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EDITORIAL
É verdadel Cada vez se fala rnais

em libeÍdade de imprênsa e na enorme
divêrsidade de o.gãos de comunícação
social quê exislem por esse PoÍiugal ê

E assim, com tantos joÍnâis,
cânais de televisão e estações de rád;o,
com a internei, etc, lorna-se pratíca-
mente impossível, pensarão muitas
pessoas, não termos acesso hoie em
dia a tudo o que se pâsse pêlo mundo
de lorma lmparcial e não terfios
conhecimento dâ§ verdadeiras ideias
de pessoas e grupos.

Mas sêrá mêsmo assim? Veia
com atenção o que diz o ediior do pÍes-
tigiãdo "Le Monde Diplomatique' e,
claro, ..leia a J & L. Ceriamenie que
então não terá mais qualquer dúvida I

ATENçÃO !!!
Tenha cuidadol É que para certos

individuos e delerminâdâs âssocjações
psêudololerantes, esta publicaÉo que
vocé eslá a leÍ é uma daquelas coisas
que deveria seÍ proibidal E porquê?
Simplesmente pela raáo de fâcultamos
inÍormâções ê realizarmos entÍevistas
com o intuilo de dar â conhecer as
verdadeiras ideías e aclividâdes de
pêssoâs e grupos 'polilicamente
incorrectos' Pelos vistos, cêÍtos ,ndiví
duos parecem não quereÍ mesmo que
se derrubem estes preconceitos e sê
iníorme as pessoas, provavelmênte
porqoe dessa Íorma poderão ter sempre
um coarvênientê bode expiatório.

Dizer que nós periilhamos de
todas as ideras dos nossos entrevistâ-
dos só porque âs publicamos é por
demais ridículo. Então e o que dizer de
jornais como o Público, JN, cM ou DN,
pa.ã ôão falar de outros, e estações de
rádio e de ielevisão, que rêgularmenle
entrevistam homossexuais, toxicodepen-
dentes, proslilutas, ladrões, lraveslis,
comunistas, teírorislas, eic? Ouererá
isso dizer que a comuniêâção social

Liberdade de
expressão entre

a espada e o
dinheiro!

"Ameaçadas, a liberdade de
expressáo e a independência

da lmprensa? Nas ,?ossas
democracias de opinião?

Sim, seriamente ameaçadas
mesmo, pelo poder do dinheiro

e pelo poder político."
- Le Mondê Drplomatiquê (Mâro dê 1996)

Seja como foí o p.t'.,-
pal aeumenlo daque,€s qre
quêrem prorbrÍ a |vre drs-
cussão da hislórie d,zem
que lançar qualqu€í dwrda
sobÍe â existênoá Cb holo_

causlo é uma oíensâ gara
quâlquer judeu Tarvez
assim seja. mas sê.á €sse
um motivo válÍl, pí-â p.uôr
a reúsão da hisíla€? Ídr€z
então se devessê 9ícrbir
qualquer ,iwD q.ê saF *Íl-
sivo aos brancos a rc*98ão
6atólica, êlc. etc? O! sêrá
que só alguns é quê tém
direiio a ficaÍ crkíÉcÉ e a
exigií que se tstErn nrêdÊ

A propGrô se SJe
"Manuel Maia B3,,Esa du
Bacage, o iíele,€,* @la
de Setúbal Wu qé da
s?a vida nos ltmttês cla

(in)toleÍância da sociecl* tu t4tésa
oitocentisla. ( ) Fot êÂ 1797 que
Bocêge foi eoncluzido à dt& É4nen-
ciána de Lisboa por tu ês.tÊ â §iDrá
intitulada 'PavoÍosa ttusào da
Étemidade". Nesta inlensé c wta
negava o carácter ete,rú das peías do
infeÍno, ou seja, desehera uma das
princi pais referências tnbrÉle,ôaas e
punitivas da dógmáatca lqq cb eatâo "

- "JN',. 11/3/97
Será quê recuámos 2m anos e

quê o Holocauslo é hoÉ ern dlã 'uma

dãs pÍincipais referéÍlcias nEnidáóíias
e puoiiivas de dógínáca s.oe(He' de
hoje em dia? Seá? E poíqr.,

Estimado leitoí 3ê dÉ€orde das
ideiâs ôu âctividãdes óê L@ÍÉlistas.
Revisionistas ou de ouüõ pêssoâs, e

se quer cÍiticá-les. hção ni- §alba do
que está a faleí. Não seja píecon_
ceituoso nem ignoíáâle leia com
atenção esta reüsta e EE só clepois as

apoia iodas êssas pessoas, palrocrra
esses movimentos ê partilha das suâs
ideias? A resposta é lógicamente a
mesma peÍa âs duas situãçõeslll

Neste númêÍo poderá continuar a

encontrar vários artigos relâcionados, de
uma forma ou de outÍa. com o
Revisionismo. lnfelizmente, sempre que
sê fala desiê tema, algumas pessoas
tentam-nos logo convencerque todos os
revisionBias que quesiionam ou negam,
por exemplo, a existêncaa do
Holocausto, são anti-semilas e apologis-
tâs do genocídio, o que não deixa de ser
extremamente curioso. Se de lâcto fos_
sêm anti-semitas, porque iÍiãm eles ten-
târ provar quê não existiu hoiocausto? O
mâis certo era que, sendo o seu suposlo
ódio por judêus tão grande, que publi_

cassem livros mân,festando a sue
alegria pêlo holocausto, justificando-o, ê
incentivando os lêitores a continuâa êsse
suposto massacÍe, não?
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SERA O REVISIONISMO UM DIREITO APENAS DE ALGUNS?

2 pesos, 2 medidas !!l
Câda vêz mâis se fa â em

rev sion smo na nossa sociedadê,
nomedamente relacionado com â
I GueÍa ltlundia . Este é um facto

perfeitamenie natura, já que a
h stória a verdadêiÍa, a que é
baseada em factos ê em vêrdadês
nlas e cTuas, só yem ao de cima
com o passâr dos ânos A oulra
'h stória', a que é feita no nromen-
lo corn umâ grândê dose de emo
livdade, repleta de impÍêcisõês ê
basêada em propagandâ po itca
ou propaganda dos vêncedores dâ
ll GLreÍa ou de qualquer outro
confito mais tarde ou Íiras cedo
acaba por rlir Como se costuma
d zer 'a mentira tem pêÍnas

É desta íorma quê o artigo
êo lâdo, apesar de iá ter sido
pub icado êm 1995, meÍece uma
cuidada Íefexão da nossa padê

"Segundo lnvestigações de

lados são infeiores ao número ofrcial !
O númoro tofal dos resistenfes

franceses fuzilados pelos ocupêntes
alemães perto de Paris durante a
Seguncla Guería Mundial foi fixado em
14O7, uma soma mais ate quatro
vozes iníerior à contagem oficial,
repêtide em todos os livros e gravd-
da nas placas oíícíais,

Esta rectífrcação foi feíta pelo advo-
gado e.histoiador Serge Klarsfels, pÍe-
sidente da Associaçáo Filhos e Filhas
dos Deportados Judeus de França.

