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

  

por Gerhard Lauck 
  

Parte V: 
As Experiências de outros Camaradas 

  
   A polícia militar questiona um camarada conhecido por ser um nacionalista.  In-
formam-no de que um cartaz da NSDAP/AO tinha aparecido na parede de um 
quartel militar.  Ele diz-lhes sinceramente que não faz ideia de quem o colocou lá.  
Na semana seguinte, coloca um autocolante da suástica NSDAP/AO no mesmo 
local.  O camarada desconhecido saberá que há outro nacional-socialista na base. 
   Não é raro que os camaradas vejam autocolantes de suástica que não tenham 
colado ali.  Eles sabem: Nós não estamos sozinhos! 
  
   Um dos funcionários civis da Bundeswehr tem uma fotografia de Groβadmiral 
Karl Dönitz na sua secretária. Não há problema! 
  
   Um nacional-socialista casa com um comunista.  Em 1933 ele tira-a da prisão.  
Em 1945, ela tira-o da prisão.  Um acordo prático!   
  
   Um nacional-socialista coloca uma enorme bandeira suástica no topo de uma 
alta chaminé industrial.  No caminho para baixo, remove vários anéis de degraus.  
Na manhã seguinte, esta bandeira é visível em toda a cidade.  Os bombeiros de-
moram várias horas a retirá-la. 
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   O meu motorista aponta para a colina gramada ao lado da Autobahn.  "Há anos, 
os camaradas queimaram uma suástica de cinquenta metros na relva de lá.  Estava 
visível durante quilómetros". 
  
  Um camarada diz ter assistido a uma festa de aniversário de Hitler 
(Führersgeburtstagfeier).  Toda a aldeia estava lá.  Incluindo o presidente da 
câmara.      
  
   Um camarada é convidado a juntar-se à escola de oradores públicos de um par-
tido nacionalista.   Mas ele não pode dizer "democrático nacional".  Ele só pode 
dizer "nacional-socialista". 
  
   Outro camarada torna-se porta-voz público de um partido político nacionalista.  
Ele usa sempre um alfinete suástica no interior da lapela do seu casaco.  Durante 
uma entrevista televisiva, a lapela é virada ao contrário.   A suástica é visível.   Na 
televisão. 
  
   Um membro do Parlamento alemão (Bundestag) tem demasiado para beber.  Ele 
caminha pela rua abaixo.  Canta uma canção nacional-socialista.  E é preso. 
  
   Um camarada está a colocar autocolantes suásticos NSDAP/AO no estádio de 
Nuremberga.  Ele vê três polícias a aproximarem-se.  Demasiado tarde para cor-
rer.  Ele fica de costas para a parede.  Espera esconder os autocolantes.  A polícia 
pede-lhe que se afaste.  Ele faz isso.  E espera ser imediatamente preso.    
   Os três polícias estão atentos.  Clique nos seus calcanhares.  Faça continência 
ao Hitler.   Dêem a volta.  E afastem-se.  
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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! 

   

   "Uma editora do Nebraska foi condenada a quatro anos de prisão por ter prat-

icado a Primeira Emenda. 

   "A sentença levantou sérias questões constitucionais na América. Por exemplo, 

onde está o governo dos EUA quando os direitos americanos estão a ser ultrapas-

sados pela lei estrangeira?  E porque foram os dinamarqueses autorizados a raptar 

um cidadão dos EUA?  Porque foi permitido aos Alemães detê-lo? 

   "Sieg argumentou que o julgamento foi ilegal porque a Alemanha não tem o 

direito de dizer a um cidadão americano o que fazer nos Estados Unidos, nem por 

acções tomadas nos Estados Unidos que são crimes na Alemanha.  Mas o Depar-

tamento de Estado norte-americano recusou-se a ir bater por Lauck". - The Spot-

light, 23 de Setembro de 1996  

  

   "Depois de mais de quatro anos em seis prisões europeias diferentes, Gary 

Lauck está mais determinado do que nunca em trazer o Partido Nacional Social-

ista para a vanguarda da política global... 

   "'Se alguma coisa, estou ainda mais determinado e fanático do que antes,` 

Lauck disse... 

   "Durante uma entrevista em Lincoln na quinta-feira de manhã, Lauck disse 

que o governo alemão violou tanto o direito americano como internacional, vio-

lando a soberania e a Constituição dos Estados Unidos. 

   "'Isto não é sobre mim ou sobre as minhas opiniões políticas,`disse ele.  Trata-

se do direito de cada cidadão americano a praticar a liberdade de expressão sem 

que um país estrangeiro reivindique jurisdição e sem que os bastardos de Wash-

ington os deixem escapar.  Nós (o NSDAP/AO) estamos a preparar uma acção ju-

dicial maciça contra os meus raptores, tanto aqui como no estrangeiro". 

   "Lauck disse que nunca deixaria de desafiar os seus inimigos. 

   "Se eu morrer e São Pedro me perguntar se quero ir para o céu ou voltar e lu-

tar, quero voltar e lutar" - Lincoln Journal Star, 2 de Abril de 1999 
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   Uma piada? Ele nunca foi uma piada", disse Bob Wolfson, antigo director da 

Região das Planícies da Liga Anti-Defamação, quando questionei o significado de 

Lauck.  "Se está a falar de nazis americanos que tiveram um impacto internacion-

al nos últimos 50 anos, Gerhard é provavelmente o número um". - The Guardian 

(Reino Unido), 6 de Julho de 2017 
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