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Viva a intolerància?
Viva a violência?

Viva Otelo & as FP'25?
Viva Mário Soares?
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"Não concordo com aquilo que dizes, mas defendo até à moÉe o teu direito
de o dizeres." - Voltaire

Esta nova publicação que
surge é infelizmente, a única
do género em Portugal! Este
foi aliás o principal motivo
que nos levou a lançar este
projecto, que fará cerüamente
imensas dores de cabeça a
muitos hipócritas e defen-
sores da intolerância.

Dentro das páginas da
"J.&L.", você vai poder encon-
trar nomeadamente artigos
polémicos, onde colocamos
de forma realista, e sem fal-
sos moralismos, o "dedo na
ferida", e terá sem-
pre um acesso
privilijiado a infor-
mações e notícias que são
constantemente ignoradas ou
distorcidas pelos mass media,
sobre as injustiças,
repressões, ataques e conde-
nações de que são vítimas
certas pessoas, grupos e
movimentos em todo o
mundo, as actividades que
realizam, as suas ideias, etc.

Hoje em dia existem algu-
mas associações e publi-
cações que se dedicam, total
ou parcialmente, a divulgar
casos de violência, discrimi-
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nação, falta de liberdade de
expressão, repressão policial,
etc, etc. Mas acontece que
em todos os casos, de que
temos conhecimento, apenas
divulgam e apoiam causas
que não sejam politicamente
incorrectas. Ou porque não
têm coragem para as divulgar,
pois já sabem de antemão
que vão ficar "mal vistas" ou,
pior ainda, porque não con-
cordam com as ideias e com-
portamentos dessas pessoas
e grupos, discriminam-nas e

fazem de conta que não é
nada com eles. Se for esse o
caso, é lamentável, pois a
liberdade de exoressão é uma
coisa muito bonita, mas é
oara todas as pessoas e
todas as ideias. É muito tácil
dizermo-nos tolerantes e
defender a liberdade quan-
do em causa estão coisas
que são do nosso agrado
ou não nos fazem diferença.
O difícil é manter a coerên-
cia em outras situações.
Você é capaz?
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Por mais que não goste-
mos de uma qualquer ideia
temos o DEVER não so de
aceitar mas inclusive de
defender o direito à liberdade
de expressão de qualquer
indivíduo são. Se não se per-
mite um esclarecimento públi-
co das verdadeiras intenções
das pessoas e grupos e se
são reprimidas por dizerem o
que pensam, bom, então isso
já não é nehuma democracia,
mas uma simples ditadura.A
propósito, se e quando ouvir

alguém criticar duramente
a existência desta revista,
seja com que argumentos

for, já sabe que está perto de
alguém defensor da censura e
da intolerância, - tenha cuida-
do! Etes andam aí!!

Faca oarte do círculo de leitores da
"Justiça & Liberdade". Não necessita
de preencher qualquer ficha, de nos
envlar qualquer foto ou de pagar qual-
quer quota, mas apenas de entrar em
contacto conosco e de manifestar o
seu interesse em participar ou colabo-
rar, na medida do possível, com a
"Justiça & Liberdade" e com as cam-
panhas contra a censura e pela liber-
dade de expressão que continuaremos
a levar a cabo. E que tal criar um
grupo local de leitores da "J&L" no seu
bairro ou na sua escola? Escreva-nos
para mais infomações.

Como nada se Íaz de graça,
aceitamos de bom grado qualquer con-
tribuição financeira (para além da
aquisição desta revista, claro!) dos nos-

sos leitores mais afortunados. Todos
os donativos recolhidos serão gastos
em campanhas mundiais a Íavor dos
prisioneiros polÍticos, principalmente os
que são "esquecidos" pelas conhecidas

associações dos direitos humanos, e

no melhoramento da "J&L".

Entretanto, adquire várias cópias
da "J&L" a preços reduzidos e sur-
preenda amigos, colegas, familiares,
professores. Para saber preços e mais

informações, escreva-nos.
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Polícío ftol iono torturo Nocionol istos Alemões!
ANDREAS GANGEL GONTA.NOS GOMO FOI "A NOITE MAIS LONGA DA SUA VIDA" :

"No dia 6 de Novembro de
1995Íiz uma viagem a Milão (ltália),
com o meu amigo Alexander
Werner. Chegámos à cidade às 19
horas e pretendiamos ficar apenas
uma só noite.

Passámos parte da noite num
restaurante e depois fomos a um
café/discoteca, de nome
"Ulappalusa", onde ficámos algumas
horas. Por volta da meia-noite
decidimos voltar para o hotel onde
estávamos hospedados e foi quando
íamos a meio do caminho que o meu
amigo Alexander encontrou uma
carteira no chão ao pé da estrada.
Decidiu apanhá-la e continuámos a

andar para o hotel, com a carteira
na mão para a dar ao porteiro.

Curiosamente, logo uns min-
utos depois, param alguns carros da
polícia à nossa frente, saem diver-
sos agentes e imediatamente, sem
fazer qualquer pergunta, empurram-
nos contra os carros e começam a
agredir-nos violentamente, ao
mesmo tempo que, de forma histéri-
ca, vão gritando em ltaliano. De
seguida algemaram-nos as mãos e
quando eu protestei contra esse
tratamento, um polícia agride-me de
tal forma que eu perdi os sentidos
logo nesse instante.

Quando acordei, encontra-
va-me dentro de um carro e estava
preso, sem saber o que era feito do
meu amigo Alexander, e sem perce-
ber porque raio é que eu estava
ali!!? Ninguém me disse nada, e
durante os 10 ou 15 minutos do tra-
jecto apenas ouvia berros e os risos
estridentes dos polícias. Quando o
carro parou, fui forçado a entrar den-
tro de uma casa, ainda com as alge-
mas colocadas. Depois, num quarto
isolado, fui duramente espancado e
atiraram-me diversas vezes ao chão.

A seguir a este "tratamento",
fui deitado numa mesa e prenderam-
me com as algemas atrás das
costas, ficando completamente imo-
bilizado. Uns minutos depois entra
um médico e os polícias começam a

rir-se, e entra também um intérprete
que eu pensei que fosse finalmente
explicar-me toda esta situação ina-
creditável. Mas afinal o tal intérprete
nem me queria ouvir e só me disse
que o médico ia-me cortar a barri-

que ia mesmo morrer ali e já lhes forma algemadas (atrás das costas)

dizia para só informarem os meus durante mais de seis horas, que

"um polícia bateu-me na cara e o aindâ hoje' uns dias depois' não

i nté rp rete d isse-me q ue ia mollgr â'",:' ?ffri,"liJ ".:ffi ;: 
"" 

;:",.
alise não assinassê os papeís". um médico.

ga, porque eles tinham poucas pes- Passado uma hora, foram-me
soas para fazer experiências. buscar para um interrogatório. Os

As 6-8 pessoas no quarto polícias culpavam-nos de roubo
falaram mais ou menos 10 minutos organizado e deram-me cerca de 5-6

entre si e depois puseram-me uma papeís para assinar e tiraram-me as

toalha verde, com um buraco no algemas. Quando eu disse que era

meio, em cima da barriga. Eu con- Alemão e que queria falar com o
heço essas toalhas de operações e Consulado, um polícia bateu-me na

aí fiquei com receio de que fosse cara e o intérprete disse que eu ia
morrer. Entretanto, um homem brin- morrer ali se não assinasse oS

cava à minha frente com uma faca papeis. E claro que os assinei! De
que se usa em operações (scalpelo) seguida tive que voltar para a cela e
e Chamava-me "pOrCO alemãO" e até colOCaram-me aS algemaS OUtra Vez!

"nazi", entre outras coisas. Ao Alexander aconteceu o mesmo.
Nesse momento eu pensava Tive as minhas mão de tal

pais que tinha morrido em ltália. Se o tratamento e a situação

Entretanto perguntei sempre várias na cela não foi, para todos os deti-

vezes sobre o que é que era feito do dos, a mais correcta, o que nos fiz-
meu amigo Alexander, mas nunca eram a nós, apenas por sermos
obtive qualquer resposta. Nacionalistas, é comPletamente

Quando o médico (ou o polícia inacreditável e desumano, e incom-

disfarçado) pôs outra vez a faca de patívelcom uma Nação Europeia.

operação na minha barriga, só Durante a minha tortura Pen-
olhei para o lado a pensar que ia sei muita vez que os polícias não

morrer... Nada aconteceu, e depois podiam ser verdadeiros, que talvez
deram-me uma injecção no braço fosse a mafia ou outra organizaçào,
esquerdo e eu desmaiei. Tenho porque simplesmente não conseguia
inclusive uma análise e um certifica- perceber a situação!
do de um (verdadeiro!) médico, que As 6h30 tivemos autorização
obtive no dia seguinte, em como de ir embora, e fomos receber os

recebi uma injecção. nossos sapatos, o meu casaco, B.l.

Quando acordei, empurraram- e a carteira. Na altura, disseram-me
me, sempre com as algemas a pren- para ver se faltava alguma coisa, e vi

derem as minhas mãos atrás das que faltavam 500 DM mas disse que

costas, para uma cela onde estava não, para evitar mais agressões e

Alexander, que Se encontrava no torturas e poder acabar a noite mais

chão, debaixo de um banco, Preso, e
sem sapatos, tal como eu. Nem sei
sequer quando é que tiraram os
meus sapatos, mas é claro que deve
ter sido enquanto estava desmaiado.
Nós éramos os únicos prisioneiros
com algemas e sem sapatos!
Entretanto, as minhas mãos doiam-
me imenso, pois as algemas
estavam extremamente apertadas.

Na nossa cela estavam entre
6 a 8 detidos e os polícias tentavam
agitá-los para se revoltarem contra
nós. No entanto, conseguimos lidar
com a situação e dois deles dePois
até já foram um pouco simPáticos,
oferecendo-me cigarros.

longa da minha vida.
AS MINHAS DECLARAÇOES

ANTERIORES SÁO TODAS VERDADE!
- Andreas Gangel"

Os polícias que Praticaram estas
torturas não foram sequer importunados.

Ajude-nos então a fazer com que situ-

ações semelhantes não se voltem a

repetir. Como? Com os únicos meios

que tem à sua disposição; telefonando
paru a Embaixada ltaliana em Portugal

(01-546144), informá-los deste caso e
questionar se todos os Nacionalistas e

cidadãos de outros Países que viajam

até ltália correm o risco de serem trata-

dos da mesma formal?
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O TABU DA IMIGRAÇAO
O problema da imigração é,

nos nossos dias, um dos assuntos
mâis difíceis de discutir seriamente,
devido à demagogia fácil que sem-
Pre se usa quândo se debate este
mâtéria.

É necessário ter e coragem
para ir até ao fundo des coisas, e
esclarecer de ume vez por todas,
uma série de êquívocos quê teimam
em persistir ê que julgo ter chegado
a aliure de serem finalmente
desmistificados.

Promover â discussão pública
sobre o tema ,migração, não e
sinónimo de incitamento a qualquer
tipo de sentimento racista ou
xenófobo.

Falar de imigreção é fâlâr de
ulna cuc§taa qlqinlere
mente e milherês ê milhârês dê pe§:
saa§, e que inÍlui sob o deslino indi-
vidual e coleclivo dê povos inteiros.
Não é, ou não deverlâ ser, algo de
que gente sem escrúpulos se
aproveitâ para aparecer e fazer-se
notadâ.

Quândo se vê alg u ns
senhores a afirmar que é preciso
construir mais bairros sociais parâ
dar condições de vida mais dignas
aos imigrantes, fica-se a pensar que
não nos estão a dizet toda a ver-
dade e que existe algum interesse
oculto para não se ir até ao fundo
da questã0.

O inÍcio deste ciclo cataskófi-
co para iodos nós países de acolhi
menlo e im grantes, começa logo
pelas condições em quê entram no
nosso país, onde pretendem iniciar
uma nova vida l\ruita§ vezes clan-
dest nos, sêm qualquer tipo de
documentação e prote6ção por
Parte da sua embaixâdâ, sáo presa
íácil de empresários que veêm
neles uma fonle inesgoiável de
riqueza, devido aos bâixos salários
praticados e à falta de assistência
social que essês homens não
podem reindivicar sob pena de
serem descobertos e devolvidos âo
país de origem.

Estâ enorme massa de mão
dê obra barata, é âinda responsável
pêle criação de um mito que importe
destruir dêsde já. O mito de que
precisamos cada vez mais de imi-
grantes especialmente aíricanos,
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caso contrário o secior da cons-
trução civil entraria em colapso.
Pura mentiralll

O Português trabalha na
construção civil nos sete cantos do
mundo, mais facilmentê trabalhariâ,
se lhe dessêm condições e salário
condigno, na sua própria pátria. O
verdadeiro problema é fazer perce-
ber a uma certa classe parasitária
de lntermediários e emprêsários
inescrupulosos e antÊnacionais, que
a sua âcção eslá a prejudicar â
economie portuquesa, a vida de
gente simplês e trâbalhadora quê
não pode nem sâbe defender-se e
em últime instáncia o futuro do
próprio pâís.

