiva da 

nossa eficácia.  É certamente igualmente sincero, mas menos tendencioso a 

nosso favor.  E, por conseguinte, ainda mais convincente! 

  

   "Num relatório especial no início deste ano sobre os neonazis alemães, a ADL 

destacou Lauck como o propagandista mais perigoso do movimento. - Los Angeles 

Times, 7 de Setembro de 1993 

  

   "O problema crescente do neonazismo na Alemanha, os surtos esporádicos de 

violência na América e a recente expansão de Lauck a novos mercados de ódio 

noutros países desencadearam alarmes em agências que monitorizam a actividade 

extremista... 

   "A agência (Gabinete para a Pro-

tecção da Constituição da Alemanha) diz 

que Lauck é o principal fornecedor de 

propaganda para o clandestino nazi 

alemão... 

   "No ano passado, o Chanceler 

Helmut Kohl fez 'várias tentativas para 

convencer os americanos de como era 

importante parar a impressão do materi-

al ou a exportação do material,` disse 

Hannelore Kohler do Centro de In-

formação Alemão do governo alemão 

em Nova Iorque...". 

   "Desde as Terras Médias, a rede de 

contactos de Lauck estende-se por toda a 

Europa e América do Norte e do Sul.  

Fornece propaganda, encorajamento, di-

recção e, em alguns casos, dinheiro a 

racistas nas franjas de direita radical de 

países predominantemente brancos... 



   "Ao tentarem mantê-lo fora do seu país, as autoridades alemãs uma vez prende-

ram Lauck durante quatro meses.  Baniram-no para o resto da vida.  Mas não 

asfixiaram o seu envolvimento.  Desde a queda do muro de Berlim, o seu prob-

lema - e a rede alemã de Lauck - tem vindo a crescer. 

   "Além disso, nos últimos dois anos Lauck expandiu-se para mais de 30 países.  

A sua organização publica trimestres em formato tablóide em inglês, alemão, 

sueco, dinamarquês, húngaro, holandês, francês, espanhol, português e italiano.  

Também envia dólares americanos e marcos alemães para a Rússia para financiar 

um papel em língua russa aí impresso... 

   "No ano passado, Lauck também reforçou as suas operações nos Estados 

Unidos.  Ele patrocina dois programas de televisão do "poder branco" nos canais 

de acesso público de 15 cidades americanas. 

   "A Liga Judaica Anti-Defamação, B`nai B`rith, que tem acompanhado Lauck 

ao longo da sua carreira, chama-lhe racista de 'classe mundial', cujas expansões 

são motivo de preocupação internacional. 

   "'Ele tem todos os elementos de ser importante no mundo do ódio,` disse I. 

Robert Wolfson de Omaha, director da Região das Planícies da Liga Anti-

Defamação.  Isto é, grandes números, uma operação bem financiada, de âmbito 

internacional, uma ideia bastante sofisticada dos seus objectivos e tácticas, e os 

meios para fazer algo a esse respeito". 

   "Wolfson prevê que Lauck usará as suas novas bases europeias e escandinavas 

para tentar legitimar o nazismo como uma opção política internacional e aumentar 

a pressão sobre a Alemanha para legalizar o partido. 

   "'Há uma confluência de acontecimentos que torna um tipo como este muito 

mais importante do que era há 20 anos atrás,` Wolfson disse... 

   "Em mais de 200 investigações criminais em 1992, a propaganda de Lauck foi 

encontrada no local do crime ou em buscas em residências de suspeitos. 

   "'Uma vez a cada três dias produzimos um jornal de tablóide em formato 

profissional ou um programa de televisão, 'Lauck disse, 'além de tratar das en-

comendas por correio e dos faxes e das entrevistas e deste material'".    

   "As suas reivindicações são apoiadas por agências que são seus inimigos". - 

Sunday World-Herald (Omaha) 26 de Setembro de 1993 



 