Klarsfeld acaba de publicar, no
decurso de uma confeÍéncia de impren-
sa êm Par§ uma lista exacta dos 1007
fuzilados, entre os quais 107 sâo
iudeus. Esta publicaÇão (. ) ênula o

númeÍo até entào calculado em 4500.
Klatsfeld já pecliu ao Ministéio clos

Antigos Combatentes para rectificar
este número. lsso permitirá, segundo o
h i sto ri a do r, " rcyalglizalr pape
iudetl§ pa .rÉsisÍênçia Íraogesa, poís o
novo quantitativo calcula em 17 por
cento a participação dos iudeus no
mafthio de Mont-valérien em vez dos
3,5 por cento, quando eles represen-
tavaín 0,8 por cento da população
Írancesa".

Destacando esta distinção entre
res,sÍenfes ludeus e não judeus, que é
recusada pela maior pafte dos movi-
mentos de antigos resistentes, o diáio
'Le Monde" adverte pan o risco de
gerar uma contabilidade macabm".

A Capilâl- 3 dê Abrilde1395

Antes de mais. é curioso notaÍ
corno é que duranie cêrca de 50 ânos
êslevê, êm todos os ivros e gravada
nas placas ofic ais" a soma de 4500
rloítos Um vaor Õuâlrô vezes slperiü
ao da realdêde É caso para pergunlar:
como foi possivel enganar tantas pes-
soâs por tanto tempo? E o facto é quê

'o mesmo possivê1, já qLre a cifra
sesses 4500 mortos peÍlencê à tal

O mais curloso ainda é quê se
:.alam âpesaÍ dê iudo, de cfrâs bem
3equenas o que leva a pênsâr que
-u to mâis fâc lmente alguém nos
.odeÍá teÍ enganado dêl bêrâdamente
.J não no que dlz respe to a outros

aconiêcimênlos que
€.volvâm, por exeÍnp1o, dezenas de
- hares ou me a dúzia de m lhÕes de
.erês humanos e que abrangem uma
3.ea mu lo mais vasta que os ârredorcs

É tâmbém interessânte notar que
:s rêsistênies Francesês fôrem fuTiâ
:os e não gasêados e que mados em

de descobeÍtos, poderão ser divulgados
se não existê lbêrdade pâÍa tal? É quê,
infelizmenle. se este Íev slonista não
fosse ludeLr, teria, corn todâ â certeza.
imênsas diíicu dades em fazeÍ prevale-
cer a sua descobertâ Seriâ âpeldado
dê nazi, ant-semita, as suas descobêr-
las pêrdeÍiam toda a credibilidade ê
seria perseguido pelas âuloridades e
evâdo a Íblna. talcomo lem acontêci
do com muilas outras pessoâs em
França Alêmanha e tantos outÍos

Entíêtânio por nrais ncrívê que
possa parecer, rnu tos livros e placas
comemoíalivas terão de ser destr!ídas...
após 50 anos. Quê este caso sirvâ pos
de exemplo para lodos aqueles que
acrediiam Íelgiosamênte em algo apê-
nâs porque viram quâlqueí placâ, qual-
quêr livro ou, o quê é ainda muito mênos
credíve qualquer iilme ou suposlo
dôcumêntáriô A históriá está êm ôôns-
tante mulação e a cada dia que passa
dêscobrem sê novos dâdos quê obígâÍr
literalmente a que se re-escrevaÍn Íaclos

essa mesmâ h stória pârâ quêrêÍ
dêmonslraÍ quê afinal a sua raça, os
judeus, liveram um pâpe mais mpor-
tânte na rêsrstência Francesa do que se
julgava? Seja como for, o faclo é que ee
teve tota berdade para nvêsi gar e
divulgâr âs suas idêias e dêscobertas.
Já o rnesmo não se pode dizer de
íruitos outÍos revisionistas quê não
são... judeus l

Mas seÍá que as iais rêv sões
históÍlcas e Íespectivas'contabilidades
macabras" de SeÍge Kârsíels não irão
chocaÍ e ofênder muitos Franceses?
Evidentemente que siml Até â própr a

Associação dos ântigos combalentês
FÍancêsês e vários iornais Franceses
assim o referem No entanto, Klârsfelds
têve plêna libêrdade para d vu gar as
suas opinlões e descobêÍtâs

Curiosamente as pessoas que
querem proibÍ custe o qLre custar, a dis-
cussão de âspêctos reaconados com o
Ho oca!sto e outras supostas atroci
dades cometdâs por nazs lusliÍcam-sê
dizendo quê ta s rev sões históÍ cas
chocam os sobrevvenles judeus, mas
não só Íicâm caladas êm
de KlarsÍeld, conro âinda os apoiâm.

É caso para pêrguntaÍ: mas sêrá
que o sofrimênto dejudeus é superior
ao sofrimênto de Franceses?

F que a pensar no sequinte se
não est vêssêm judêus envolvrdos
nesias morles por iuzlâmento e se este
h stoÍiador não íosse êe próprio tudeu e
não pretendesse revalorizar o pape dos
judêus. será que algum dia ficaríamos
a saber a verdade sobre o que

'.rnos crematóÍios. Sê
-esmo ass m, com a
ex stência de cadávêres
_ouvê um exagero qualro
,ezes supeÍiol à rêalidade,
:rê graviss mos enganos
-ào podeÍão acontecer
:-aido supostâmênlê são
-_estruidos os câdáveres
-.s fornos crêmaióÍios?

passados Assim lodos
temos o dever de acima
de ludo mântêr um espíri-
to aberto e recepi vo ao
d scutir qlalqueÍ ideia, por
Írâ s absLrrda ou ofens va
que ela hoje nos possa
parêcêr. E que âmânhã
pode nresmo ícar compro-

Asslm, quantos outros 'enganos'
:.-c esle é quê não estaíão aindâ por
::s.cbrir? E quantos não sêrão ainda
..- -]a s grâves? E como e que, depois

vâdo quê essa é a verdadê
Eafna o que é que moliva o hlsto-

riâdor Serge Karsield? Sêrá a vonlâde
de sabêr a vêÍdade histórca seja ela
qual for, ou será o egoismo de utlizâr

Quantos outros
'enganos' como
esle é quê não

estarâo ainda por
descobrir?

JUSTIÇA LIBERDADE
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REGRESSA A ESPANHA !!

13 Dezembro 1996 - Dia da infâ
O que aconteceu em BâTce ona

em Dezembro dê 96 marca definitiva-
menie, poÍ diveÍsas razÕes, uma nova
e tÍiste eÍa na democlacla Espanhola

Já há váÍ os anos que nêssâ
cidade êxisiê uma ivraria. famosa em
toda a EuÍopa, por editâr e verder
livros, câssetes de vÍdêo e ouÍo male-
Íial poliicEmêntê ncoÍecto'. Ou seja
entre mi hares de livros sobrê imênsos
assuntos, a LibÍera EuÍopa' tem
igua mênte à dispos ção do púb lco
llvrcs quê âpresentarn novos facios ê
visões difêrêntes daqueas a que
estamos habituados a er sobre â ll
Guêrrâ lúLrndlal ê nomeadamente,
sobÍe o famigerado ho ocâusto de
'sêls milhões dê judels'.