Perânte este quadro, o encêr-
râmento efectivo das nossâs fron-
teiras à imigração em massa, pelo
menos temporáriamente, surge
como a única medidâ politicâmente
equilibrada â iomer. Se o nosso
governo não consegue garantir
condiçôes de vida acêitiáveis aos
portlgueses e aos imigrantes que
iá cá estão, como é que con-
seguiÍá proporcionar essas mês-
mas condiçóes aos que conti-
nuam a chegar todos os dias?

Salta aos olhos de qualquer
um qle esse é umâ âutêntica
missão impossivel.

Portugâl é reconhecido inteÊ
nacionalmente como um país hospi-
ta eiro e que sabe recebeÍ, seria
bom que essâ saluiar tradição se
mantivesse. Não gostaria de fecto
que uma das poucas coisas onde
ainda nos distinguimos dos outros,
fosse esta também dêstruída pêle
incompetência e fraqueza dos nos-
sos (dês)governantes.

Se não temos capacidade, e é
notório que não temos, para acolher
mais imigrantes, isso não quer dizer
que nos desliguemos ou afastemos
do dêstrno dos povos que nos
procu rem, especralmente dos
chamados PALOP. A política, essa
é que terá forçosamente der ser
outra, parece-me efectivamente que
o mais sensato e produtivo é âpoiar
progrâmas de desenvolvimento
nesses pâíses de grande fluxo
migratório, parâ assim fixar popu-
lações que residiam noutras 6icuns-
tâncias, potenciais imigrantes.

Estas acções têm duâs vânta-
gens principais: ajudâ-se a combal
er o sêcular atraso dos países do
Sul pobre, facê aos do Norte andus-
trializado, e promovê-se âinda a
fixa-ção nas suas pátrias de
homens válidos quê provavelmente
se tivessem que vir parâ a Éuropa,
grande quantidade dêles ou mesmo
todos, iriam engrossar um qualquer
bairro da lata.

Esta política dê imigração,
justâ e coerente, que é defendida
por quâlquer porluguês que ame o
seu pâís e que seja minimamente
inteligenie, é no entanto rejeitada
pelos partidos do sistema. Estes
pârtidos sebem que as condições
de vida a que os imigrantes estão
sujeitos empurrem-nos inevitável-
mente para os ghettos, os crimes e
a droga. Essas "ocupeções" menos
dignas fazem com que rêgularmente
â comunicação social noticie que
minorias étnicas foram vítimâs de
ma n ifestações de "racismo" e
"xenofobia" por parte da população
portuguesâ, quando basicamente,
tÍândo raras excepçõês, sê trata de
actuâções puramente deiensívas
conlra êlementos de conduta e com-
portamentos estranhos ao modo de
estar e sentir porluguês

Os partidos do sislema
aproveitâm sem o mínimo pudor
este tipo de casos, para se apre-
sentarem peranle os lideres das
chamadas minorias étnicas como
seus reptesentantês ê Únjcos defen-
sores, quando são eles quê âo
âdvogarem uma migração pratica-
mente rlim itada e incontrolada,
acabam por ser os responsáveis
morais, quando não materiais, dos
conÍlitos que se geram dentro dâ
chamada sociedade civil entre im -
granies e população autóctone

O melhor serviço que se pode
prestar a !m aíriceno que dêseja v r
para Portugal ou para outro qual-
quer País europeu, não é con-
certeza dar-lhe a entender que,
assim que atravessar o
ÍVediterrâneo o espera o Paraíso,
quando â kiste realidade é que às
vezes 6hega a ser o inferno o que o
espêÉ.

lVuitos são os poderes que
pretendem que nada mudê quanto à

JUST{çA LIBERDADE



quêstão da imigração, esses que
se preparem porque não lhes dâre-
mos héguas.

Os Portugueses livres e cora-
josos, estão dispostos a lutar pela
verade e pela justiça, mesmo que
isso desagradê a alguns senhores
bem instalados que por aí andam.
Com esses nada queremos, a
nossa luta é pela massa ânónima
do povo português que tem sido
esquecida e negligenciada e dâ
qual os políticos da partidocracia
só se lembram durante os períodos
eleitorais.

-Rui-

('Público"-12296)

"O racismo histórico do Sos-Racismo"
"Não dispondo nem da nfoÍmação nem da cultura h stóricâs indispen-

sáveis os âutores ÍalsiÍicârâm a hisióÍia da ÁfÍica e dos AÍicanos Tal é
evidente quando consderam, no ' outdooÍ' chamado "escrava', que negro
ou afrcano são sirónimos de escravo - AlfÍêdo Margarido, Lisboâ"

"SOS-Racismo: píeconceitos"
'Em primêiÍo lugaÍ, nielzmenie, o Íaclsmo não é só branco nem sê

mâniíesta só num sentido. Quanto à escravatura, infêlizmente tambérn
ainda não acabou, êxisie sob vaÍiadlssimas foÍmas e as vítimas não têm

sdo apenas muheÍes negras. Em rê açao á música, não sou particulaÍ-
menie aÍconado do jazz, até gosio de algumâ música alemã, mas não sou

râcistal { ..) GostaÍia de acÍescentâr que a cor da m nha pele é branca ê a

corda peledâ minha noiva é preta. - Frâncisco J N. dos Santos Lisboa'

IMIGRANTE LEGAL = IMIGRANTE ILEGÂL ?
'Padíndo de informações do seruiço de Est.angeiros que referem como "pre-

ocupante" a númera de imigrantes ilegais - ou indocumentados - a Íesidir e a tra-
balhar entre nós o Goveno decidiu avançar com nova pracessa de legalbaçáo'
(Semânáro - 17.2.96)

Como há muitos imig€ftes ilegâis, a solução é lêgalizá-los â todos? luas que

bela soluÇão! Fica-se com â ideia de que realmênie não fâz grânde diÍerênÇa um

imigranle êniÉr lêgal ou ilegâ mente em Portugal iá que, mâis tarde o! mais cedo

há um novo pÍocêsso de legalzação. Dizêm que agora ludo vai mudaÍ. SeÍá que

s m? Já não é a prmeira vez qLie o dizem, portânto não nos âdmiremos que eier:
nâmênle êxisiarn'periodos excepconas' pâra lêgallzar imigrantês.

'O ânúncio público de uma lêgâlização exiÍaoÍd náriâ trâz qlase sempre atrás
de si um êxodo de m grantes dêsdê os seus locais de orlgêm até Portugâ "
(Sêmanáro 17.2.96)- E novamênte mals imigranles ilêgais, mais bairros de latâ,

mals dÍoga, mas cÍiminâlidade ê poÍ firn, mais... um novo pÍocesso de lega zação

êxtraordináÍia (que quâlquer dla, tern mais de Íotinâ qLe de extrâoÍdlnário) E
dêpois começa tudo dê novol Quando é quê acaba? Ta vêz quando §e percêber

que PoÍtuga não é. "aarcEdênoé'l?

Esta cana dê un leitoÍ do ClV levâniâ Íeàl-
|.renrê àlgu.rlas i11po.|àntissrmàs questÔes
como a de câber quem sáo os RACISIAS? E

qle nfelizmente, em todo o mlndo há racsmo e
em todâs as êlnlas e raças existem pêssoâs que
d scriminam outras; o que âcontece é que existê
um sentimênto gêneralizado de que o racista é o
Branco, e que o oprimido o discrlminado, o
"colado", é sêmpre e só o negío, ou o judeu, o
asiáilco, o cigano, eic.

Por um ado, esta ideia é pairocrrada por
certas pessoâs e âssociaçÕes de Íorma â que

erisra sênpÍe Jr.l se-timenlo de cJlpa dos b_an.

cos para com qualquêr outÍa Íaçalelnia, o que

cr a Lrm tÍêmêndo obslácu o â qualq!êr cÍítica
quê seja necessáíio íâzêÍ a uma minoria

ooÍ oulro aoo. esle senli11ênio está relâ.
cionado com umâ cêrla dea "lIIPERIALISÍA'e
'PATERNALISTA' que subsisiê, conscienle e/ou
nconscientenênlê ro inleio de rruitos b-an_
cos, que sê julgarn responsáveis por ludo o que

se pâssa no mundo, muito à semelhança da
actuâlAméÍica - 'o policia do mundo".

Asslm sê há fome em Àfrca, grândê parte
da cu pa e dos E-ropêus (Bràncos). porque lhês
coÍpele tazer o que os AÍÍicáros não iêm co1-
segu do fazeí. isto é. desenvo ve' os seus
Pâísês. Q!êm sabe até se não o conseguiriam
fazeÍ soz nhos. sê o "Ocidente' lhes dêsse
espaÇo dê manobra pârâ isso!? Entrêtanto a
âjuda a Àfrica, hoje êm dla, iá é nclusive vsia
por âlouns aÍrogantes íderes negros corno uma
obrigacáo de Poít,rgal e outÍos Países Estes
negros êstão já acomodâdos a que oulras
pe§soas resolvam os {sêus) pÍoblemasl

Sê reg'os vo tarem a êspancêI baÍbarê
nente brancos os àrastarer dos ca'íos e os
matarem ê violarem mu herês bÍancas, apenas
poÍque são brancos, ta e qua como aconteceu
Írâssvamênre em Los Angelês 'á poucos anos
àrÍàs, tanbem àr hàveÍá ogo alg,em quê (à

semelhançâ do que acontecêu na altura ), se
lêmbrou que â cu pâ âtnal eÍa dos bÍa'cos.
poÍquê há rnurlos aros aÍás Lo-ve âlguns
bÍâncos que escravizaram negros ê também
porque hote muitos negros não têm o nívei dê
vidâ de Brancos ou alé de Su -Corcanos etc, e a
culpa dessa situaçãa é dos...BRÁNCO§ c/aro1

E a CUIPÁ cont nua, continua, continua ...

("carreio da aboJlã" - z_2'96)

"Contra o Racismo"
'Condeno, pois, o racismo e â

xenoÍobia gratu los " Conludo
queÍo aqui maniíêsiâr o mêu profun-
do dêscontêntamento ê Íepúd o por
tudo o quê até este momento se
têm visto e ouvdo àcerca do prcblê-
ma, quer debates, quer ênirêvistas,
quer reportagens nas quais os
bons ê os maus são sempre os

seja, os racislas sáo
sempÍe os brancos e as vÍlimâs são

Não se qLre influências se
movem portrás de ialâtlude, só sei
que unrâ ênoÍme injustça eslá a ser
comel da, enraizando nâ opiniâo
pública a ideia de que só os brân-
cos são raclstas, quândo os negÍos
não o são mênos, e aguns até de
uma loÍma bastantê expÍessiva e

'As êxcepçÕes provocâm sem-
pÍe a revolta dos que se sêniêm dls-

"E r.a s. sendo condenável o
râcsmo ê qualquêr attude que des
pertê ou convide ao Ínesmo, é
absurdo e estranho que se tenha
promovido e continue a pÍomoveÍ
duma íorrnâ quase obsessva, certa

música negÍa (alguma dê qualidadê
duvidosa) que exoÍta à rêbêldia e à
subversão, com parlicLrlâr destaque
para a de "Gênêrâl D" que transp.â
arrogânca ê cujos sentimeftos rácÉ
cos não esconde de ninguém, a
ponio de declârâr na têlevisão que
adoplara aqLrela alc!nha por ter o
nome de baptLsmo porluguês e
odiariudo o que é PoÍtuguês "

"Não é acusando sistematica-
meniê os brancos e apoiando indis-
cr mi.adamenle os negros que se
chegará ao bom canriho neste
grave problemâ do racsmo, sso,
pe o conrráÍio, criará despeito ê,
consequentemenle mâls rêvolta ern
quêm não é prcpenso à aceitação e

'A terminar Lrma crít ca à orga
nização SOS Racismo, cujâ
actuaÇão pârêcê estar a revelâí sê
tendênciosa e discrinr nâtória êm
rêlaçáo aos bÍancos o que, aém de
hê rêtirár toda â crêd bil dade.

púb ica a especulaqôes sobre tão
evaÍà inevrtavelmênte à op ni

radical atilLrdê - Arnaldo Ruâ
(PalmeLâ)'
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í7 mortos, í paraplégico, í5 viúvas, mais de 30 orfãos e 32í mil contos roubadosl
Eis o resultado do meiore mâis sengrento grupo terrorista que existiLi na história de Portugal - FP'2SABR|Llll

A VE RGO N HA - Para mais tarde recordar
Os principais ergumentos e algumas ideias que definitivamenle marcaram a discussão à voltâ da amnisliai

SOARES âcha que "não
podêmos êstar âo fim de
í5 anos a falar sêmprê na
mesma coisa" (A Capltal,
30/1/96) Será que isto é

lmbróglio Juídico
Para PS, PCP, Soares e

companhia, quando um câso
(na sua opinião) está Ínuito
compl cado, o melhor
mesmo é âmnistiá-lo, subsr-
Íurlrdo os tÍibunais e fâzen-
do â ílllilrstrcê Ee?s suas
llollias mãas l\/lâs porque

é que não contlnuâm ênião
a amnistiar os envo vidos
em tantos oltros imbróg ios?

