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As minhas experiências no 
Metropolitano Nacional Socialista 
na Alemanha na década de 1970 

  

por Gerhard Lauck 
    

Continuação da Edição Anterior 
  

   Eu bato à porta do apartamento.  A porta é aberta por um homem de cabelo es-
curo.  Ele sorri.  Coloca as suas mãos sobre os meus ombros.  E beija o meu 
cheque. 
   Eu exclamo: "Ainda bem que sei que é francês.   Caso contrário, dava-te um 
murro no nariz"! 
   Ambos nos rimos. 
   Depois conheço a sua esposa.  E gato. (O gato rouba mais tarde um par de 
meias da minha mala.  É devolvido durante a minha próxima visita). 
    Este veterano da divisão francesa das Waffen-SS Charlemagne tinha lutado na 
Batalha de Berlim.  Ele tem muitas histórias interessantes! 
    Após a guerra, juntou-se à legião estrangeira francesa.  Combateu na Argélia.  
Aderiu à revolta da OEA.   Fugiu para a Alemanha.   
   O telefone toca.  Ele atende.  Conversa curta.   
   Ele explica:  "Isso foi um camarada.  A polícia está a chegar.  Temos tempo para 
terminar este copo de vinho.  Mas depois temos de partir".       
   Fazemos isso.  Depois caminhamos para uma taverna próxima.  É propriedade 
de outro camarada. Passamos lá algumas horas.  A nossa conversa choca outro 
convidado.  Mas ninguém chama a polícia. 
   Noutra altura entrega-me uma pequena folha.  Há alguns símbolos invulgares 
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nela.  Ele diz-me para a guardar.  Mas não explica o seu significado.  E eu não 
pergunto.   
  
   Uma grande honra! Estou convidado para a casa do lendário ás Stuka Coronel 
Hans-Ulrich Rudel. (Meio século depois, ainda me lembro do endereço). 
   Rudel voou mais de 2.000 missões de combate.  Destruiu 500-600 tanques.  De-
positou um navio de guerra e um cruzador.  Foi o soldado alemão mais condeco-
rado da Segunda Guerra Mundial.  (Hitler tinha uma medalha especial concebida 
apenas para ele). 
   Rudel permaneceu um nacional-socialista leal mesmo depois da guerra. 
   Quando entro em sua casa vejo as suas medalhas numa vitrina na parede. 
   O seu jovem filho quer uma volta de porquinho.  Tenho o prazer de lhe dar uma.   
   Esta ventoinha de Tarzan varre a minha caneta e esconde-a numa gaiola de 
hamster.  Mas a sua mãe encontra-a e devolve-ma. 
   Enquanto eu e Rudel caminhamos por um caminho de montanha, ele pergunta 
se eu tenho medo das alturas.  Fico intrigado com esta pergunta.  Depois olho pa-
ra o lado.  E vejo um penhasco íngreme logo a seguir aos arbustos! 
   Ele diz que por vezes desejava ter olhos inclinados.  Porque os japoneses têm 
mais respeito pelos seus soldados. 
   Rudel e eu concordamos que Hitler era demasiado humano.  Ele comenta: 
"Caso contrário, teríamos ganho a guerra". 
   De volta a sua casa tomamos chá com a sua esposa e sogra.  Todos os Fiéis 
Nacional-Socialistas! 
  
      Otto Riehs entrega-me um exemplar da revista DER LANDSER.  Esta edição 
descreve como ele se tornou um dos poucos homens alistados que atribuíram a 
Cruz de Ferro aos Cavaleiros.   
   Sozinho.  Ferido.  A manusear uma arma anti-tanque danificada.  Destruiu dez 
tanques russos.   
   Agora é motorista de táxi.  Tem uma jibóia de estimação.  E é activo no mo-
vimento nacional-socialista.  
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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! 

  

   "Foi-me pedido pelo Procurador-Geral da República que testemunhasse.  A 

carta descrevia Lauck como "o líder do NSDAP/AO".  O Estado dá-lhe este 

título!  O NSDAP/AO é oficialmente reconhecido.  É aceite como uma organi-

zação - apesar de ser proibida na Alemanha". - O ex-informador do VS Peter 

Schulz numa entrevista no tageszeitung, 8 de Maio de 1996     

  

   "(porta-voz do governo alemão) Wulf disse que algumas provas contra Lauck 

foram compiladas através de escutas telefónicas autorizadas pelo tribunal de 

chamadas telefónicas transatlânticas feitas da Alemanha para cinco números do 

Nebraska alegadamente ligados à organização de Lauck". - Washington Post, 9 de 

Maio de 1996 

  

   "Lauck, um dos maiores produtores de material NS a nível mundial, é consid-

erado uma figura chave no cenário neonazi internacional". - Süddeutsche Zeitung, 

10 de Maio de 1996  

  

   "O julgamento é visto pelos investigadores alemães como o clímax de uma 

campanha de 20 anos para parar as actividades do Sr. Lauck... 

   "De acordo com os investigadores, a publicação do Sr. Lauck, NS Kampfruf, 

ou National Socialist Battle Cry, aparece a cada dois meses em 10 línguas.  Cerca 

de 20.000 números são enviados por correio para endereços em todo o mundo, 

principalmente na Alemanha... 

   "...e desempenha um papel significativo no fornecimento de material de propa-

ganda a grupos alemães que só poderiam produzir com grande risco neste país.  

Gary Lauck é o principal fornecedor de correio de ódio na Alemanha", disse o 

rabino Abraham Cooper do Centro Simon Wiesenthal em Los Angeles, que moni-

toriza grupos neo-nazis". - The New York Times, 10 de Maio de 1996 
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   "O procurador disse que a grande maioria do material pró-Nazi confiscado 

provém dos Estados Unidos e que Lauck tem sido o maior distribuidor". - Omaha 

World-World, 20 de Agosto de 1996 
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