Por esie únicâ tazão Pedto
varelâ, o proprieláro da Librer â

7000 livros
apreendidos

pela polícia !l!

mra
da Repúb ica e qLre mêrêceu o nosso
to1âlrepúd6 naJ&Lno2.

Esta acção dâ lLlsl Ça Espanhola
dêmonstra que sê pretende 'crai a

bem ou a ma a hislór a quê rna s
convérn a certâs pessoas, de foÍma a
servlr ceilos nteresses. Se, parâ ta, Íor
nêcêssáÍio apreendeí rÍrrlhaÍes de ivÍos
impedindo â sua divu gaçao, iá que não
se enquadram na perspêctva _ofcal'

então simpesmêntê se faz isso E est-o

o ponlo a que chegou a píepotência dos
.democÉtas" que governarn Espanha e
város outros Pâises em que a mesma
situação ê tá um hábito, âpesar de lodas
as outÍas revisóes hislóÍcas assoca
çôes e opin õês serem pem t das PoÍ
mais rldículas ou ofensivas que sejam

Reacções ?!
Dê facto, apesâí dâ âpatia ser umâ

foÍte câraclerístca na sooedâde de hoiê
em diâ, houve a gurnâs !ozes que
ousaram reagir e discordar conlra esta
situação, como Anlón o Ma( nez que
viLr â sua carta ser pubrcádâ .o ioÍnal
'La Voz de A mer a' .. ó a 16 de
Dezembro (Íeproduzúâ abâ rc) Outras
cârtas houve. assim como .omun cados
de imprensâ de alg!mas organ zaçôês
que, âpesar de não terer bô3s rêâÇões
com o Pedro Vêíeâ lÀ€raF o d scerni
mê.to dê de xar de aoo o€ouenas ou
qrandês diferençâs p€râ.le !ma bar

Pedro VaÉia 39 anos, a l" vítimá da iniolerân-
ciá democráica que hojêsêvlve em Espanha

tação de regimes ou nstitu ções que
ampârem práticas geradoras dos
mêsmos'. Certamente quê o lêtor mais
atento notârá !mâ curiosa semelhança
enire êsta lei e a proposta de lêi que o
'SOS Racismo" entrêgou na AsseÍnbleia

ELrropâ" foi dêtido ê v u uma grande
quantdadê de mateÍial seu ser apreen-
d do nomeadamente 7000 lvros, 400
posters, 15 bandêiras, largas dezenas
de documenlários em video e cassetes
de audlo, numêrosos caiáloqos revi-
sionistas ê outro maleral que se encon-
lrâvâ na livraria A policla iâmbém
procêdêu, durante a madrugada, a uma
busca à casa de Varela tendo evâdo
uma gÉnde quântidade de docunrentos.
lúâis tadê, Vârela foi sot
condição de se âprêsênlar quinzenâ -

Como consequência desta opeíâ
çãa inquisitoiêl a Lvrariâ EuÍopa pode
conUnuar abêda, mas apenas se livêr .

mateÍial perm tido pela po Íc a M s
aonde chegou a democracia Espanhoal

Sabe-se agora que âs nvesti-
gâções pollcias lnicaÍam-sê no mês de
Sêtêmbro, por oÍdem do Tribunâl
Superior de JustiÇa da Caialunhâ.
Desde então, agentes à paisana adqulri-
ram cêrca de ir nta livros na vrar a,
tendo mais tade chegado à conc usão
de que 24 destes poderiam conslitu r
um delilo dê gênocíd o contemplâdo no
artigo 607 do novo Código Pênal
Espânhol. Esie artigo castiga corn umâ
pena dê pÍisão de um a dois anos a
'difusão por qua quer meio, de ideias ou
doutrinas que justifiqueír os de itos
refer dos no ponto ânterior (de itos de
genocídio) ol] quê pretendam a Íeabii

do sisiêma
Estimâdo Senhor, antes cle mais,

apelo à libeÍdade de expressáq direito
que me assiste, para ve. publicada

Leio na imprensa e vejo na tele-
visão que no dia 12 de Dezembro de
1996 pÍoce.leu-se, por paÍe de un
Juiz, e atrâvés dos agertes da
esquadra da Catalunha, ao encerÊ-
mento da 'Libre a Eurcpa" de
Barcelona, ao sequestÍo de 7.oOO
exemplaíes de livros com depósito
legal e à detençáo do seu $opriettuio
Peüo Varela, segundo a acusaçào da
Apologia do Genocídio ê Negaçáo do

En pÍimeiro lugaÍ, nos livros
dessã loja náo sa prcpâga de Íoma
alguma a apología do genocldio- Por
isso, ou os juÍzes e polícias náo os
Ieran ou não os leran ben ou nâo
sabem laL O Íacto constítui uma vio-
lâção do diÍeito à liberdade de
expressào defendiclo na Constituição.
Quanto à negaçào do holocausto, tal
não existe, mas apenas una reisão

clorcs da ll Gtt6rra. c mesmo que
existisse uma Dq@.b tuusÍo,

Tudo ísto ft, ,EssrlE,l davido a
diveÍsas oe tizáçíl'§ qE s qualiÉ
cam de tolêíentês e que demons-
tmmm serexffi oú1ffirtb, ou
seiô, Ntf lÉ,n a Ír€it'9 ttãúal*lacle
tascisla quê des pfiil6 .'tiam.

Acfirou-§ ú úie lôí7É inquisi-
tonal, @tno ne i* &ia, e a ta2er
lambíaÍ úm efu ,./icial, tal e qual
cgmo a@ve o e§lltor otwêll Íto
seu liwo, tb s,nbo, intiniado "19u".

Ofu qh úê causa cispação
é de que lx,á íd una lívraÍiã, amanhã
pde st um irnd, um canal de tele-
visáo ou enlissora de rádio. A liber'
dde b expessão foi pisoteada pek;s
ieprcsentantês cla iustiça- sen
libeÍdade de exprcssáo não há
demúâda. E ficou <lemonstÍado que

náo há nenhuna das duas co,sas Para
os dissrrerfes do sisÍêm€-

Anlúio Mantnez CaYueli
La Voz de Almeria - 1d12l$
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bardade destas, e utar ado a lâdo pela
I bêrdadê que é de todos nós. "CARTAS"

E em portuoal? Fsle é um peq-e1o Boletirr editado
oo- Vaíê a, com o inluro de 1íoÍmâr as

, pE? co11êç1. àpesar da gravdade pessoas sobre as ,epressóes e ataques

duÍantê os úliimos dias dê guerra íorâm
que madas 5.000 pessoas, das quais
mais de 100 crianÇas e mulheres se
chamavam Annê, convertidas em cinzâs
(devldo ao bombârdeamento criminoso

da notícia, nenhum orgão de comuni ã.-àr"r"" "ro"r, 
qr"

càcão,socal se,alreveJ,a pJbicaÍ Lma ele e a tv,a,ia EJropa
u-,cà tirtsa ouê fosse sobÍe este 'naqe- 

rêm enÍ.êntâoo ê tguêt-
drtável aconlec nenro. Íre-re pa-a -fo.TaÍ as
, ,poÍ 

o-Ío tado líalàndo-se,de diÍe- pessoâs sobre quars sào
tos lào basicos como sêârr o de oode' ;e fàcto os p-oposrros
er os liv,os que se beÍr e-tê-dê.le paÍà destativ?Íaeq-ais
talé oÍeciso teÍ acesso a ees). i-lgo oue AlÍaves de tactos
ninguém pode ficaÍ indiferêntê, ndepen concretos, vareta procuÍa
dênienenle do loca da Eu_opa ío, do erp ica, âs pessoas
rrurdol êír q-e sê vivê nomêdàmenie as razoes