Para a PÍocuradora das
FP 25'Não sê dêteclou
qualquer mbrósl o jLrrídico"
(Sêmânário 9/3/s6)

cial qLre desmanlelou ê orga-
nlzação e NÃO porque eles

PERoÃo? Não é pre-
rcrsolll Mesmo sem perdão,
SEM REIúORSOS âfrman-
do úá prêsos) que voltariâín
a Íazer exactamenlê o
mesmo (enveredando pela
vio ência política) certâs pes-
soas dêcidirarn mesmo assiÍn
âmnisliâr estes caimirosos

Iuâs que fiquê claro que
pedir perdâo NÁO slgn llca
passar urnâ esponja sobre o
passado e ícâr tudo bem !

AMNISTIAR CRIMES DE
SANGUE? C/aro que,?ão1

O PS e PCP lentaram
desesperadamêntê con-
vencer os Portugueses que

nâo se amnisllavam crimes
de sangue. Pêlos vlstos, pala
e es (mas só nesle caso )
assass no é aquêe quê mala
e não o que mandâ ÍnâtaÍ
Assim. não há autores
morâ s, cúmplices, câbecil-
has etcl É foÍm dáve lll

Qualquer dia a nda nos
vão dizer que Oielo nunca
mandou nâda, nem concor-
dava com os assassín os
âpêsâr dê ser o cabêc lha
desta organização teÍor stal

cRtMEs PoLÍTtcos?
Será cÍime político mâtar um
empÍesár o ou agr cultor
porque esie se recusou â
pâgar o tâl 'imposio rêvolu-
cionáÍio'? (= palavra mâ s
bonita para chantâgem) oLl

mataÍ alguém que se
arreperdeu dos nojentos
assassínios que cornet am?

No entento, não fâz grande
difêrênça quê sêjam 'crimês

políticos', porque a campan-
há de terror das FP 25 verfÉ
cou-se numâ aliuÍa êm que iá
existâ democrâcia e liber-
dade, não nêcêssitândo de
forma a guma, de recorer à
violênc a para se fazerem
ouvir, ao contrário do que
pode acontecêr quando não
êxiste liberdade.

25 Abril & Otêlo
cano otelo assuniu papel

dê vutta no 25 Abril, devenas
aceitar e perdoat tudo o que
the apeteça tazer até ao resto
da suâ v,ida Pdmeiro, há quê
pensaÍ no inferno que sera
Portuga se Olelo nos govêr-
nassê. CeÍtamente rn u ito.
Ínu to por que o regime quê
elê ajldou a derÍubaÍ - e a

prova está na intole-
rância, dêsprezo pela
diferençaealei do
"eu quêro, eu posso,
eu mando" da suâ
oÍganização As per:
vêrsâs râzóês oue
levaram Olelo a der.
rubâr ô ântioo rcgtne
e a estar no 25 Ab
nâdâ têm â veÍ com
as Ezões legilimrs
daoLrê ês Pôrluguêsês
que querlarn LIBER.
DADE eestaéâver-

dâdê (incómodâ )
E exactamente por Ote o

ser identif cado corn o 25
Abr l, lerdo uma enorme
Íesponsabilidade é que a
sua condula dêvêria têÍ sdo

"Presos queixam-se de
discÍiminação depois da
âmnistia a Ote o' íJornal de
Noliclas 8 396) E com nruitâ
razão, d ga-se de passagem.
E que o Éma 'lodos quârs
todos DfeÍefies' é muiio
bon to, mas só iuncionâ
q!êrdo, onde, com quem e
dá forma oue ELES ouerêm

lronrcâmênte, o govêÍno
f ca agorâ com um mâior
mbróglio (pr sional) para
resoiver. Outra inâcreditáve
discriminação, diz rcspêito à
alteÍação que o PS fez ao
seu próprio prôjecto de
amnist a, depos de verficaÍ
que assim a amnistâ poderla

LIBERDADE

tarnbém âbranger outros ter-
íoristãs poríÍicos dos GAL.

Depois de iodos os outros
argumentos serem expostos ao
Íidículo, rêsiou (resta) sempÍe
âo PS PCP e deíensorês fânáii-
cos ds âmnistia. Íecorrer à
rêtórica antiÍâscista ê "sê os
outros não foram severamente
punidos, então nâdâ se pune"

Só que sê os oulros,
nomeadamente ELP, MDLP (e
algLr,Jn§ leÍoistês de c!tqma-
êsouêrdâ) não foram sêveÍa-
mênte punidos, tal não se
deveu a uma veÍgonhosa
âmn stia. mas antes à inêíciên-
ciâ da investgação. E se uns
actuaÍam no periodo pré-const-
tuclonal rêvolucionário, e aliÊ
mavãm lutár côntí3 unr poder
iêgltimo e trão vôtedo oue sê
instãlãrã em Po ugâ1, iá âs
FP 25 assâssinaram as 17 pes-

soas inocentes na década dê
8q quando se respirava
democracia em PorlLrgal E o
no de mortês e sofrimento
humano de que todos estes gÍu-
pos são respofsáveis, não lem
comparação possíve com a
"Lista negra'dê Otelo & Ltda

Ate PeÍeira Mârques !m de-
putâdo que antes do 25 AbÍi
êsiêve ênvovido na LUAR (Lrma

associação que combat-.u o
rêgime de fonna violentâ) colo-
cou obstáculos à anrnistia

Finâlrnênte quanto às ocu tas
Ézões e inleresses que lêvaÉm
Soarês a queÍer que se amn st
asse Otelo âquiica uma ideia:
'Soares não quer sair de
Belém sem rcsolver o caso de
Otelo Saraiva de Carvalho. É
dê rêsto, a posição da
mâcolnliê paltuguesa, o.ga-
nização a que, como é público
ê notório, o prêsidente per-
tênce.'- "4 Capital" 30 1 96

para riÍ??? Quem diz
isto ê apênâs aq uêla
pessoaque'diasm da
não" falavâ nâ plde e no
Íascismo e distribuíâ
mêdâlhas â individuos
qr.re forarn arÍifascisiâs
há 20, 30 ânos Será
que aqui iá se pode e
deve estar 'a falar sem-
pre na mesma coisa"?

Parâ Soâres. outra
râzão da amn stia, é que
'Democracia também é
sâbêí peídoaa'l?

Porquê não êntão pêrdoâr
uma mão cheia de traf'
cantês, voladorês, homic-
das etc? Assim já Ílcáva'
mos iodos contentês e des-
cânsados por viveímos
numa grande e bonlta
democracla! Perdoâr Ote o é
peÍdoar todos aque es que
q!eirâm derr!baí a deÍno
crac a pêla violência!

Houve quem d ssesse
que umâ vêz quê as'FP'25
já estão inactivas ainda se
justiflcâ mais que os seus
ê emêntos fossêm amnisiia-
dosl' lsto é formdávell | É
umâ exce ente noiícia para
todas as organizações de
lráÍico de droga, gangs de
crimlnosos etc, pois basia,
a dâdâ altlra, ícarem nac-
tivos e iudo acaba êm bern.

MAS é bom embrar que
âs FP 25 ícâram inoperâ-
cionas, devido à acção pol-

o

Sêria ainda iniusto não íecor-
dar que em 1990 "Sêm inter-
ocutorês paÍlamentares dispos-
los a dar a câra conÍa a arnnis-
liâ NaÍana Co ssoró esieve
sozinho no p enário de Sâo
Bênto a contestar, nL.rm discurso
violerto, com as galeÍias cheias
de fâmiliares e ex-presos das
FP, a ibeÍtaÇão dos réus dos
processos'-"Púbico' 72.96
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Não é possível relatar âqui todas as perseguições e
cobardes ataques que Nacionalistas têm sofrido em
lnglaterra. por rsso o pÍopósito desre anigo é apênas o
de dar a conhecer, Ínuito sucintâmente, âlguns câsos de
INTOLERÂNClA & RÉPRESSÂO EM INGLATERRA :

Em 1985 na lentativâ dê silênciar os dois maiores
partidos Nacionalistas da altura - British Nationel Party
(BNP) e National Front (NF), onze Nacionalistes foram
então processados por publicar e distÍibuir litêratura.

Dave Owens, coordenador da região de Lêeds pelo
BNP foi co.oerado a 2 Íreses. polcxprimir as s,Jas
ooiniões polúicas êm públicô. John Tyndall, líder do
BNP, e John À,4orse, editor do jomal "Brtish Netionalist",
foram condenados, cadâ um, â um ano.

Richard Edmonds, foi despedido do seu trebalho na
"Cable & Wireiess Ltd.", depois dos seus petrôes serem
pressionados "dê cima" A razão foi a diskibuiçâo de
mais de í00.000 cópias da publicâção "Holocaust
News'. Durante uma conferência orgenizada pela "Euro-
Ring', em '1989, R. Édmonds declarou quê "os anos 80
Ioram uma impodante época de pesquisa hislórica
no que diz respeilo à exactidão do HorocausÍo"

Colin Jordan um conhecido Nacionâi Socialista, viu
a sua casa ser revistada pêla policia, que ectuou devido
à queixa feila pelo judeu, membro do Parlamenio,
Gerald KaufÍnan. Os livros que deUnha e outro material
foram confiscados pela polícia, e mais tarde foi condena-
do por essa literâturâ poder "suscitar ódio racial".

dêcurso dessa semane (que se seguiu ao êtâque), os
r,azis atacaram uma livrârla radical - Blackthorn Books, ê
âlgumas casas dê anti-raclstas que eles sebiarn que tin-
ham estado envolvidos no atentâdo a J. Peecock".

Alf Waite, chefe da administíação do partido, foi feri-
do por uma bombe, na loja do BNP. [Iichâe] Newland,
responsável Nacionel de imprensa, Ícou sériamente feri-
do, quando foi etecâdo por um gâng dê vándalos arma-
dos, que arrombaram a sua casa em '1994.

Nessê mesmo ano, durânte o periodo de campanha
eleltoral, umâ equipa de activistas do BNP foi embuscada
por um geng de criminosos, provevelmente (como sem-
prel) o mêsmo tipo de pessoas que hipgçritamel]le falam
de tolerância e iberdade, e um dos militantes chegou âté
â ficar com o seu olho direito inutilizado pâra sernpre. Na
região de Wêst l\ridlands, o organizador local do BNP
ÍicoLr gravemenie ferido quando vários indivíduos arma-
dos êntrerem ne sua casa a meio da noite e o toalurarâm.

Em praticamenie todos estes cesos (e muitos outros
que têm ocorrido, onde as vítimas são Nacionalislasll),
â trêmênde felta de vodade da pallçj4em laçalizar c
p-|eodelos snnfl ! revqllêlÍq Ícendo os casos por

resolver, e justiça esquecida, e !mâ ferida por sararl
Por outro laoo todas estas egressôes patecer v r

provar que o argumento político está a ser ganho por
esie pârtido e oulros grupos Nacionalistas, iá que es
agÍessões e peÍseguicão politica são sempre st1ón mo
de tentâtNa desesperada oe cêlâí cenas ideias.

