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As minhas experiências no 

Metropolitano Nacional Socialista 

na Alemanha na década de 1970 
  

por Gerhard Lauck 

  

Continuação da Edição Anterior 
    

   É o primeiro dia das minhas primeiras férias pagas pelo Estado.  Um dos fun-

cionários do hotel de luxo pergunta-me se eu fumo.  Eu digo que não.  Ele sorri e 

diz: "Nem sequer haxixe?".  Eu abano a cabeça. 

  Outro membro do pessoal acompanha-me ao meu quarto privado.  Ele parece 

surpreendido e pergunta: "Porque estás aqui?"   

   Quando eu deixo cair uma dica, ele exclama. "Oh, os 20.000 autocolantes suás-

ticos!  Li sobre isso no jornal". 

   Em breve todo o pessoal estará consciente do meu estatuto de celebridade.   

   Sou abordado como "Herr Lauck". 

   Pessoal de outras alas do hotel visitam-me no meu quarto privado.   

   Mais tarde o meu quarto é decorado com uma pequena faixa suástica enviada 

por um camarada na Argentina. 

   Durante a minha estadia escrevo um pequeno livrinho em alemão sobre o 

NSDAP/AO. 

   Após alguns meses, sou transferido para outro hotel de luxo.  O pessoal aqui é 

menos compreensivo.  Até confiscam a minha bandeira suástica argentina.  
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(Recebo-a de volta quando saio). 

   Este hotel oferece uma hora comunitária.  Todos os hóspedes são convidados 

para um quarto grande com televisão.   

   Quando o correio é distribuído, outro convidado pergunta ao pessoal porque 

recebi todo o correio.  O pessoal responde que eu não recebi TODO o correio.  Eu 

só recebi o meu correio.  (Recebi mais correio do que todos os outros juntos).  

  Um dia, um dos jogadores de cartas de outra mesa olha para mim e pergunta: 

"Mord?" ("Assassinato?") 

   Sorrio e abano a minha cabeça.    

   Após 4 ½ meses, as minhas férias chegam ao fim.   

   Mas primeiro, há um julgamento político.   

   A certa altura, sou deixado sozinho numa sala de segundo andar no tribunal.  

Sinto-me tentado a subir pela janela aberta, mas não o faço.  

   Durante o julgamento, o meu advogado descreve-me como "um europeu central 

civilizado, apesar de nascido na América". 

   Quando o juiz cantarola o hino da Juventude Hitleriana, imagino que a sentença 

será indulgente.   

   Alguns dias mais tarde, estou a caminhar no pátio do hotel.  Uma voz familiar 

chama o meu nome.  É um camarada!  Está a fazer trabalhos de construção.  

Agradeço-lhe pela oportunidade de fuga.  Mas explique que, de qualquer modo, 

em breve me irei embora. 

   Quando volto ao Nebraska, sinto pela primeira vez febre-dos-fenos. 

   O tratamento: whisky! 

  

   Quando visito celas subterrâneas, perguntam-me por vezes se conheço uma pes-

soa em particular.  Faço-me de parvo.   

   Se as pessoas em questão já se conhecem e confiam umas nas outras, então po-

dem decidir por si próprias se querem ou não trabalhar em conjunto.   

   Seja como for, não violarei as medidas de segurança do nosso sistema celular.  

   Por vezes, sou "avisado" contra a outra pessoa. 

   Às vezes as pessoas avisam-me contra o outro! 

   Imagino que isto seja apenas um conflito de personalidade. 

   Às vezes brinco: se todos se juntassem, provavelmente matavam-se uns aos out-

ros! 

  

   Alguns camaradas não confiam em ninguém até APÓS se terem embebedado 

juntos.   

   Outros camaradas não confiam em ninguém que beba demasiado.   

   Nos primeiros tempos, tenho de ter isto em consideração durante o primeiro en-

contro com um camarada.   
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   Mais tarde, isto torna-se desnecessário. 

   Em todo o caso, eu gosto de muita cerveja e vinho alemães bons! 
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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! 

   

   "O que se deve pensar - se a jurisprudência alemã tem jurisdição sobre um 

delito que não é um delito onde ocorreu". - Frankfurter Allgemeiner Zeitung, 24 

de Agosto de 1996 

  

   "Os políticos de todas as partes congratularam-se com o veredicto.  O Ministro 

do Interior Manfred Kanther afirmou que a condenação de "um dos líderes do ne-

onazismo internacional e o maior distribuidor de publicações racistas perversas" 

foi uma "resposta apropriada" por parte da justiça alemã. - Jewish Chronicle, 30 

de Agosto de 1996 

  

   "A sentença deve ser considerada alta, porque se baseia em apenas seis das 38 

contagens... 

   "As testemunhas foram consideradas supérfluas.  O procurador não tinha a in-

tenção de descobrir a estrutura NSDAP/AO dentro da Alemanha. Em vez disso, 

Lauck foi construído como um delinquente solitário e o Neo-Nazi mais perigoso, 

a fim de depois o condenar com o máximo efeito mediático. 

   "O cálculo do estado funcionou completamente.  Lauck foi condenado como o 

único Neo-Nazi perigoso e organizado a nível mundial.  Isso é bom para a im-

agem aqui e no estrangeiro e deixa que a acção contra o NSDAP/AO pareça supé-

rflua, como se a prisão do seu suposto único gestor resolvesse tudo.  Durante o 

julgamento, ninguém parecia reparar que de alguma forma...o NS Kampfruf foi 

distribuído". - Antifaschistische Nachrichten, 5 de Setembro de 1996 

  

   "Na República Federal ele é o maior fornecedor de material NS e o seu fluxo 

constante de material durante mais de duas décadas criou continuidade para a 

jovem geração militante NS emergente desde os anos 70... 

   "O NSDAP/AO não tem uma estrutura organizacional rígida, por isso é difícil 

para as autoridades compreenderem... 

   "Entretanto, os seus companheiros em Lincoln tratam do trabalho por ele.  
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Graças a mais de vinte anos de tolerância da República Federal, a cena neo-nazi 

alemã é suficientemente forte para desenvolver novas linhas de abastecimento. 

   "O que prejudicaria a cena aqui seria acusações adicionais para a criação de 

uma organização criminosa". - Antifaschistisches INFO-Blatt, Setembro-Outubro 

de 1996 
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