O q-e aconteceu corr oedÍo vaÍera oue o tevam a náo acred
e a Lv.a1à l-UÍooa roi argo denasiado iar na ex sráncra oo

dos âliados sobrê pop!-
lação cvil) dlrrante a note
de 16 de lt4arÇo dê 1945 "

Rua Anne Frank ?
Grupos de homosse-

xuais e ésbicas, nd viduos
de exlrêrna-esquerda e
âlguns delinquenles anâr-
qu stas foÍmaÍam ênÍetan-
to uma "Plataíorma pârâ a
Rua Anne Frank". O seu
objectivo é ludo iâzeÍ para

g:1,: ia.'.a 
fi=T:s de b-acos cr-zêdos Hotocausro e de outÍas hisróÍas.,roje

PaÍâ êlen do mars- onleÍr lo "a ,arnosas en tooo o Trrnoo
Espanta. ara_ha pode ben aconleLe É o càso do - 1o oe.ca.tas. qLê
err Po(Jga ' foi deorcado exctusrvamenre ao tvtrlo de

Assr11. r^deoeldê'1lererte de Annê t_Íà-k.. a famosâ crânça ludrâ pío
goslâr oL 1ão das de.as eroÍêssàs taooírrsra oo rvro Dra o de Anne t_Íank .-esses lrvÍos..dê sêr ná7, l-deL oL salo apresentaoas o.veÍsàs decaraÇoes
nêgro, se acrêdiiâ em justiça e iberdadê
para todos, sêja coêF de especia sias em calsrafia e his-

ente consso pÍóprio e por duas vezes lT"i:[i;"t::Í:,:: ::iiJ::il:
colábôrê nâ câmôânhâ
;;-.:;;; "; ;5il; atacaram a lespe'to ao'acto de que parte do

v;';;i';;";;,:"-;" livraria com diáno iênha sido escrito com (borÍ

para J & L, Aparrado cocktaits iJijll"i1l"jff"X3fuTi,i5",l,1i"l"j
1i-:' -'9ui !:-o:: mototov no rê.cãdo data de 1e5r. o q-ê sê

loÍna cJnoso vrsto Anne Trânk ter
co.cedeza argL'na íoJ fatecdoêm t94b
mu ia) corsà que podera tazer

De rerrir q.e. ya err -es2 pedro ,,,.r';;: i:X'.".:":"Tj"" ;:;f::
và"era roi 0êu0o na A-sr tiío, ta coÍro 1,rt hões dê s

elog âoo Aoor náo jJoeLrs (i'rclusive rÍuilos Aemáes)t I eÍ ê dec arado não acÍêd ta. na também norrerarr nos ütr mos mesês dee^,sténciê do trotocausto o queth! gue,ra. vrtiÍ.as dessa Érrive doença.
vâleu passar ceÍca de 4 mesês nos cal
aoo-ços A-srlacos 

"" JiJ::,:151T""::'.;"'i^:,:ifJ,","
No enlanlo apêsar de tâl êrperiên-

cia. vârêla não dêixou de trã-
balhar poÍ âqui o em que
â.rêdita e, acima de tudo, por
uma livÍê troca dê deiâs, o
qle mp ica obviamentê uma
ivÍe divulgâção de livros e

outro malerial. O que aconte-
ceu no dia 13 dê dezembro
dê 96 em espanha foi um
passo atrás Um grânde
passo alrás que se deu em
d recção à cênsura vigente no
pêíiodo Franquista ou, sê
prefêriÍ um pâsso em lrente ..

em direcção a uma socedâdê
surda, muda e cega, onde
apesar de êxisiirêm d Versos
canais de televisão e cadâ
vêz mais jornâis, acabam
todos por d zêÍ o mêsmo e
apesaÍ de tanlo se ía ar em
lberdade parêcê que âfinâ
sê Prêtende que o pensâ-
mento único vrgore cada vez
mais na nossâ sociêdadê

que se slbslituâ o nomê da âctuâl Rua
SénêcE, onde está nstalada a "Librara
Europa' para "Rua Anne Frânk". Oder
radeiro objeclivo assumldo publica-
Ínenle desta campanha é o de'boicotar
as actividâdes dâ Livrâriâ Europâ"

Diga-se de passagem que tal obiec-
tivo já ião é de agora Há aguns anos
atrás, após fortes pressÕes e com a
a./rda da comunicâção socia, a Lvíaria
Europa passou a sêr deíinitivamênle
maÍgina izada. UÍn trste exeínpo dsso
Íoi a decisão dâ Câmara do L vro dê
Barcelona de não peÍrniiiÍ à Livrara
Europâ, após umâ pÍesênça continua de
14 anos a sua participação em novas
ediçÕes da importâite Feirâ do Livro que
se realza anualmentê nessâ cidadê

Como rêfeÍe Varela, é cuÍioso notar
como 'aqueles que durânte ânos â iio
foram acerrimos defensorcs da proibida
proibir, venham agaÊ dizer que se deve
proibir aqueles quê os contrarâm '

As "áctvidádes' desses indivíduos
sempre hipocr iamente disíarÇados dê

Nesta folo, tiÍada em 3 de Oulubro dê 1989, pode-sê vêr
Pedro Varela em mas um acto púbico de proteslo conlra â
visáo poltcamente correcta' dos hisloriadores alemães
que, segundo Vârc|â, prêfêrcm írênlir a dizêr a verdade e a
sofrer reprêsá ias dô govêrno Aêmão. Eslê prolesto têvê
lugarem frcntê a uma eslâção têlevsvâ Alemã

carnpêões da " ibêÍdade", chegam
ao ponto de, por duâ§ vezes, terem
âtâ.âdô á vrâr â .ôm côôkiái s
mo otov sendo que da segundâ
vez provocou um gravê incêndio
que obrigou inclusive os viz nhos do
pÍédio a rêfugiar-se nas varandas,
em p ena madrugada e depo s â
abândonâÍ âs suâs câsâs

Essas mesnras pessoas têm
feito iguâlmenle pinturâs
ameaçadoras, arrurnando if con-
táve s vezes a fachada da livraía e
âtâcândo fsicameniê pêssoas lig-
adas à L braria Europa, inclu ndo
inclusive a guns clienies

Fel zmenie que paÍa todos
nós, Varelâ considera que: "estes
acontecimentos apenas mais mê
motivam para continuaí â
dêdicar-mê com uma maior
paixão a diÍundir â vêídâdê
histórica, a rêalidade política ê
encontrar §oluçõe§ ideológicas
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$ouilan
Um exemplo para muitas pessoas !!!