À medida que o BNP foificando cada vez mais forle, '---- -
o governo deu "luz verde" aos vândalos "artÊracislas", O BNP está agorâ na lnternet.
para âiacarem militanles do BNP. No entanto apesar da Se quiser sâber algo mais sobre as suas ideias (não

crescente onda de violência, o BNP continuou a organi deturpadas pelos mass media ê seus oponentes) e tirar
zar, e com maior sucesso, nuÍnêrosos "meetngs", livÍemente as suas próprias conclusões o endereço é:

demonstraçôes, e a fâzer numerosas aclividades. http://ngwwmall.com/trontiêí/bnp/
O pri1]erro de muitos ataqJes violenlos con-

tra 'meetings" organizados por John Peacock, POLiCIA política AMEAÇA NACIONALISTAS
respônsável do BNP oor toda a Iegiãoje A 27 de Janeiro de 1996, Lrrn que po icias armados os ob§eí
À/idlânds aconteceu no Sábâdo,20 de Abril 85, grLrpo de Naconatisias tngtêses vavam Dêrêgrêssoacasa o
numa escola em Leicester. iLrntou sê êrn Le cester, para cârro onde viajava J. Peacock e

Em Outubro 86, um grupo de 60-70 cora- protestar ordeira ê pacifica- outros Naciona istas loi sêguido

Jbsos 'ântÉrâcistas" etacarâm um único miltante mente contra uma maniÍeslação pêla polícia Íortêmênte ármádá,

do BNP, que linha epârêcido mais cedo para pÍó_lRA que iria aí ter lugar A quê depois os obrigou a paÍar.

uma âcção polílica dê divulgação de liteÍatura. suâ oposição ao sinn Fienn e ao A polic a amêaco! então o§

A .i de [,,laio dê 1987, um gang de 8 IRA é baseada nos 25 afos dâ ocupantes do cârro ê submeteu-

esquerdistas âtacaram selvaticamente o sr. covard€ campanha terrorista, os a umâ humilhânte Íêvista. §em

Peêcock, na tentativa de impedir a sua presieriça :nil:i"',""ffj'[li;:,Xji"; ::*ftffit: ]:"::XTi,::
& discurso num "meeting" público, a Íealizaí..na h;i;.;;;;;;;;t*. coúportamênto, a potícia causou
centro da cidade no dia seguinte. A sua tentâtiva tur osamente ênquanto a píejurzos no caÍro, quândo ârÍan-
saiu frustada e novamenle a libêrdadê taiunfou man restaç;o pró-tRA (e pÍo+er- cou os bancos de trás.

O ataqire seguinte contra J. Peacock ocor- Íorismo)fo pêrmtida, ao propósi peranle esla Ítagrante vio-
reu novâmente na noite anterior a um impodan- to lêgat dos Nacional stâs lação dos direitos civis e liber-
lissimo ' meeting" que iria acontecer numa escolâ lôgesês fazeÍem a conlra mani- dade polilica, o respeitado J

de Leicester. Eie encontrava-sê em companhla iestâÇão (contra o têríori§mo ê Peecock ncêniiva os seus

de Camaradas seus, quando foi informado que a violência), foram semprê colo_ Camâradâs lngleses e todos os

sua casa tin hâ sid o praticâ me nie desku íd a, dêvl- cad-as d iversâs diícu dades Leiiorcs d ê ' J & L' a enviâr u mâ

do a um ataqLle feito com lomtalsl O rnais ncírvê '"d: ""|"-: carta dê pÍoleslo para a esquadra

incendiária(s) 11 Para alsuns ao" ".," ",n''!à-"' i,:"J:i"":1,:::T: :,:',f": :: §tr$AH:::1k'|.::"ffiparece que desta vezÍora de maisl -Aindapoí .;.;;;, ;;,"";;"1" ; "o*Ía. 
nO. sr Jôhns Eoderbt=

cima, a justiçâ nada fazl A publicação Árli- turnir", nr. r""taurantê ê notam Leiqeste. tngtâtêrra
fasc/sla Searcnlrgnt" publicou mais taÍde: "No
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EEeKfl.&T - um lutador pela liberdade de expressão !!!

Quem é G. Dêckert?
Gunther Deckerl nasceu â I de Janeiro de 1940. em

Hêidêlberg. O seu pai foi morto durante â tj cuerra. nâ
Frenlê Leste/Prussia êm Abril dê 1945

É casado dêsde 1966, tem urnâ filha ê é já avô de
duas beas crianÇas louras, 'pequênos Germánicos". como
ele gosta dê afirmar.

É o iídêr do NPD desde Junho 1991. sendo membÍo
desde 1965. Esieve à frente dâ JN (Yunge
NationaldemokÍalen = Juventude Nacional Democrata) nos
ânos selenta, durantê dois ânosi foi Conselhe ro ocal
desde 1975 e Conseheiro Íegional (na área de
Rhein/Neckar) dêsdê 1989
Devido a "mérlios na árêa de relacionamento êftre a iuven-
t-de Anêrcàrâ e Alemá''oi consdêÍado cidadão

J & L - Há quanto tempo já
se êncontra preso e qual a Íazão?

Dêckêrt: Fui detido no die 8
dê Novembro de 1995, e condenado
a dois anos por tertraduzido o resu!
tado das pesquisas efectuedâs pelo
Engenheiro Norte-Americano Fred
A. Leuchter, sobre Auschwitz
durante um meêting na minha
cidade natel de Weinheim, perto de
Heidelberg, em Novembro 9'1.

J & L: Concretamêntê,
porque é quê o condenaÍam?

Dêckêrt: Fui considerado "cul-
pado" de ler negâdo que
'Auschwitz" (suposto campo de
morfe dos Alemães na ll Guerrâ)
tenha ocorrido tâl e qual como eles
dizem ter acontecido, considerado
"culpado" por {er insultedo a
memória dos judeus mortos...

A expressão Alemã
politico/técnica muito recente no
seio de lei Alemã é
"VolksveÍhetzung", que pode sêr
comparada ao que os Americanos
chamam dê "hate laws".

Os Juízes, dois homens e uma
mulher - sendo o presidente um
socialista - "acharam compreensível
as minhas actividadês, chegando a
descrevêJas como "sem qualquer
interesse próprio e com o propósito
de ajudar o povo Alemão". Para
além disto, eu recebi umâ favorável

I

Frcquêntou a lJniversidade em Heldêberg, Kiet {Mar
Báltico)e em À,,lontpêllier (Françâ)- hoje êm dia, pâra atém
de AleíÍâo, entênde e fala fluentemenie lngtês e Francês e
aindâ agum Espanhol FoiProfessordê gramálica nâs dis-
cplinâs de lnglês ê Francês desdê 1966 âté 1988, âltura
em que foi dêspedido devido às suas motivaÇões políticas.
DeckeÍt lambém ÍabalhoLt como joÍnalista independente e
criou a sua pÍópÍia êditora.

honorário da cidade dê À,lichigan, EUA
Gunther Deckêri fêz iguâlmente pade dâ equipa de

Jlvêntude Alemã quê participou nâs Olimpíadâs de Roma
êm 1960

Alé esta allu.a )á t.aauzL doTe'ivÍos (Ameíicânos.
lngleses e Franceses), estando a Ínaor paÍte deles Íêla-
cionâdos com assuntos hislóricos Para além disso,
Deckêrl é o autordos seguintes livÍos:

rDeulschland - ein E nwanderungsland" (Alemanha -
País de lmigrâção) escrito eíÍ 1976- 'Deutsche Jugend
Ohne Arbê l' (Juventude Alemã sem trabâlho), de 1977

-'AlslandeFstoppl" (Alto à lmigraÇão) de 1980
-"Asyl - Gesiern, Heule, l\/lorgen' (Reiugiâdos

Polílicos - Ontêm Hojê, Amanhã), escrlo em 1989/90
-"Die Postgeschichtê dêr Nurnberger

Reichspâ.teiiage" (A história postal das demonslraçôês em
Nuremberga)jJeân Mare Le Pen - Hoffnung fur Frankreich,
Vorbild Í!r Deutschland?" (JIúLê Pên - Esperança para a
Françâ, lúodelo para a Alêmanha?), .1992/3

-'Dêr Fal Gunther Deckêrt - À,4artyreÍ fur FoÍschrngs,
I\re nungs !nd RedeÍreiheit lnr SpannungsvêÍha tnis von
Gêschichtê/zeitgesch chte Justiz und Po itik" (O caso dê
G.D - ftilártir pê a pesquisa ilim iada, liberdadêdê
expressão sobre â história, jusUça e políica).

(muito inleligente),

caracterização:' charakterfest"
(carácter firme), "hochintelligent"

dades tão bem quanto lhes é pos-
sível. Eu tive e conlinuo a ler algu-
ma ajuda mediática por parte do
"Fundo de Lute" de David lrving
(que é igualmente umâ publicação)
ê por todos os rêvisionistas espalha-
dos pelo mundo, apesar dê que toda
e ejuda (aindal) não tenha originado
grendes consequências positivas.

J&L:Comoéquêéasua
situação na cadeia? Tevê ê tem
tido alguns píoblêmas? Está
neste momênto arrêpêndido de
ter divulgado as suas opiíiõês?

Dêckert: Quanto a problemas
dêvido às minhas opiniões políticas,
não tem acontecido nada dê muito
especial. Houve uns problêmas nos
primeiros dias com alguns cidadãos
estrangeiros, nomeadamentê
Turcos, quê haficam droga aqui na
prisão, mâs agora as coisas pare-
cem ter acâlmado.

Por parte dâs âutoridades, até
agora, tenho tido um tratamento nor-
mal(correctol).

Não me sinto mal nem estou
arrependido, mas, como é com-
preensível, não me agrada o facto
de ser um "objecto" em vez de agir
como um "sujeito", quer isto dizer:
decidir por mim própriol É que quan-
do eu "actuei" em '1991, não eaa
sabido que trâduzir ideias
êsl râ noekês Ie !!deiiêLl!!al:

"Verantwortungsbew!Bt" (rêspon-
sável/consciente), "Familiensinn"
(Homem de Família).

J & L: Houve ê/ou há algum
protêsto, actividades, dê grupos
de defesa dos dirêitos humanos,
liberdade, Amnistia lnteínacional,
etc, contra essa enorme falla de
liberdade de êxprêssão?

Dêckêrt: Nãol Não houve
qualquer protesto da pârte desses
conhecidos g rupos que dizem
defender toda â "iiberdâde de
expressão", incluindo a Al.

Não sei quâl a râzão dessa
atitude, mas penso que tem a vêr
com o facto de eu sêr um (Alemão)
Nac;onâlista que, aos olhos "dessas
pessoas", são uma espécie de
seres não-humânos.

J & L: Então, o NPD é o
único paÉido ou organizaçâo que
está a fazeí algo paÉ dênunciar a
sua situação ê exigir quê seja li-
bertado? O quê tem sido feilo?

DêckeÍ: A mtnha situação
como "LUTADOR PELA LIBER-
OADE DE EXPRESSAO" não está
só â ser apoiada pelo NPD.

Todâs as publicações de cariz
Nâcionalista têm agido e feito activi-
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directârnenie perâ â prisão Se ante-
riormente tivesse tido conhecimento
disso podêria ter actuado de foma
bâstanlê diferente, porque eu não
sou um modêmo "Wilhêm Tell". Não
coro dêlibêradamênte ao êncontro
de punhais, mas o DESTlNO...isso
já é algo especial, e quando "um
homêm não quer arriscar e sacrificer
algo por ume ideie quê ele pensa
estar certa, isso só dernonstra que
essa ideiâ não vale nada"

tr&-Ii Quanlo ao sêu par-
tido, o NPD, quando é que foi cri-
ado ê porquê? Quais são as suas
ideias gerais?

Deckedi O NPD foi
fundado em Novembro de
1964, em Hannover, Norte
da A emanha por três
pequenos partidos e perso-
nalidades Nacionallstas
independentes.

Os propósrios do par-
tido, de forma muito geral,
são os dê defender uma
unidadê nacional (re-unif car
todo o povo Germânlco, o
que inclui os ieÍritórios ocu-
pados a Oriente pelos
Polacos, Russos e
Checolovacos), I!tar por
justiça sociâl e somos forte-
mente contra a imigração
estrangeira, essim como
contra a Europa de
I\râestricht

jüventudê Alemã?
Deckert: A JN lem cerca de

600 aotivistas, e os seus principais
propósitos são os de trabâlher pelos
objectivos do partido.

A maior parte da juventude
AJemã são o que nós chamamos de
"Konsumenlen" ("consumidores"),
epenas interessados nas suas
pequeDas vidas e nos seus prâ-
zeres... I\ras pouco a pouco, a con-
sciêncja políiica vai crescendo, devi
do aos enormes problemas quê
actualmente sornos obtigados a
ênfreniar. A JN está em progressol

J & L: É verdade que recen-

temente você foi íe-êleito píêsi-
dente do partido, mêsmo eslando
na prisão? Esta é uma prova dê
grande lealdade, e algo íaío, não?

Deckêrtr Simlll É verdadel
ApesaÍ de estar preso, fui re-eleito
presidente do NPD, pela terceira
vez, com 92,3Võ dos votos. Esta
votação não foi apenas uma
expressão de solidariedade, mas
também um sinal de que os activis-
tas do partido concordam comigo no
eslilo de lideranÇa e nos assuntos
quê são hâzldos "a lume".

Até ao momento, eu apenas
deparei com umâ "crise", quando

âlguns elementos do cÍculo inlerior
do periido tentaram criar um eslÉtâ-
geme contra mim e inclusive Íazer
com que eu saísse.

