
As minhas experiências no  

Metropolitano Nacional Socialista 

na Alemanha na década de 1970 
  

por Gerhard Lauck 
    

Parte I: 

Preparação para uma Visita Frontal 
  

Primeiro, não diga a ninguém que está planeada uma viagem. 

  

Segundo, memorizar todos os nomes e moradas.  É demasiado perigoso escrevê-

los.  Uma lista pode cair em mãos inimigas.  (Os números de telefone são des-

necessários. Os telefones podem estar sob escuta). 

  

Terceiro, embalar luz.  Uma mala para roupa.  Uma mala para o resto.  A bagagem 

pode perder-se durante a viagem.  (Isto aconteceu-me mais do que uma vez.) Ou 

ser abandonada intencionalmente para fugir mais depressa!  (Isto quase me acon-

teceu mais do que uma vez). 

  

Casaco de fato para bolsos extra.  Distribuir dinheiro em vários bolsos.  Fato e 

calças.  E cinto para dinheiro. 
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Parte II: 

Primeiro contacto 
  

Voar para outro país europeu.  Atravesse rapidamente a fronteira para a Alemanha.  

Visitar contactos sem aviso prévio.  Bater simplesmente à porta à noite ou num 

fim-de-semana.  (Há uma boa hipótese de eles chegarem a casa). 

  

A porta abre-se.  Há um olhar de surpresa no rosto da pessoa à minha frente.   

  

"Gerhard, eu não sabia que estavas na Alemanha!"  

  

"Sim, é essa a ideia". 

  

A mulher do camarada prepara a comida.      

  

Tornamo-nos bons amigos.  Isto inclui a sua família. E os seus animais de estima-

ção. 

  

Elaboramos um código 

simples.  Só para nós os 

dois.  Mais ninguém.  E, 

portanto, limitados a 

apenas alguns conceitos 

chave.  Como nomes de 

código e potenciais locais 

de reunião.  Porque terei de 

me lembrar de muitos códi-

gos diferentes.  (As piadas 

privadas são muito úteis 

para este fim). 

  

Falamos até ao início da 

manhã seguinte.   Dormi-

mos apenas algumas horas.  

Depois o camarada parte 

para o trabalho.  E eu parto 

para a próxima reunião. 

  



Os primeiros dias são especialmente intensos.  Quero fazer o máximo possível.  

Antes que a polícia política perceba que eu estou no país.   

  

Passam-se semanas ou mesmo meses.  Depois deixo a Alemanha.   

  

A menos que eu receba um convite que não posso simplesmente recusar.  E fazer o 

check-in para um hotel de luxo.  Como hóspede do Estado. 



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! 

    

   "Homem mais procurado na Europa preso na Dinamarca - Procurado pela In-

terpol em 15 países" - manchete do jornal dinamarquês após a prisão de Gerhard 

Lauck em 20 de Março de 1995 

   

   "A Liga Anti-Defamação chamou a Lauck a mais perigosa propagandista da ex-

trema-direita". - Los Angeles Times, 25 de Julho de 1995 

  

   "Um funcionário da Embaixada dos EUA em Bona disse que ainda não foi pe-

dido ao governo dos EUA que 

ajudasse a fornecer provas contra 

Lauck.  "Não temos um cão nessa 

luta", disse o funcionário.  Os di-

namarqueses e os alemães têm de 

o resolver.  O nosso interesse ini-

cial será assegurar que ele seja 

tratado tão bem como qualquer 

pessoa na Alemanha, que os seus 

direitos sejam plenamente re-

speitados". The Washington Post, 

25 de Agosto de 1995 

  

   "Mas desejamos defender a 

qualquer momento o direito de 

qualquer pessoa - mesmo nazis, 

incluindo Gary Lauck - de 

apresentar os seus pontos de vista 

em palavras e por escrito. Até 

que o Supremo Tribunal di-



namarquês aprovasse a sua decisão, acreditávamos realmente que a mais alta au-

toridade legal nesta terra encararia a defesa da liberdade de expressão na nossa 

Constituição como a sua mais nobre tarefa. 

   "Que ingenuidade.  O veredicto foi um slalom judicial com o objectivo de dis-

farçar o facto de que hoje o Supremo Tribunal dinamarquês valoriza mais o politi-

camente correcto e a obediência política do que a Constituição. 

   "O veredicto é politicamente obediente porque, a partir do momento em que 

Gary Lauck foi preso, ficou claro que era importante para o Ministro dos Negócios 

Estrangeiros conceder o desejo alemão de extradição, pelo que reuniu as melhores 

mentes do Ministério da Justiça para a ingrata tarefa de raspar os meios judiciais 

para legitimar a extradição. 

   "Demorou alguns meses até estarem prontos, e o pior que puderam encontrar 

nesta pilha de disparates que Lauck tinha escrito em anos, e que o Supremo Tribu-

nal utilizou para justificar a extradição, foram declarações como 'Os judeus são a 

nossa desgraça. Fora com o judeu. ", declarações cujo texto mesmo em termos do 

estatuto anti-racismo 266b resultaria, no máximo, numa multa ou em algumas 

semanas de prisão.  No entanto, o Supremo Tribunal entregou o homem à Aleman-

ha e uma sentença de provavelmente alguns anos de prisão". - Morgenposten 

Fyens Stiftstidende (jornal dinamarquês), 27 de Agosto de 1995  

  

   "Durante os dois primeiros anos de convulsões sociais após a unificação alemã, 

lançou um ataque de propaganda maciça contra a Alemanha.  Os crimes de extre-

ma-direita explodiram, especialmente nos estados do leste.  Entre 1991 e 1992, as 

apreensões policiais do material de Lauck quase triplicaram.  Os autocolantes rac-

istas do NSDAP/AO foram cortados em todo o país. 

   "No entanto, nos últimos anos, o movimento Lauck tem testemunhado um au-

mento do número de membros e do apoio financeiro.  Publica agora jornais nazis 

em dez línguas. 

   "Os peritos do Gabinete Federal para a Protecção da Constituição reconhecem 

que o material de Lauck continua a invadir a Alemanha.  Os peritos da polícia con-

firmam que é quase impossível contrariar esta táctica de contrabando, devido ao 

enorme volume de correio legal que chega todos os dias dos EUA.  

   "'Lauck tem mais dinheiro do que nunca, muito do qual contribuições de sim-

patizantes nazis,` observa Abraham Foxman, director da Liga Anti-Defamação de 

B`nai B`rith na América, que estudou o financiamento do NSDAP/AO.  Por sua 

vez, ele é capaz de apoiar os seus seguidores europeus. 

   "Muitos peritos estão convencidos de que Lauck e a sua rede de propaganda 

constituem uma séria ameaça.  Diz um jornalista reformado que estudou o 

NSDAP/AO durante 20 anos sobre a ameaça do extremismo de direita: "Vejo 



pouco perigo de que os adultos educados de hoje" engulam a distorção da história, 

mas Lauck está a planear o futuro e a influenciar os nossos jovens". - Evil Genius 

of Germany`s Neo-Nazis in the British edition of Readers Digest, Setembro de 

1995 



 