(olin
QueÍ se goste ou não do

ideal Nâclonâl Socialista quê
Colin JoÍdan pelÍlhâ, o cerlo
é que ninguém pode Íicâr
lndiíeÍente à coragem e
deteímrnação deste homêm,
que lula incansavelmentê
desde há várias dezenas de
anos poÍ aquilo em que

Nem a pÍisão e
agrêssôes, nem a idade
avanÇâdâ ou o faclo de sê
encontrar com alqumas limi
taçôes físicas, o levâm a ficar
côm pêna dele próprio, a
lamenlar-se o! repo!sar
sobre os feiios poÍ ele Íeal_

O que o move não são
nem nunca Íoram, prelensões
de vií â têr um qualqueí câÍgo
politico e recêber cenlenas oLl

J & L: Quando e
porquê é que surgiu o seu
interêsse pela política?

Colin Jordân; O meu
interesse pela politica surgiu
durante â ll Guerra devdo à
leiturâ que eu íazia enláo-
Tornei-me activista eÍr
1942 quândo junte -me e
um paÍtldo Nac onaliste.
Esse interesse desenvoiveu-
se dêvido a uma paixão que
eu tênho pela região rural e
uma paixão pela vida de
acoTdo com a naturczâ.

No finaL na G ue rra,
entrel em contacto com
Arnold Leese o pione ro do
Nacione Socialismo em
lnglateaÍâ, que leve uma
poderosâ influência sobre o
desenvolvimento das
rninhas ideiâs aié ao poírio
do distinto Nacionâl
Socia ismo.

J & L: Uma vez que foi e é
Nacional Socialista, como é quê
encarou, durantê a ll Gueraa
Mundial, o conflito entre o seu Pais
e a Alemanha? De quê lado estava

c. Jordan: Por vo ta de 1944
eu era a favor dê uma pâz negociada
entrê a Alemanha e a lnglaterra,
tomândo consê ênc a na aliLrra Pe o

mllhárês de contos por lsso,
nem ser uma qualquer ligurâ

O qle o move, como ele
próprio diz, é o sirnples lâcto
de quê é um Nacional
Socialista ê por isso luta até
âo fim pelos seus ideais,

Colin Jodan nascêu em
Birminsham em 1923
Caso!-se em 1963 e divor
ciôu-sê êm 1968. Em 1965. a
suâ organizâção .Nationâl

Socialisi Movement" fez uma
campanha vigoíosa e
extrêmámêntê cativanle. em
Lêyton (Londíês) contra â
cand datura de Gordon
Walker do Partrdo
TÉbalhisla que incentivava à
mistura racial. No importante
meeiinq reâllzado no dia

menos paÍcialmente, dos impÍêssio_
nantes feitos consegu dos Pelo
Nacionâl Socialismo Alemão, e deplo_

rando o confito fraiÍlcida contrário aos
verdadeiÍos interesses de Inglâierra.

J & L: É ve.dadê que houve
bastantes prêsos políticos lngleses
em lnglate.Ía durantê e depois da ll
Guerra Mundial?

C. Jordân: Em 1940 cercâ de

1.000 membros activos do 'British

&

ânteÍior às eleiçõês, Jordân mais Lrm motivo de grande
prolestou contÍa a candidatu- interesse sabeÍmos 0 quê

Ía desse homem, sendo que pensâ de facto esie genuino

ruíiõês judeus o atacaram ê bem conhecido Nacional
aos beÍos de 'matem no' Sociâlisla lnglês, âlnda pâra

O quê o salvou iôi o rnais sendo ele, corn toda â
Íacio de que tânlos o qleriâm c€rteza um exemplo a seguir

agredir qu€ acâbaÍâm poÍ se para milhares de Nâcional
agredií mârs a e es no meio Socialislas êm iôdo o m'rndo.

da confusão Esse trislê Numa âltura em que é

espectáculo levôu a que ÍaÍo daí alguma entrêvista
muitas pessoas se voltassêm Jodan teve a amabilidade de

contra o candidato, quê nos rêsponder â aigurnas peÊ

acabou por perdêr as guntas ê êlucrdaÍ os nossos
eleiçoes no dia seguinle eúoÍes sobíê qlem ele é, o

Será curioso salienlar que Íez e o que pensa

quê diversos individuos de Dêsla forma sêm a
extrema-esquerda e judêus, habilual dêiurpação e cên_

rêfeÍindo se â JoÍdan, iá o suÉ a que os media de hoje
quâlificaram como sendo a em dia nos habrtuaíam quan-

maior reíeÍência do Nâclonal do idaíÍ com esles temas,
Socialismo lnglês aquliem esta murto incómoda

As§irn sendo lulgo ser entrêvista

Union of Fascrsls BU F) do Sir
Oswalc Mosley e do lmPeria
Fâscist League' de Arno d Leêse,

luntamente con c!t.os oponentes à

GueÍra forârn .lemados sem lulqa
mento. com bêse ^a ordem do regu

lamenlo 18b er teroo de GueÍa
W an Joyce e John Amery

foram execLlâdos Poí 
_Ía 

Ção'. que

fo supostaÍnente comeiide poÍ eles
ao em t Tem ürn Programâ na rádio
Alêmã e no câso de Amery Por ten-
tar recruter písLone ros de Guerra
lngleses pera combaterem do lado
dos AleÍnáes. atrâvés do BÍitish
Free Corps_

William Joyce foi
executado

apenas por transmitir
um programa de

rádio na Alemanha
Nacional Socialista !

J & L: Quantos anos é que
tinha quando o Rudolf Hess, êm
plena ll Guerra Mundial, voou até à
Escócia, tentando tazer a Paz entre
os dois Países? como é que se
recoída dessê episódio?

Ê JodÂni Eu iinha 17 anos e

aindâ andavâ na escola quândo o

meu pâ foi ao meu quârto um dia, ern

194'1. com notícias que tinha ollvido

Colin Jo-da_ eÍ sLà càsa -á.ê'ca de 3 a'os alÍas
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na Íádio sobrê â chegada de Rudo í
Hêss a lnglâterra para se tenter
chegâr ume pâ2. Os meus pais ê eu
tínhamos esperança que a sue mis-
são fosse ser bem sucedida. e ficá-
mo§ conseqUentemenie rêVoitâdos
com a sua condenação em
NLrreínberga a prisão perpétuâ.

Entretanto em 1960 comece
uma campanha para â liberlação de
Rudo f Hess com um poster exigindo,
em várias línguâs, â sua libertação

Em 1963, no dia em que eu saí
em liberdâde, depois da minhâ
primêrrâ condenação, fui imediaiâ-
menie âo lúinlstério dos Negócios
Eslrengeiros em Londres, entregâr
um pêdido escrito para a libertâção de
R Hess.

Durante os anos segurntes, até
âo âssassínio de Hêss, provavel-
mente pe os Inglêses dos S.A S.
(sêrviços secretos lnglesês), produzi
coniinuâdâmente litêraturâ sôlicitândô
a suâ libertação e repettdâmente
enviei cartas ao l\,{in. dos Negóc os
Estrangeiros.

J ltli Em íS93 um memorial
foi erguido êm honra do "mên-
sageiro da paz", certo? Pode-nos
dizer quem é quê o construiu e o
que é quê acontecêu mais tarde?

fâzer pa(icularmente.

J & L: Uma das
organizaçõês quê
você fundou foi o
"Movimento Nacional
Socialista" no dia 20
de Abril dê 1962, e
logo em Julho dêssê
ano fizêrâm umâ
ênormê acção, cêrto?
Como é que correu?