O motivo para essa conspi-
ração não é muito claro, mas din-
heiro dâ parte dê ..... está sêgura-
mente ênvolvido. Talvez o "sistema
dê Bona' tênha tentado ver-se Livre

de uma personalidade do meio de
"êxtrema direita", que estava no
cam nho para se lornar no líder
incontestável de todos aquelês que
lutam por uma Alemanha livre e
independenle, donâ do seu próprio
destino...

J & L: Você já teve
o passado outros pro-
{êmas com a polícia/tri-
unais! etc? O quê acon-

Deckêrt: Os prob e-
as corn a polícia do

o no passado temon-
ao princípio dos anos

lguns assuntos históricos -

0, quando se deu uma
udânçâ do meio po Ítrco
epors do fâmoso 'muro"
er sido deilado abaixo

opressão da libeÍdade dê
êxpressão relacionada com

opressão de grupos/paÊ
Nacionalistas

Nós defendemos um
Europâ de Países indepe
dentes, que trabalhem

Os prob emas que nós
agora enfrentamos eram
desconhecidos na década
de 70 e até na de 80.
Nêssa allura, apenas tín-
hamos problemas com os
"vermelhos"..conl!nto, em sociedade

Desejamos que haja um
restâ u Íâção dê IDENTI
DADE Alemã e uma
tiYa descÍiÇão da históÍia d
Alemanha e Europâ durân
este século.

A nÍvel nacional, posso dizer
que o NPD tem actlalmente 5.000
membros O nosso jornãl (nensal)
"Dê!tsche Stimme" teÍn uma
I ragem de 6.500 cópias mais uma
edição especial com 4 páginas de
mais 3.000 cópias. Em alturas de
elêições nâcionars, chegamos a ter
uma tirâqêm superiore um milhão

J & L: Que actividades cos-
tumam ser realizadas pela sêcção
iovêm (JN - iuventude Nacional
Dêmocrata) do NPD? Que dife-
Íenças há entrc a JN ê a Íêstante

ceu na realidade?
Deckeí: No que diz respeito

ao "Holo...', segundo a nova lei
denacÍática Alemá, não me é pêÊ
mitido fazêr qualquer declaração. Se
conlactarem por exemplo o invêsti
gador David lrvlng ou o Prof.
universitár o Robert Faurisson. ôer-
tamente que ficarão bastante eluci
dados e sLrrprêsos com a realdadê

J & L: É vêrdadê quê está
há espera de vir a ter mais julga-
mentos? Como é que êncara o
seu futuro?

J & L: Sê, na sua
opinião, o holocausto não
é o que as pessoas pên-
sam, o que é quê acontê-

Dêckêrt: Exlstem pelo menos
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mais NOVE julgamenlos relaciona-
dos com a liberdade de expressão
que eu ierei de enfrentar neste ano.

Tudo isto significa: a) dinheiro
a pagar, e b) ainda mais meses deti-
do.. Qualquer outro resultado seria
de facto um aulêntico milagrêll
Assim, eu não tenho quaisquer
ilusões quanto à forma como contin-
uârei a sêr tratado nesta Alemanha
democriática do pós-gueÍra.

J-& Ii Como líder dê um
conhecido paítido, porque é que
decidiu arliscar a sua carreiÍa
polílicâ, ê a sua vida!, por algo tão
"politicâmentê (e até já legal-
mente) incoííecto"?

Deckert: Eu fui educado na
década de 50 e 60, e a todos nós,
nessa altura, foi inskuída a "demo-
crâcia". Eu ju gava que isso era uma
boa ideia, e, como me sinto forte-
mente enraizado na história do meu
povo, entrei na Políticâ Pensando
êm trabalhar para o meu povo e
aludá-lo, pois eu vejo o 'Dêutsches
VOLK" (povo Alemão) cgmo êllp
elerDo" sâgÍádo" um valoÍ umâ

idclanela qr]êlrêle ê .pcna Ía-ba.
lhar. lutar ê âté sofreÍ.

A história, não âpenas a da
Alemanha, está replêta de personaLi-

dades que actuaram dâ mesma
foÍma pelos seus Países.. ê êlês
tinham razãolll

J & L: Se alguns dos nossos
leitores, quê acreditem sinceía-
mente em JUSÍ|ÇA & LIBERDADE
para todos, mêsmo que não con-
cordem com as suas ideias, o que
é quê podem tazer para o ajudar?

Deskelti As Pessoas intêres-
sadâs em ajudar podem-me enviar

na parte, devem contactâI: Dip .

Politologe Udo Walendy,
HochstraBe 6, 31367 Vlotho a.d.
Weser, Alemanha. Ele Pode
fornecer os endereços de lrving,
Faurisson, e outros, Pala elém do
lnstituto lnternaôional de
Revisionismo Histórico na Califórnia.

LIBERDADE PARA DECKERT
GuntheÍ Deckert merece o apoio incondi

cional de todas as pessoas que Íespeitam â
corâgem e a fidelidadê a uma ideia, mesmo
estando presos, e que lutam pacificamente poÍ
aquilo em que acreditanr.

Se quisêr apoiar DeckeÍt ílnanceiramênte,
enire em contaclo conosco, parâ discussão de
pormenores, atrâvés de: apartado í4.í2í,
í064 Lisboâ Codex. Se preiendêr envlarlhe
alguma cêrtâ dê apoio ou se quiseÍ participaí
mais acllvâmênle nâ lutâ pela sua LIBER_
DADE, escreva-nos parp o mesmo endêreço.

A morada da Amnistiá lnternâcional
Portuguesa é: Rue Fialho de Almeida, 13 _ 1',
1070 Lisboa (lel. 3861652 - Fax 3861782)
EntÍe êm contacto com a Al, pergunie deli-
cadamente se têm conhêclmênlo deste ina'
credítávêl atêntado à liberdade dê
êxpressão ê se este prisionêiÍo político
sorá por eles dÉcrlminado?

Envie €ualmente apêlos pedindo â libêF
tação imediata e incondicional de Deckêrt
parâ: -Eundeskânzlêr, Dr Hêlmut Kotl,
AdênaueÍal1ee 139-141, 53113 Bonn,
Atêmanha. -Embaixâdã dá Reoúblicâ Fr?deGl
áã Alemãnhâ. Campo l\Iártires da Pákia 38
1150 Lisboa \1e1. 02-AA1021014452732) '
consulâdo .de Rêoúblicá Fedê.âl da
Alemanha. Avenidâ dâ Boavista, no 5004, 10,

4100 Porlo (tel. 6102336)

dinheiro, em moeda Alemã.
Acçõês para tornar o caso
conhecido aos mass media no
vosso País {e no estrângeirol),
alravés das embaixadas dê
Países estrangeiros em Lisboa
são tâmbém bem-vindasl

nclusive inÍormar e prês-

sionar â sêcção Portuguesa da
Amnistia lnternacional seria
uma boa ideiâ. Acções especi-
ais que possam efecluâl
dq[rcnte da nossâ Embaixada
em L sboa parâ informat os
mass media internacionâis
seriam imporiantesl Eu até já
têntei levar o meLr caso às
lnstituições Europeiâs, só para

ver como é que os tecnocratas
reegiam.

J & L: GostaÍia de
acrescentar algo mais?

Dêckêrt: As pessoas
interessedas em saber mais
sobrê revisionismo históÍico. do
qual o revisionismo acerca do
'holo.." é apenas ume peque_

TRIUNFO DA LIBERDADE !!
Bêls Scbmidt e o editor do joÍnal"GANPAC Nêwslettel'e um conhecido escritor ê aceÍrmo actvista dos dlreitos humanos.

Vivê na Ftórda (Amércâ) e o ano passado vialou ate à Alemanha, pâra visitar â s!â mãê de 9'l ânos Anteriormentê, Schm dt

tinhâ cÍitcado a incessânte propaganda mund âl sobrê o Holocausio, e poÍ leÍ expÍimido esta sua opinião, no dia 9 de Ago§to

1995, quando iá se prepaÍava parâ regressar aos EUA, SchÍn dt ioi deiido pelâ polícla sêcrêta A emã ê acusado de têr "difamado

os moÍtos'- esta é urnâ leiespecia/ que exste nâ Alênranha para proib r quaquert po dê negaÉo do suposto Holocâusto'

ApesaÍ da llâgrantê ilegaldade dâ deienção de Schnidi, iá que foiacusâdo de ler comelido

o seu 'crime" na América, onde a 'negaÇão do holocausto' é pêrfêitamefte legal, o JuízAlemão

Schnoor decârou que "não há qualquer düvda na cu pabilidade de Schimdl"

Peranle êsta tremenda niusliÇâ, ê já q uê (mais) uma vez, nenh uma das con hêcidas associ

âÇões de dêíêsa dos dire tos humânos ê dê liberdade sê dlgnararn a debruÇarse sobre eslê

câso, gerou-se uma campanha mundiâ que pressionou de iâl forma as âuiorldades Alemãs pâÍa

que se fizesse lusiiça, que, não conseguindo manter mais estê caso abafado â 4 de Janeiro, um

novo juiz, Horst Heydorn, lbêrtou Schinrdt, d zendo que as acusâções náo lâzlâm sêntido

De facto, depois de se têrem Íealzado diversas acçÕes dê pÍoiesto por toda a Europa e

Estados Unidos onde sê chêgaÍam inclusivê â realzar mân Íêslações defronie das insta âçõês

da 'Lufthê"ia Airines". êm New York, o Governo Alemão decidlu dar o "braÇo a torce/' antes

que a situação gerassê ainda um maior embaÍaço internaciona. O constantê apelo mundLá

(du€nte os c nco meses em que esteve detido) incluiu, porexêmplo, o envio de massvasqlanli_

dâdes de cartas. Íax s e teefonemas dirigidos aos mass media, Consulâdos, Embaixadas êtc

Só da pârte de Ernsl Zuendel, foÍam enviadas mais de 2000 cartas paÍa todo o mundo. Todo êstê

continuo esfoÍço de Homens ê MulheÍes ânónimas, espalhâdos poÍ imensos Países, mas !nidos

nacrênça ê luta pela JUSTIÇA & LIBERDADE teve o seu mêÍêcido fm'
- o TRiuNFo DA LIBERDADEIII Que sirva de êxêmplol o nosso protêsto É lt'IPoRTANTE!lr

Ealrs§clnldllqscreveu
asslm a suâ llbêrtâç.ão 'Se
quando chêguei à pr,são
de Buízow, eu era totâl-
mente clêsconhecido para
os 600 pÍesos e cerca dê
U0 tuncionáÍiú, quando
eu saí, houvo un géneío

Dêntro dâ prisâo, ê
.lêpois de licarem a saber
o porquê .lê eu estat
preso, náo houve sequêr
uma pêssoa que nào
estivesse do meu laclo ou
que nâo tomasse o meu
partido na luta Pela libeÍ-
dade cle êxpressão"
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Você Sabra Que,..
não deu resultado, disparararn vários tinhâm
tiÍos, atigindo-lhe êm cheio no judeus

coração. lnacreditável foram ainda artigo.

dê um
docuÍnentário/filme de dênúncia
sobre qualquêr lema, Pot mais
degradantê, chocante e/ou pornográ-

fico que fossel
Pois foi exectamente o que

aconteceul Éwald âlthans, protago-

nista principa do fiLme "Profissão:
Neonezi" gravado em 1992, foi con-
denado a 3 anos e meio de Prisão
por'difemação conlre o Estado ê

difamação de pessoâs mortas", ape-
nas e só por ter negedo o holocâusto
durente o filme/documento.

Se Ewald Althans não fosse
"nazi', tal decisão jud ciaL teria slgni-
fiôado concerteza um escanda o
para todas as assoclações pe a liber_

dade dê expressão direttos
humanos, justiçâ etc

MORTO POR TER
BANDEIRA SULISTA

Nos Estados Unidos (Tenessee) um
jovem de T 9 ânos, I\Iichâel
Westêrman, foi morto a sangue frio
por um gang de negros, apenas e só
porque t nha uma pequena e tradÉ
ciona bandeira Sulista pendurada na
pârte de lrás da sua carrlnha. O
grupo de negros v alava em dois car_

ros qLlando viu a bândêira ê tentou
primeiro empurrar ê cârrlnha de
Michâel para fora da estrada, como

certos
comentários
de líderes da
comunidadê
local negra,
c0mo
Clarênce
cuthrie, quê
chegarem ao ponto de querer des'
culpabilizar os odiosos assassinos
negros e simullâneamente lançar
hipocritamente a cuipa sobrê
lllichael pelo facto de ter s do assâs_
sinado, ao d zer quê "foi a bânde râ
que causou o tiroieio" e que "eles
viraír aquela bandeira
Sulstâ-oqueéqueera
suposlo êles fazerem?'.

No funeral largas
dezenas de carros osten_
lavam â bandeira SLrlistal

cENsuRA No JAPÃo
A revista mensa

Japonesa À/larôo Polo",
com 1râgem de 200.000
exemp ares, viu-se envolvi-
da num gTande escânda o
rêcenteÍÍrente. O motivo fo
a pub icação de um artigo
de 10 pág nas onde se
dizia 'Não ter havido nên
huma cârnara de gás
nâzista d u rante ê I

Guerra. Os Alemães não

blicidade vêiculada na revista devido
â este artigo e o centro judaico
Simon W esênthâl fez tremendas
pressôes pare acabar com restântê
pubLic dade e qom â revista. o que
veio a acoatecer. dâdo a enorme
influência mund al que detêm.

PRoFtssÃo: NEoNAzl
lmâginem o quê e que diria a

implense se um governo democéti-
co proibisse e metesse na prisão uÍ!
intervên iênte

a intençáo de exterminar
âfirma Nishioka, o autor do
Os jude!s e muitas outras

vítimas denko dos cam_
pos de conôentração
sucurnbiram. de facto.
pelo tifo e por outras epi
demias, sustenta.

O curioso é que â
fábrica Volkswagen
decidiu rêtirar a sua Pu-

IN IC IAT IVA IN T E R N A C IO N A L
Estão actua mênie a decoírer duas qrandes cânrpanhas mundias

onde se exige JUSTIÇA & LIBERDADE para os prêsos políticos :

- Gerhardlauçf, (cidadão Amer cano preso na D namarca e

êxtrâditado para a Alemanha, estando à espera de iulgamenio. O

ser Crime" envio! literatura Nacional Soc allsiâ dos EUA para a

AleÍnanha. Pode vÍ a ser condenado a 5 anos de prisão

- Gottfried Kussêl (Fo condenado a 11 anos por expTessar

e enaltecêr a sua ealdade ao Nacional Socla ismo na Aústria)

Re embramos iodos os nossos eitores que ndependentemente de
se gostar ou não da sua idêologia êsies honrens devem ter o r.esmo
dirê to a d vu oêIe[as suasrderê§lqm quele]êIn lêpimidos oor i§§o

CaÍo leilor, indêpendentemeniê da sua ideologia, sêxo, ldade,
rê gião ou râça, co aboÍe conosco, participe guâ mente nesta campan-

hâ mund al a íâvoÍ da libêí.lade dê êxpr€ssão. Às portas do sécu o

XXI ajude-nos a âcabar com a êxistência de ple§o§+alilicoiná EurcÔa!

É caro que quaquer apoio financeiro dâ sLrâ parte serlâ importantê

para ajudar com as dêspesâs (ex:advogados) dêsies Homens mas há

m! tas outras formas de os ajudar. Escreva_nos paÍa:Apârtado 14121,

1064 Lisboa Codex, pâra mais inÍoímaçÕes.

SEM COMENT. RIOS
O IN DEPEN DEN TSREVI STA V I DA

4 de Agosto '1 995

"Grego, milionáíio e jornalista, Taki
TheÍacopoulous é um conservadoa que

escreve no Spectator e no Sunday Times."

"Também foi uma éPoca de hedo_

nismo e vulgaridadê'..
Sim, mas eu tentei não ser demasiado

vulgar. É clãro que osjudeus dê Nova loÍque
perderâm completamênte as estribeiras
Falam do Rockeíeller e da sua cupidez, mas

quândo se temquinhentos milhões de
dólarês não sê fazem aldrêbices. Todas
aquelâs pessoas que se viram envolvidas
nos escândalos da Bolsa eramiudias.

A nossa conversa êstá a ir Pol cam_

inhos quê não sêi se sêÉo muito de meu

ag.ado...
Eu sei que tenho sido acusado de anti-

semrtismo. Mas sê um iudeu comete um

crime, o que é que é suposto fazermos - diz-

ermos que é lrlêndês? Todâs as pessoas
que estiveram envolvidas no inside trading
eram judias. Iúâs os judeus recusam-se â

reconhecer a sua responsabilidade neste
crime.

itras certamênte concorda comigo
que os iudeus são Pessoas muito
empreêndêdoIas...

Os judêus, por si sós, deÍâm cabo da

reputação do capitalismo.

"..-Somos a cultura mais fútil do

mundo. E tudo isso §e deve aos agentes
judaicos quê dominam Hollywood."

11JUSTIÇA & LIBERDADE



A M úsico Proibido
Também no mundo ítusical,

muitas bandâs e pessoas têm sido dis-
crim nadas ê cênsuradas porserem poliú'-
canenle incofiectas.

O que quêr isto dizer? Bonr, multo
rapidamentê, damos apenas dois exeÍn-
plos: se uma banda de negros canta
uma música em que enâllece apenas a
mulher negrâ a raÇa negra e sua cultuÍa,
é apoiada, como lem âcontecido, com
Ínuita atenção, por rádios e restante
Íned a, discoiecas elc. Mas se, por oulro
lado, em PoÍtLrgal, uma banda de bÍancos
decidisse íazer uma canÇâo onde, sem
insu tar ningLrém ênaltêcesse a râçâ
branca, seria sirnplêsmente CENSURA
DA, e seus elementos ogo rolulados de
'bestâs racistas" à sêmêlhançâ do que
acontece'lá por fora'

quê o dia 10 de Junho é dia de Porlugal
como iodos sâbemos) novâmenie as
rádios, telêvisôês, elc, devem achar
muita piada a isso e continuâm a apoiá
los sem qualquêr pÍoblêma A propósito,
'para mals taÍde Íecordar", o músico
negro que lem tai inlo erantê ê odioso
verso numa canção é o "genêral D"

ÀIâs agora maginemos sê porvên-
turâ urna banda de brancos t vêsse uma
âtitude equivalenle e numa canção gri-
lassê bêm âllo um disparate idênilco

como 'Fuck Angola" ou "Fuck AÍrica", é
fác I de jmâginar o quê âcontêcela, não?
Bom, para aém de muito provâvelrnenle
ierem problemas com a justiça, julgo que
também é fácil de imaginar o escândalo
nacional quê sêria neslê nosso Pais de
brandos costumes (mas de grande inco-

Dêsta forma, com o objêctivo dê
combateÍ a exclusão social/mus cal, a
discriminação & cens!ra e por uma
questão até dejustça socia temos todo
o prazer e orgulho em dâr-mos nós notí-
cias e inÍonnações de bandas e ed toras
politicam e nle (muilo) lrcorectas, na
llossa Íevista, independentemente de
gostaÍmos ou não de todos os estios
mus câ s que âquiaprêsentâremos.

E quereÍnos deixâÍ bem claÍo que

Íalmêniê as d feÍenças de cada um e a
Liberdáde de lnformáçrão!

Curiosarnente, os nredia e a guns
hipócrtas ( n)iolerantes, quândo se refeÍ-
em â múscas ofensivas e violentas de
grupos negros (que pâÍa tal uU izam prn-
cipâlÍrente o RAP) tendem sempre a
chamar lhe simpaiicamente q ua lq uer
co sa como "Música de combate ao sis-
têmâ', ê êlogiâr êssâs suas iniciativas,
aflrrnândo que esta música sêÍvê dê
veic!lo para expÍimrÍ a raiva e revolta que
alguns negros senlem, por sofrerêm

iôjustiçâs e discfiminações e ainda ajuda
a manter o orgulho dos negros pelâ suâ
Éç4.

lúâs porquê sêÍá que se uma
bânda dê bÍâncos loca a tâl "Músca de
combatê ao sistema" pâÍa êxprlmir a
raiva e revolta que sentêm ê valoÍizar o
'org!lho branco", automaUcarnênte toda
â imprênsa aponia fÍênêÍcamêntê o dedo
à banda rotula-a de
racista/naz sla/fascista. . e acusa de
"inc€ntivar ao ôdlo e violência'?

l\las será que só os negros é que
têm dlreito a exprimir a sua râiva e revol-
ta? Será que é só aos negÍos é que "â
sociedade" Írala mal, discrimina, etc?
TeÍão os negros o monopólio da iniustça
e repre§sáol? CêÍtamente quê não, mas
essa não é a mesma opinrão de outros.

Pâra terminar, vou só reeÍrbrar o

lellor de uÍia /nÍelêssarte música da
autoria dê um grupo dê nêgros Nortê-
Amêrlcânos, quê chêgou a passar, há
uns tempos atrás nas discolecas e

TÍala-se de ' CopKilleÍ' (assassino
de polícias) e esta músca não incentiva-
va apenas ao 'ódio e violência" Ínas pura
e simplesmente ao âssassTnio de polí-
cias Se tivermos em conta que para a
comunidade negra Americana, â políciâ
representâ a repressão o auioritoÍismo, a
vio êôcia dos brâncos contrâ negros -
como tânias vêzês ê!ês sê quêlxam -
facilmenie sê pêÍcêbe que se a música
sê chamassê White(cop)Killer andaÍia
mais pêrto do vedadeiro sgnificado.

Sê umâ bânda de negros lern uma não nêcêss tamos tâmbem obrigatoriâ
nacÍedtávê.cênçéo-oro" d1 -FUCk íO mênte de concoÍdâ. corro e
oem a Ío FUcx ru Jun"o' oDvro com todâs as mensàqêns
(o equvâlêrte a dizeÍ'tucl' JUnhor ? lÍa,]sTrdàs pelas bêndas .á oJê
PoílJgâl ê os oorl-gueses. ' -à 'J&L' NOS Íespêtamos ràtJ-

Max Resist, RAHOWA,
Bound For G ory, No
Rêmorse, New MinoÍ ty,

dêm irâseuntês. Êes não
são responsáveis pelas
suas acçÕes, pois lêmseguinle

"CORREGTO: Um homêm nêgro
âtâcâ a suâ mulhêr Apêsar dê sêr lêcnÊ
cameniê uma agressão, e ê êstá a

exprim r a sua fruslação poÍ tersupodado
séculos de opressão. Assim, moralmênlê

ERRADO: Se você lutar paÍa defen-
der a sua mulheÍ de um homem negÍo
lsto é um horrível acto de Iacismo.

CORRECIO: Uma pessoa de cor
mâniíestar o seLr oÍgulho racial/étnico.
Eles são bonitos, e a sua cultuTa e
h stória é Íicâ e muiio valiosa

ERRADO: Se vocé exprimir orgulho
rac â1. Você não tem quâlquer motivo
para se sentir orgllhoso. O povo branco
é o responsável por todo o sofrimênto e
opressão quê êxisiê no mundo. Qualquêr
expressão dê 'Orgulho BÍanco' é no
fundo puro ódio camuflado. OÍgulho
Branco origina semprê o genocídio.

CORRECTOT Afro-Amêricanos qLrê

roubam, violam, causâm distúÍbios ê agn-
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BeÍsêrkr, Johny Rebel, Nordic ThLrndeÍ
Aryan, Cênturion, sáo algumâs dâs bân,
das cujos CD s esião disponlveis
airavés da ed tora Nortê AmêÍicana
'Resistance Records", que publica regu-
armente uma excêleniê revislâ dê

OueÍ se goste ou não de iodo o
conleúdo da revista. uma cosa é ceÍta:
e umâ publicaÇáo radicalmefte coniÍo-
versâ, que nos obriga fecessâriamenie
â refleclir sobre diversos aspecios da
nossa sociedâdê, já que nunca lêm
medo de d zero que pensam

No n'5 é possível leÍ a gurnas
entrevistas, com RAHOWA, Bound For
GloÍy, Dlvision S, Ce tic WaÍÍ or e
FreikoÍps. Apesar dâ Íevistâ ser e§sen-
cialmente musicâ , tem também ouÍos
artigos como é o caso, no n" 5, em que
fornece aos seus leitoÍes um "guia politi-
câmente corÍecto para entendeÍ o Íacis-
mo'. Pode-se ler, poÍ exemplo, o
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vivdo em oprcssãojá há tanto tempo!
ERRADO: Pessoas bÍancâs a crliicar

Afro Americanos No fundo, quêrêm é
rnatar os negros todos

Estê no 5 lem tâmbem Lrma curiosa
enirevista a um rêspêitâdo Homêm da
comunrdadê negra - Andrêw Oswald -
quê é a favorda segÍêgação Íacia.

RAHOWA
Esta banda iem r.rma parliculardade,

qle é a sua relâção intima com uma
crerça relgiosa a "COTC Church oi
The Creator", cLrjo pÍincípio base é o de
defe.deÍ uma "mente sã num corpo são
numa sociedade sã num ambênlê são".