C. Jordan;
Apenas lrês meses
após a fundação do
'Natlonal Soc a ist
Ilrovement", nós con-
seguimos garantir a
necêssária permissão
parâ celêbraÍ uma con-
ferência ao ar livre no
ceniÍo de Londres
("TÍafalgar Sq uarê')
em Julho de 1962. A
políc a esiimou â
audiênciâ em 5 000
pessoâs

Coln Jordan ern 1962, nos lempos
dô Nâcio.ál Sociálisi Môvêmeni"

assrm que se tnt-
ciou a conferên-
cta, começaram a
causaÍ tumulio§, a
arremesser objec-
tos, e a tenteÍ
u trapa§sar o
cordão polic a .

Rêpet damente a
polícia req uiriu
aos orádores que
pâresseíYr com os
seus discuÍsos
enq uanto eles
procurâvem recu-
pêrar o conirolo
dâ s tuâção

Finalmente,
a 5 minutos do
final do últrmo dis-
curso, quando eu
estava a dizer à
muilidão quê
"H tler tinha

tazáo", a políc1a
têve dê êncêrrâr o

C. Jorílan: A pêdra
memoTiâ â Rudolf Hess foi
ide a de uÍn veterano Naclonel
socia isie - Tom Graham - que
a financiou negociou com o
dono do terreno a permissão
Para conslruir o memoriale for
ele pessoalmente, que, âpê-
sâÍ de ter já uma idade bâs-
tânte avançada co nslru iu,
juntamente corn um jovem
amigo. o memoiia, no exâcto
lugar onde Rudoli Hess
âterrou no ano de 194T.

Esta pedra memoíjal ao
Homem que sacÍficou â vida
nâ procura da paz Íol se vat-
camente atacada e destruída
pelo organrzador (um as ático)
local da "Anti nazi League",
ajudado por outros membros
desla perversa orqan zação
cofiiun sta. Após â policia
não ter pÍocessâdo estas
pessoas êu desenvo vi
esforços contínuos no sênti-
do de persuad r as autori-
dades egais Escocesas para
processarern esses cr mt-
nosos, mas e es recusaranl
quer fazê-lo publicamentê
quer aulorzar me parâ eu o

[Jm enorme cartaz na p atafor-
mâ anunciava 'Libertem a lnglaterra
do controle dos judeus". Antes do
meeting cameçat um considerável
número de judeus e comunistas êsta-
beleceram-se na frente da multidão e.

meetlrg dêvido à íuriosa rêacção dos
judêus ê dos comunisiâs às minhâs
pâlavrâs

Tudo isto resullou numâ massi-
vâ publicdâde, quer no Reino Unido
quer rnesmo internac onâlmenle Em
Londres todos os jorna s diár os
fzeram grandes referências nas suas
primeiras páginas. Fo ind scutivê
mentê o maior e ma s pub icltado
meeting público 'anti-judeu" na
h siór a da lnglaterrâ Dois dos
oradoÍes, John Tyndall (nâ ellurâ o
meu braço dirêito e egorâ o líder do
British National Perty) ê eu próprio
fornos depo s processâdos lud cial-
mente pelos nossos discursos. John
Tyndâll Íoi multado e eu fut condena-
do â pâssar um mês nâ prsão Fiquei
de cumprir esta pena logo que
acâbesse dê cumprir I meses de
detenção por otganlzat
'Speârheâd" o corpo de defesa do
'Net. Soc I\,lovement', que visava
garanlir a mprescndível segurança à
ofganzação e aos seus membros já
que os ataques de iudeus e comu-

Eis â fãmosê pedra rnemoral dedicadâ â
Rudoli Hêss Pode'se er 'Esta pêdra ma.ca o
lugâr ondê o bravo. heroíco RudolÍ Hess
alêrÍou de pára-quedas, na noite dê 10 de
Maio de'194í, procurando acabar com â
Guerra entreaAlemanha êa lnglaterra.'

A pessoa qJe se enconüê ra'olo ê âperâs
Lrrn turista a apreciar o monumento quândo âinda
1áo I rl.a s do oa'bàÍàmenle dêslÍ-roo pêlos
campeÔes da tolerância, cam a total con vêncâ
de alsuns jornalislas quê acompanharam êstê
ataque terroÍista âpós acordo prévo.

J&Ii Havia realmentê uma
inÍluência tão grande dosjudeus na
altura? E agora? Pode-nos dar
alguns exemplos? Na sua opinião,
Porque é que é tâo perigoso os
judeus terem tanto poder?

C. Jordan: Tanto nessa altura
como agora. os judeus têm uma
inlluência dom nante em lnglateÍra, e
essa influência funciona em múliiplas

JUSTIÇA & LIBERDADE



formas contra os verdâdeiÍos
interesses da nossa raça e Nação ê e
favor dos interesses judaicos e de
uma oÍdem mundlal multiracal Esse
é o perigo dê ianto poder se encon-
iíâr nâs nrãôs desia minora

A guns dos judêus que detêm
ma s poder inc uem várias d stlnias
persona dâdes do governo de John
IUajor, como o l\,'linistro do lnteror
I\/ chae Howard. e o l\Iinistro dos
Nêgócios Estrange ros, lúâlcolm
Rlfkind, que é casado com umâ jLrd a
Nos media. também a nfluênciâ é
enoTme, como o caso de RupeÍt
I\Iurdoch - dono de jorna s e cadeia
de ielêv são ou Alan Yentob -
Direcior de Programas da 'Br i sh
Broadcasiing Corporation', N,lichae

erâde - o homem principal do
canâl de te evisão 'Channe 4'. Aex
Bernsle n - Prêsidenle da "Grenada
Televlsion , I\,4ichaêl Green - propri-
etário da rád o Caíton"

À/lurtos dos donos de supêr
meÍcados ta mbem são judeus,
como a famíla Cohen (superÍnerca-
dos Tesco) e a fami a dos
Sansbury (supermercados
Sa nsbury). Detêm guâ mente
vastos mpéÍ os, como acontece
com os donos da Berz on
Freshwatel' e "Chelsfield' e com as
400 compânhiâs da família Berger

Conirolãm ô ôôméício dêsdê
'Belterware' (equ pame.tos para
casa).'Reebok (calçado)
Tabatznik' (farmacêut cos) e
D xons (Ínater al êléêtr co) até aos
Ívlarks & Spencei' (roupa e com

da). a Íede enorme de ojas da
íamí ia David Lew s" e â gigân-
tesca empTesa de matl-arder
''Grêât Universa Stores' lundâda
por lsââc Wo fson. A tremendâ
inÍluência dos iudeus em nglaleÍra
inc ui também, obvlamente
podeÍosos banqueiros como o Lord
Rolhschid e especuladores f:nan-
celros como George Soros.

J & L : Quando você disse no
meeting que "Hitler tinha razão",
queria dizêí dê alguma forma quê
concorda que ele tinha razão ao
supostamente matar os 6 milhões
dêjudêus?

C. Jordan: Ao d zer que HitleÍ
tnhâ râzão', eu penso que ele iinha
rczáa em Íazet da raça a base da
po íticâ e em entender que a
dernocraciâ está morta: tinha rezão
em defender a unidade da comu-
nidâde acima dâ d visão de classes e
em opôr-se à m stuÍa racial e eín

advogar um apeíerçoamênto da Íaça
(eugenia). Tinha razão êm lutar contÍa
o comunismo: Íazão em destru r as
âlgemas restrit vas dâ F nança
lnlernâclonal razâo em lrâiar a agr-
cu ture como um factor bâse imPor-
iante pâra a Nação e, asslm, garant n-
do segurança e bem estâr eos carn-
poneses, e t nha razão em iratâr efec-
tivamenle da saúde e segurânÇâ
soc al e justiÇâ económica do Povo.

Não exstê, nern pouco ma s ou
menos qualqueÍ pÍova f áve em
como 6 m lhões dê judeus tenham
s do êxterminados por ordens dê

como ô melhor método para iniimidar
as pessoâs a fazer qualquer crílica
desfavorável â iudeus e desta forma,
para preven r qualquer Íessurg menlo
da força de liberiaÇão Branca, que é o
Nac ona Socia isrno

J]&1j A maioria das pês-
soas, quando falam em Hitler, âPe-
nas o conseguêm relacionaí com
mortes e dêstÍuição, pois nunca
têm possibilidade de ouvir/vêÍ
outra coisa, Assim, na sua oPinião,
quais foram as melhores coisas
que Hitler íealizou?

Hitler ou com o seu conhecmento, ou
quê milhÕes de judeus tenhâm s do
gaseados pelos nazis e umâ PÍova
disso é desde ogo, a enorme quânti
dade de "sobrevventes" que existeíÍr

Entretanio não só não se real-
zou qualquer exâm nação mais obiec-
tiva da propaganda dos vencedores
dâ ll Guêrra como têm-se feiio os
Ínâ oÍes esforços para imped r uma
iivrê d scussão sobre esie assunto

Tem sido possíve mentir e
enoanar o mundo ao ongo de 50
anos devido ao enormê poder que os

iudeus tênr sobre a comunicação
socal anívê mundial e à subserviên-
cia dos polÍticos da democracia a

esse poder. lgua menle rnportante é

o zelo que os judeus co ocem em Pro_
pagandear o que eles considêÍam

C. Jordan: As
mêlhores co sas que
Hii er fez foi acaber
cora o desemprego
em rnâssa e com a
subnuÍ çáo do povo,
pÍoieg er os cam-
poneses A êmâes,
conseguir un r ioda a
Nação em redor do
orgu ho e zelo pelo
trabalho atrâves da
rirag n iÍ ca ,lLrventude
HL1 enana e Serv ço
de TÍabâ ho O
Nac onâl Soc alismo
cpunha-se á aÍte e
müsrca decadente, ê
reconstÍuiu a câpaci
dâde m tar da
A emanha. de forma
a têr possib idades
de se defender por sL

própÍ â em qualquer
situêÇão e, srmultá-
nâmenle, ntÍoduzi-
ra m-se med das
úr rcas de reforma
soc al e económica

üIi Na suâ opinião, quâis
são as principais difeíenças entíe o
Fascismo e o Nacional Socialismo?

C. Jordan : O Fascsmo é uma
ldeolog a dâ supremacia do êstado,
ac ma da raça. O Nacionãl Socia ismo
e uma deologia da suprêrnacia da
raça Assim, o Fascismo é um
Naciona ismo ma s êsÍeito enquanio
o Naciona Soc a ismo. dev do à sua
oflgêm rac â1, têm uma âplicaçâo
global O Fascsmo arda lado a lado
com o Crislian smo. enquanto o
Nâcional Soc âlismo dev do âo seu
cônteúdo rac al. é essencielmente
ànii-êristão

J & L- Em 1967 você Íoi
píêso novamênte, Qualo motivo?

C. Jordân : Em 1967 na
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primeirâ condenâÇão que aconteceu
eo ebrgo da nova ei de "ódio racial",
eu tivê â honra de ser condenado no
meu segundo período na prisão, a 18
meses luotivo? 2 folhetos Um delês
intilulado "The coloured lnvasion" ê o
outro tinha uma iusiração de urn
judeu a fazer êsta ar um chicotê sobrê
as submlssas figuras de Íêpresen-
tanies dos partidos dâ âltura.

Nâ minha expeÍência na prisão,
âs piores coisas não foram as
condições de vda, mas a separação
de amigos e famíia. e as limitaÇões
para o quê sê pode fazer com o
tempo, apêsar de na prisão se ter
bastante tempo paÍa
lêÍ e pensar.

J&L:Houve
na âltura alguma

r a envergonhada ê
humihada no que foi
ântes â nosse
Nação

J & L- Há
poucos anos atrás
escreveu um livro
intitulado "Merrie
Eng land 2.000",
que suscitou
tÍêmêndâs
pressõês e quê
estêvê para seí
censuÍâdo, certo?

C. Jordân l
Quando o meu livro
"lvlerrie England
2.000' foi pub icado,
a imprensa notic ou
quê a comunidade

,LLt: E do quê é quê trata
afinal o livÍo? E tem outíos livros
ou artigos de sua auloÍia
disponíveis?

C. Jordan : 'lvlerrie England
2.000" prêvê como será o Estado de
lnglaterra dentro de alguns anos, por
vo ta do final desta década e deste
milénio. se continuarem as tendências
âctuâis.

O meu primeiro ivro fol
"Fraudulenl Convêrsion" e irâta da
influência juda câ nos lÍderês cornu-
nislas de todo o mundo. Foipublicado
eín 1955 e não existern exemplares
disponíveis hoje em d â

Um interessante ari go, na
minha opinião, ntitulado 'A Train of
Thought", publicado há alguns anos
está aindã disponível ê o sêu cuslo é
de meia iibrâ.

Um conjunto dos rneus artigos
mais relevantes, que inclui este último
art go que refer io publ câdo ne
D namaTca em '1933 e chamâ-se
'National Socialsm: Vanguard of the
Futurê" e pode ainda ser adqurrido
âirâvés de mim, enviando se s ibras

J &L i ullimamente.você tem
Íeíeíido poí várias vezes nos sêus
aíligos que, êm lnglalerra, "A
Liberdade está êm perigo, hoje
mais do que nunca". E mesmo
assim?

C. Jordan : Sim Nos ú timos
ânos lá expêÍlmênter pessoalmente a
extensão eté onde a "liberdade está
em Perigo" na lng atêrra de hoie.
Norneâdemênte a tentativa fa hada de
me processârem legalmênte em

esquerdislâs âpologistas da misturâ
racial, e preocupâdos em rêprimir
sentirnentos natura s de identidâde
racia e de orgulho branco

Ou dar se-á uma revolia bem
suced da pelo nosso povo duranle as
próximas décadas ou, com toda a
ceTtezâ, passaTemos a ser uma m no-

acçã o dê
Nacionâlistas/N S
para dênu nciâ r a
sua situação ê erigir
a sua Iibêrtação?
Ouê importância tem
isso para um prêso
politico?