O endêrêço dâ "Ressiâncê' é: P.O.
Box 24700, Dêtroit, Ml,48224, USA.
Para recebêr a rev sta, devem seÍ envia-
dos S4 Podêm também sabêr mais nfoÍ-
maçóes através da lntêrnêt:

http://www.resistâncê.com
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CELTIC I',ARRlOR CENSURADOS
Os "Celtic Wârrio/'são uma banda originária do

Reino L,nido. O líder e vocalista deste grupo dêcidiu foÊ
mar esta bende, depois de em '13 de lúarço 1992, a sua
antêrior banda, os Violent StoÍm, terêm tido um terrível

a polícia, pois simplesmente as letras da banda não
eram do seu pessoal agrado. Depois foi "a corre/' para
os jornais a dizer que devido âo seu acto heróico, o
CD dos Celtic Warrior náo irie sair durânte "um longo

desaske de automóvel, em
que Íaleceram quatro ele-
mentos, sobrevivêndo ape-
nâs Billy - vocalista.

Assim, os Celtic Warrior
começaram por lançâr um
CD intitulado "Wê will never
forget" em memória dos seus
amigos felêcidos.

Entretento, os elementos
de banda deslocaram-se à
Holânde, há algum lempo
atrás, para gravar o seu
segundo àlbum, em conjunto
com o guitarrista AUssie
Nigel, que apesar de ser
AustÍâliano, está a viver na
Holanda há algum tempo.

Depois dê todo o traba-
,ho de guitarra ê bateria
estar gravado, quando iam

presos, foram todos
depoftados, até
mesmo Aussie Nigel
foi forÇado a regres-
sar ao seu Pâís de
origem - Austrália.

Quem despolo-
tou esta rêpressão
for o dono do estú-
dio de som "lúupo",
Pêter I\rulder, que
tendo ouvido "sor-
rãteiramente" algu-
mas das canções
da bânda, chamou

. FOR THOSE WHO'VE GONE ON BEFORE .

For lhose who ve gone on before we mustíghl
in honour oÍihe blood, in honour oftheir mlght
they pê d theÍnalpricê, metwith bitterends

ro dÍop lhe sword row. would be rhe gÍeâtêsr srn

the lêars ofloss have a teÍriblê sting
now íemêmoê'thosê hêroes n youÍ hearl as wê s ng

Forthose who ve gone on before
Forthosê who'vê foughtthe good Íight

Forthose who've gone on before
Forthose who foug ht Íoí âll that is while

Theirdêeds ârê ca ling out across the ages
in all our hearts theirÍre st ll rages

by thê r exâmp ê wê lake the fghl to tomorrow
blood ofthe enemy is paymenl for their sorÍow

their goalis ours ând itwill nêvêrsurvive

ln honouÍ ofthe blood, in honouÍ of thêir mighi
in honouroÍthêm wê plêdge ourselves to lhe Íght

tempo". Certamente que ficou
desapontado por saber que,
pouco depois, esse mesmo
CD íoi re-gravado e já foi edi-
tado.

Ouanto à acusação de que
as canções desta banda incenti-
vam "ao ódio racial", é claro que
aié dava para rir, não fosse o
caso tão sério. Enfim, é, no mí-
triEa, umâ expressão m uito
infeliz e kemendamente injusta,
ainda para mais se tivermos em
conta a quantidade de LIXO e
música eÍremamente agressiva
quê ouvmos todos os dias na
rádio e vemos em programas de
ry, sem qualquer problêma.

A expressão "ódio racial"
não pode servir como palavra
mágica para CALÁR todas as

Se estiver interes-
sado em ouvir a músi
ca proibida dos Celtic
Warrior, poderá escre-
ver para i P,O. Box
214, Cardiff, cF3
9SS, S, Walês, REINO
UNIDO, a solicitar
informações sobre os
cd s que já editaram e
os seLrs preços, T-
Shirts, vídeos e outro
meterial que os Celtic
Wârrior têm à vende.

começar a gravar a parte vocal, a polícia Holandesa
entrou de rompantê pelo estúdio adentro e prendeu
todos os elementos da banda, supostamente por
"incentivo ao ódio racial." Depois de passarêm kês dias

bandas que não são do agrado de alguém. Enireianto,
publicamos acima e letra de uma canção do último CD
(Let the battle begin), para ver se consegue enmntrar o
tal incentivo ao ódio. Nós não conseguimoslll

"À corsa MÀIS BoNrrA No MUNDo É A LTBERDADE DE ExpREssÂo" - Dlogeres
Hoje êm dia, há (Íelativa) libêrdade

Para se editar um livro
conteúdo seja "incómodo" ou lmpopular
ou desmascare os intêresses de algum
poderoso gÍupo intêrnâconâl êsse llvÍo
d ficimente chega 'às mãos" de âlguém

Agora é a sua oportun dadê, envê
$2 num envelope paÍa: National
Vanguard Books, Post Officê Box
330, Hillsboro, WV 24946, USA, ê pêça
o sensacional catá ogo quê o Dr.
Wiliiam P erce tem à dispos çáo. São
algumas centenas dê livros, êxirêmâ-

merte |ara§ e !éo cen§urêlb§, semorc
âcompanhados dê um brevê comentáío
no catálogo e que âbrângêm àreas tão
dist nias como â pré-história EuÍopela
hislória da Amerlca, â sêgundâ GueÍa
MundiaL, a arlê filosofia ê idêo ogla
Ocidentâ], â rêligião, a raça, o nâcionâl
soclâlismo, comunismo, sionismo, turn -
nismo, sobrevivênc a, auto-dêfesa ê
livÍos pâÍa crianças de todas as idades.

Pêçâ estê formldável catálogo já, e
tenha acêsso a lvros ê infoÍmação que
nenhum conhecido sêu ierá, causando-

hes assim uma gÍande surprêsâ
Alrâvês do mesmo êndêreÇo pode

também adq!irir a publicâÇão 'Naiiona
Vanguard' ou a "FÍee Speêch' e tam-
bem alguma rnúsica definitivarnente
prorDda ê alguns vidêos

Um poÍrnenoÍ interessante é o facto
de alguns livros, como o'mais contro-
veÍso livro jamais publicado na Amérlcâ
- The Turner Diaries" estârem âgora
acêssíveis em cassetes audio, tendo
todo o sêu texto sido gravado com a voz
do próprio auloÍ.

JUSTIÇA LIBERDADE 13



- "Revisle Exoresso" 24 2 96: "O fím do eparÍheid
conlribuiu para a líbertaçiàg-s9,giral da minoie branca
sul-af cana, Os bordéis tornanm-sê num dos negó-
cios dê maior expansáo no paÍs de Mandela"

Pelos vistos, parâ quêrn escreveu isto, â 'libêrtação
sexual" sgnfica um âumento de boÍdés e prostitutas o qLrê

não deixa de ser uma concLusão inédita e ridículâ, já que é do
conhecmento gera que nenhuma raparga que se prosliiui o
faz pôr prázer e oorole or]q, mas apenas e só se sujêita a tal
humilhação por a tal sê veÍ obrigada.

A únjca razâo qLrê sê encontÍa para tão disparatado
comêntário parecê ser a voniadê de querer convencer à força
os leltores do "Expresso'de que o fim do apaftheid só lrouxe
'co sas boas' pâra todâs as pessoas. Só quê há que ter a

coÉgeÍn de d zer qLre â forma como o apaíhêid acabou tam_

bém está â oíiginâr "coisas más' como é o caso porcxenollo,
do gíândê númêro de Íapargas bÍancas quê se vê Íorçâdâ a
êntrâÍ no mundo da pÍostiiuição, como âllás a dona de unr bor_

dêl af rmou à equipa de reportâqern do 'Expresso': "Agorâ
aparêcern mu tas a pedir me emprêgo'.

- 'Diário de Notícias" 24 2 96: "O Govefio do
Ziúbabwe está a elaboní ufi proiecto da leí em que
a fiansmissão intencional do vírus da sida será con-
sidehdo ctime." "Será consideredo cÍimínoso um
sercposilivo que contamine deliberadamente outras
pessoas"

Há quê ouvaÍ o governo do Zmbabwe pos esta e uma
medida êxtremamente mportante (paÍa que se faça justiça e
como mêdida int m datória) ê quê dêverá seÍ postâ êm prátlcâ

o írâis urgente possíve, não só no Zimbabwe coÍno no mundo
e pârticularmente enr Portugâ|, já que o nosso Pâís é a 'porta

de entrada' do Conlinente Europêu para m grantes Aírlcaros e
é bom embrar que é em Àirica que o vÍus dâ sida at nge pÍo_

porÇões de CALAIVIDADE Só no Zimbabwe, morrelam de sida
rnais de cem mil Zimbabwrânos nos úli mos dêz anos. SeÍá por

acaso que as píevisõês já apontem pâra quê Portugal verha
brever.entê a ocupar o dramático primeiro luqar na Europa em
maieria de casos dê sida?

- "CM/Correio da TV' 2296: "Os ciganos regem-
se, também, por um código dê conduta bem própio.
A sabef:" "Prcservar a pureza ala reça" - crtiosaÍne e
a malor parte das pessoâs qLre êncaram com respelo e natu_

ra dade que um cigano (ou juder.r, negÍo ) possa ter orgLrlho
nâ sua 'aça e a ouera preservâÍ ,chega
tivá-os a sso) são os mesmos que depos Íêajêm com into:
!cÉ!qÉ, disôr m náção, deturpâe,Lo dosjactos e por vezês corn
vlo ência a um branco que que râ preservar a sua râça e
demonstrar que tem orqulho enr seÍ brancol As vêzes, o Íidícu_

o argumento utilizâdo é de qle "eles" são umâ m noria e 'iós'
(brâncos) a maiora S gn ficaÍá enião paÍa essas pessoas que

as minorias dêvêm ter orivilégios. dirêito§ ê lilrêrdádê§ que
a mâ;oria está proibida dê têí? -'Todos guais, todos .?"

- "A CêpÍaI 26-2- : "urn FALSIFIoADOR de
ínformagões ENGANOU, duranle cinco anos, as
MAIORES CADEIAS DE TELÉVISAO Alenãs..." "A
cadeía de telêvisâo privada RÍL apresêntou, a 7 de
SeÍembro do ano passado, imagens sobre a organi-
zação norte-amêrieana Ku Klux Klan, O problema é
que os homens de caftrpuço e túnicas brancas que
as ifiagens mostravaÍn êram actoíês de uma hábil
enceiaçào, uma das numerosas úistificações
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cofi êrcializades como autênlic as repoÉagens por
Michaêl Born, produtoL de 37 anos, efi pisào pre-
ventiva por íalsíficaçâo ..,"

Dá que pensaÍ, não? Ouantos mais progrâmas, filmes, e
documentários, sLrpostamente bêseados em íâctos verídicos e

muilo ciêntiÍcos, não passarão dê Í\,4ENTlRAS? Ouântas falsfi
caçÕes é que não nos terão (têm) sdo impingidâs com obiec
t vos íruiio pouco claros?

Se por pÍlncípio você acrêdiia em tudo ou quase tudo o
que vê na iêlevisão dêixe dê acreditâr e por regra quesuone

semprê e PENSE na inÍoínação kansmiida. Quem lhe garânte

que não fo produzda por outro 'falsiÍicador de iniormações"
para dênêgdÍ pessoâs, gÍupos, ideias?

- "Correio da [,,lânhã" 4.12-9.L "No lraque, as
saaçóês imposÍas pelas Ndções Unidas para punit o
país pela invasão do Koweít estâo a atingir duh'
mente o povo, sobretudo as críanças Meis de meio
milhâo já mofferam em consequência do embargo..."

SeÍá que os rêsponsáveis poÍ este plânelado
HOLOCAUSIO, à semelhança dê outÍos c/imlrosos d€ guera,
tâmbém iÍão a tribuna ? A resposta é óbvia, não é verdade?
Ainda são capâzes de levarem uma medâlhal No entanto o
quê sêrá mais terrível? Dâr um Uro ê âcabaÍ com â vidâ de

alguém nessê momento ou mu lo lentamentê evaÍ essa
clança. no meio de têrrívês agonias à moÍie?

Estê ârt go êva-me â nda forçosamente â rêpensar um
prograrna da SIC que nos foi dado a ver há algum tempo atÍás
Trata se das chocantes magens dê alguÍnâs criânças ch nesâs
(prlnc palmente dei ciêniês) condenâdâs a morÍer á FOME

Todos os Pol-guesês f carân -êvokaoos co1r o q-e v 'a'1.
exâctamente poÍque vtam ivas porque será que não vemos
qua quer r.aqêm nas nossâs TV s desias 500 000 cranças
mortas del beÍadamentê à fome (e por doênça)? Será quê é
poÍ o lraquê ter peÍdido a guêrÍa contrâ â mâ or potêncla
mundial (que íac mentê manipula e cênsura a inÍornração)?

- "Prihlicol §21ô "Roger Garaudy, ex-comunista,
publícou um longo arlígo, com 237 páginas, intitula-
do "Les Mythes Fondateurs de Ia Politique
lsraélienne" (os milos Íundadores da Política israeli
ta)" "Nesta obâ, Rog@r Gahudy (...) nega o proiecto
de exterminaçào de Hillet contra os iudeus, nega a

exislêncía das câmans de gás, a nega o genocídío".
E nterêssanie notâr como Roger Garaudy, que ião lêm

cêrtamente quaqler slmpatia para com o Naciona Socialsmo,
já que no ternpo da ll GLreÍIâ e exactamente por ser comu_

nrsta, foÍam]he colocadas a gumas d ficuldades por parte dos

"nâzs" aÍmna no entanlo que o Hoocâusio não é o que âs
pessoas pensam lsto contrara âinda as infoÍmações reguaÍ'
rnente diiund das de que lodos os Íevisionislâs são 'nazis'

- "Jornel de Nalicias 212SOi "Diplomata Cubano
espancado em Nova lorque" "Medíne Gonzalêz, Íoí
"esmuüado e Pontapeado" por um grupo de 60 exila-
dos cubat os..." "A rêieúda notícia, apesar da sua
exlíêrna grcvidade, nâo leve qualquer eco iunto dos
'media" amerícanos, usualmente tão diligentes em
íncidentes de menor iúportância, mas de sinal con'
trário. Não se comprêende como é quê as autori'
dad€s dos Es,ados Uaidos, face ao actual clima, náo
facutlaraíl prctecção polícial ao díplomata cubano,"

Pâlavras para quê? É mais uma vez a taierância, igual-
dade eiuslça dos EUA eÍn acçãol E vva a ljvrc inloÍrnaçãolLl
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assim as autoridades nada fize-
ram, nem sequêr sê dignaram a
falar com a testemunha que lhes
deu estâs informações.

E curioso notar como se
lenta depois hioocritâmentê
inverter sêmpre a sit!ação e
dizer que Emsi Zundel é quê é o
culpado de tudo, âté po[que
"lncentiva ao ódio e violência" ?

O escritor judeu IVIa rk
Bonokoski escreveu no jornal
"Oítawa Sun" no dia 14, qu-.
ficou surpreso foi por "a casa de
Zundel não ter sido destruída há
já ma s lempo" e elogiou os crim-
inosos pelo que fizeram. Pelos
vistos, parâ cedos lndivíduos,
qualquer pessoâ que faça uso
do seu direito de liberdade de
expressão, para dizer corsas de
que e/es não goslem, merece
que lhe desiruam a casa.

Entretanto, Zundel e a sua
'equipa" já Teconstru irem a
câsa/escriiório e instalaram
cámarâs de vídeo, ume rede à
volla dâ pÍopriêdede e outres
medides de segurençâ.

Uma semana depojs do
ataque à sua casa, uíra emba-
lagem foi ênviada a Zundel. Se
tivesse sido aberta, despoletava
uma bomba que teria morto
todas as pessoas nuÍna àrea
aproximada de 90 mekos.

To [Ir. Jêan Chretiên
The Prime I\,4 nisieis Office
Langêvin Block, 80 We ingston SlÍeet
Oiiaway, ONT CANADÁ, KlA OA2

Re: Your commênt to â Jewsh audience ihai "...pêople
who deny the "Holocaust" aren't welcomê in Canâdâ".

I am a citizen and don t believê in lhê Hollywood
vêrsion of thê Holocáust. I know al least frends who are also vol
ng c tizêns and who don t believe n the Holocaust. Are we not wel-

corne in Canadâ êithêí? Will ãll of !s nôw bê turnêd báôk ái the bôts
deÍ f ' believing in thê Holocâust' is a cr ter on íoÍ "beinq welcome' ? I

Notícias de Zundel
Ernsl Zundel é uma pessoa que

devido ao que pensa e faz há já
muitos anos, é considerado por deteÊ
minadas pessoas como ininigo públi-
co r)ó í e tudo têm feito para o têntar
silenciar. IVotivo? É revisionista e
mund almêntê conhecido por apresen-
tar faclos êxtremamente incómodos
que, no seu entender, provam em
como os "nazis" não matarâm 6
milhões de judêus, que não houve
câmaras de gás que os judeus foram
os maioTes responsáveis pelo início
da llGuerra, etc.

Apesar de Zuende ter igua -
mentê dedicâdo a sua vida em defesa
dos direilos humanos, isso não
impediu que tenha sofrido violentas
repressões, inclusive das autoridâdes,
que já tenha estado preso, vítima de
várias agressôes físicas e atâques,
inclusive à bomba, eo longo dos anos,
e ludo isto apenâs e só por exprimir
paciflcamente as suas ideias.

É por todas estas razões que
na capa desta revista, Zundel aparece
com o seu já fâmoso capacete
(sêmelhente ao dâs "obras'), para se
proteger, nomeadamenle, do
arremesso de pedras e de outras
agressões. Zundel vê-se ainda obriga-
do a utilizar com frequêncra um colete
à prova de bala.

Ainda há poucos meses atrás,
forâm colâdos divêrsos cartazes na
cidâde onde vive, Toronto (Canadá),
que instigavam as pêssoas a fazer
bombas incendiárlas e a lançá-les
sobre a casa de Zundel. indicando
inclusive num mapâ onde fica situada
â sua habitação.

Nâ âltura, Zundel levou alguns
desses posters à polícia e tentou
apresentar queixa, mas a policia sim-
plesmente recusou-se a fazer um
relatório da ocorrência e rnuito menos
eceiter a queixa.

Quanto aos responsáveis por
este acto terroriste é clâro que âinda
não foram apanhados e nem a polícia
está preocupada com isso.

No dia 7 de lvlaio 95, â sua
casa (e êscritório) ficou prâticamente
destruída depois de um aiaque
bombisla que causou mais de
$400.000 de prejuízo e por pouco,
não matou cinco pessoas. Perante a
inércia das autoridades. Zundel
decide ofereceÍ $5000 a qualquer
pessoa quê fornêcesse pistas para a
idêntificeção dos cÍiminosos.
Conseguiu ficar a sabeÍ o apelido, â
nacionalidade, idade aproximâda e
Lrma ideiâ de onde é o bomb sta. e até
que recebeu $200 de alguém para
destruir a sua casê, mâs ÍtesÍr]o

Ao lâdo encontra-se um exenrplo das iniciaiivas
que Zunde incansavelmente ânça através da sua p!
blcâção mensal intil!lâdâ 'Powêr", quê é ênviada a
rnilhaÍes de pessoas por todo o rnundo. Neste caso
concrêto, Zundêl incênlva todos os sêus leiioÍes a
trarem uma cópia da carta ao lado transcrita que é
d 4g.oâ ào Pr Ílê Ío Vrn stro Ca_ao ano.
na lndicârdo a Nacora idade e o no de âmigos que
também não acred lâm no Holocauslo

O molivo de tudo sto tem a ver com o fâcto de
o Plú Canadiano teÍ dito, perante uma audiênciâ dê
iudêus, '.. as pêssoas que negam a existência do
Hoocâusto nãô são bêm vindâs âo Cânâdá"

lndependentemente de se concordâr ou não com as
ideias de Ernst Zundel a respeito do 'Holocausto", o
facto é que este Homem merece o respeito e soli-
dariedade de todos nós pois apesâr da suâ vidâ estar
conslanlemerte âmeaçâda po. pessoas qJe não
querem que ele divulgue as suas inquielanles
descobertas, continua a lutar por aquilo em que acred -
ta. ou seja ,usriça vercade e liberdade de explessiío-

Entretanto, Zuendel encontra-se novamente em tri-
bunâ1, acusado pela 4a vez, (de divulgar as suas
ideias) por Sabina Citron, !ma multi-milionária judia.
Desta vez, Zundel diz, sêm hesitâções, que quer

aproveitâr o julgamento parâ denunciar os "porquês" e
os ênormes inteTesses da "crieçáo do Holocausto".

Como o goveÍno Canadiano olane a otga",izeÍ e
FINANCIAR o Lobby judaico que quer censurar
Zundel, escreva cartas de proteslo parâ: Honourable
Michael D. Hafiis - Prcmieí oÍ Ontario, Room 281,
Legislativê Buildií9, Queen's PaÍk, Toronto,
Ontário, M7A 141, CANADA (Fax:4í6-325-3745).

Para saber algo mais sobre as ideias de zundel,
envie $2 para: Samisdât, 206 CaÍltoí St., Toronto,
Canadá, M5A 2L1. O endereço na intêrnet é:
http J/www.wêbcom.com/-ezundel/english/

JUSTIÇA LIBERDADE



As fotos acima djzem respêito a
uÍra deÍronstração efectuada pê a
otganrzação Nacional sta Holandesa -
NVP/CP 86 que ocorreu a g de
Dezembro 95 na ocalldade de Vaa s,
pêrlo da fronte ra corn â Aenânha e
Bé g ce O object vo era o de protestar
coniÍa o Tratado de lvlâastr cht e a
activ dade contou con laTgâs dezenas
de militanles e â guns act vistas do

NPD (Alenrânha).
O NVP/CP 86 organiza regu ar-

mente várias demonstraÇões apesar
da repressão po cial ser extrema-
mente v olenta Em Janeiro 95 50
actrv stas protestavam contÍa o
aumento da criminâlidade quando os
144 políc as presentes coraeçaran'r â
agredir as pessoas. A into erânc a &
vio ência policia foi lransm tida em

d recto pela televisão. O Presidente do
NVP/CP 86 até fo âgredrdo q!ando
era entrev stado eÍr diTêcto para a TV

Outra nteressânle deÍnonskação
têvê ugar a 23.12 95, para denunciar
e protestar contra a rdícu a proib ção
em váÍias êsco as, do uso da bandeira
Holandesa em casacos ("bomberlack-
ets ) Cornparecêram cerca de 300-
400 jovens e fo umenormeêxiol I

Na foio ao lado, podêmos vêr a frente de uma mân-
festação de Nacional Socialistas Húngaros no centro de
Budapeste no diâ 23 Outubro 95, em comemoração do
arive.sá'o da 'evoka conl-a o Bo cÊevisn_o e a ocupação
soviética de 1956. O homêm que aparece ao centro da
foto chama-se Albert Szabo, tem 41 anos, e e o líder dê
um pa(ido Naciona ista Húngaro, com ma s de 3000
activstas Há cerca de dois anos êsteve prêso devdo às
suâs deiâs e o seu partido dâ eltura fo ileqalizado.

Szâbo ten a certezá de que nunca mofferam 600 000
judêus Húngeros nos câmpos de concentração Alemães e,
nâ sue op nião, o Ho ocâuslo é mesmo uma grande detuÊ
pâçeo' Devrdo e re. divLlgado estas sLas opiliões.
Szabo foi perseguido e levado e tribuna Se agora for con-
siderado cLrlpâdo, será condenado a três anos de prisão.

No diâ 16 de
Dezembro 95, Sábado,

ohis" Íodos os

realizou"se o 20 Congresso dâ JLrventude E!ropeia nâ
crdade de Gerach, na Alemanha do Sul (Bavaria) O
congresso decorreu sob o lemâ "Não âo lmperialismo.
Não à Guerrâ Nácionâlismo Êuropêu atê à viiória".

[./ais de 300 Nacionâlistas provenientes de muitos
ê diferentes Paísês pa icipaaâm neste evento Os
oradores foram: Holger Apfê|, Presidenle da "Junge
Nationaldemokrâten '; lJdo Voigt, Presidenie {dâ região
da Bavaria) do NPD Bruno Haas Editor Austríacoi
Derek Hollând, líder da "lnternational Third Position" e
o Prof l\rladen Schwart, Presidenle de "New CroaUan

oradores declâraram
que o povo Europeu tudo deve ÍazêÍ paÉ não lutaí
êntre si e quê os vários Paises devêm mantêr a sua
idêntidadê cultural e independência nacional. A
imigrêção extra-Europeia e e repakiação delimitada
Íoram oukos dos temas debatidos e analisados

Neste 2o Congresso, eslevem ainda representa-
dos divêrsos ouiros Peíses. como foi o caso da
Espanha ("AUN"), Roménia, Grécia ("Golden Dusk"),
BéÍgica França, Hungria, lrlanda do Norte, e outros.

O iocal do Congresso só foi dâdo a conhecer uma
hora antes, para se evitâr problemas e inteíupçõesl