C. Jordan : Das
duas vezes quê estive
detido houve diversos
esforços tânto nesie
País como era âlguns
ouiros (nclusive no
Chilei) Tais sinais de
solidariedade. ncluin-

Este é o vro quê gêÍou o pânico ênr
certos sectores da sociedade ngesa.
Com 40 pàg nás apenas, Colin
Jordan abâ ou diveEos peconcetos

do ca,las de Camaradas a apo ar, são
de facto rnuito importantês para um
prisioneiro polítco manter a moÍâ.

J & L: Ainda quanto àquelês
panfletos, quê peso ou que gÉvi-
dade tinha rêalmente a imigração
não-branca êm lnglatêrra? Como é
que têm evoluído esse prcblêma?

C- Jordân : Poí âltura da minha
sêgunde detenção (1967), as conse-
quêncies dâ lnvâsão de negros em
lnglâiêrre eraín já muito graves
Agorâ, a situação em iodas as
cidâdes e vilas conr algum tamanho é

Pavorosâ. E nacredilávell
DiveÍsas escolas no centro de

Londres e el.ir outros loca s, como
Wolverhampton e Leeds, Liverpool ê
Birmingham, lêm de íacto, holê em
dia, apenas uma muiio pequenâ m no-
ra de criânÇâs brencâs. Em tâis esco-
las, elês começám â daÍ um maior
ênfese âos coslumes e religiões de
negros e procuram de todas as for-
mâs elevar o povo negro em com-
Paração com os brancos. Tudo isto
tern sido feito por professorês

judâicâ esievâ e ex g Í que fossem
tomâdâs ecções perâ o proibir. No
enlânto, êste câso surg u logo âpós o
sucesso de umâ âcÇão quê levêi âo
T.ibunal de lnstânciâ
Superior, e que cau-
sou o abandono de
uma acusação contra
mim, por posse e d s-
kibuição de d versa
literatuÍa.

Dêsta forma,
as autoridades êvi-
dentêmente perce-
bêrarn quê uma nova
acusação os colo-
carie numa má
poslção, poi§ seria
vistâ como uma
rêtâliâção pêle
minha vilória em
tr bunal. Assim,
acabou por nada ser
feito contra o livro,
até agora, e está
disponível atÍavés
do mêu endereço
âô custo dê 2 llbras

1991, por inst gação do
judeu Gerâld Kâufmen,
membro do Parlamenio.

A Justiça Crimlnel
e o Acto de Ordem
Públcâ de'1994 lncoÍ-
pora uma acção reviste
e extensiva contra quer
a distÍib!ição quer a
possê para êveniual dis-
iribuição de itêratura
que sêja consldêrada

Este Íolheto editado por
JoÍdân lêvou â que nô diâ
4/6/91, após ini uênciâ de
GêÍâld kâufmân (proeminente
rnernbÍo da comunldade
judaicâ) 7 políclas rcvlstassem

levassem uma
enormê quantidade de material
A acusação é dê quê êsiê Ío-
lheio pode causar'ódio Íacial'.

LIBERDADE

'âmeâçâdorâ" ou "ebusi
vâ" e um elemento râciel
dâ populãção desiê
Pâís, e que possâ sêr
considerado como cáu-
sador de ódio racial con-
tra deierminado elemen-
io racial.

Esta é a ú tima
extensão da lei até ao
presente, mas judeus e
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seus apoiantes estão â tentar constan-
iemenle que as extênsões continuem
ê, muito provavelmente tais exten-
sõês serão tomadas breveínenie, par
t cularmente se o Parlido Trâbalhista
for e êlio nas próximas eleiçôes

C. Jordan : Pâre um ver-
dadeiro Nacional Socialista (que êu
espero estar à altura), a luie é o
grande propósito da vida. Iúesmo
que pudesse ser provado, sem a

mínima dúvidâ, que nós não con-
seguiremos gânhar e que estâmosGêrais.

Seg undo a lei
exislente, a verdade
não é aceiie comojust
ficação: islo iicou bêm
claro na conclusão do
Ju z no rneu ju gâmento
de 1967 Ou sejâ,
mesmo que algo sejâ
verdade, não se pode
dizê)o, pois é politica-
nente incanecto e vai-
se pere a pÍisão se o

J &l- i Muitas
pessoas, após pas-
sarem 5, í0 ou 20
anos das suas vidas
lutando por aquilo em
que acrcdilam, Param

condenados âo mâl-
ogro, seria alnda ume
necessidade da vide
pârâ os verdadeiros
Nacional-Socialstas
lutar pela causa alé
ao máxiÍno das suas
capacldades e lnf-
f ing r tanta punição
quanlo possíve no
inimigo.

J-&Ii Bom,
colin Jordan, foi um
enorme prazeÍ teí-
mos oportunidade
dê o entrevistaí.
Paía têrminar, diga-
nos por Íavor quais
são os seus planos

de trabalhaÍ, pois dizem que já
fizeram muito e quê "agora com-
pete a outros fazêr algo". Há tam-
bém quem desista das suas ideias
por achaÍ que diÍicilmente serão
implantadas. Porquê é que você
não fêz o mêsmo?

para o futüro?
C. JôÍdan : Os mêus planos

paÍa o fuiuro, devjdo à minha idade
avançadâ e à artrite que me inca-
pacta um pouco, são limitados aos
meus arligos, o que eu tenciono con-
t nuar a fazêr enquanto â minha vida
e capacidade Pêrmitir

"Nacional Socialismo:
Vanguarda do Futuro"
Estê lvro de 136 páglnâs e um

conjunto de âlguns dos me hores
arligos tá rêâlizados poÍ Co in Jordan

Coniorme diz o editor na intro-
duçaio, 'Nãa façan confusáo'este é um
livro peigosa. As ideias canlidas neste
pequeno volume são suficientenente

Alguns dos arligos foram
escrtos êrn 1989, Para comemorar o
100" af veísáro do nasc mênlo dê
H tler É o caso de 'Adolf Hit er:
Hornêm do Sêc!lo', onde Jordan
reierê a enoÍme imPodância desse
Homêrn e o eieito que teve na sua

JoÍdan dedica igualmenle âlgu_
páginas do lvro às muilas
pessoâs q uê, segundo ele,
nada iêm a ver com o Nacional
socia ismo, mas que mu tas
vezês são conf!ndidas com
êste deâ1. Chega â uli izar
inclus vê a expÍessão
'Hollywood nazis" para deíin r
algLrmâs dêssas pessoâs, cÍiti-
ca a foríra como outras pes
soas sê êscudam por detÍás do
Nacional Soc alismo pâra se
envolverêrn em actos de van-
da ismo. faz quêstão de salien

explasivas parc clemaln
todâ a esttutura de
poder do munda
Ocidental. O autot é um
expoente da mais adia-
dê. cla '/],ais tenida e da
,,]-ais injuriada dautrina
das tenpas modernos:
O Nacianal Sacialisno

Contidas aqui, de
forma concêntrada,
esÍão os Persamertos
mais proibidos da era do pós-guerm de
45: elogio de Adolf Hitier e a defesa das
suas políticas; a clefesa aborta do
Nacional Sacialisno para tada a raça
branca e uma farma de acÇãa para que

este objectivo seja conseguido, mesma
contra a mais brutal e determinada

tar que o Nacional Socialsmo nada
tem a ver com "dirê ta' ou 'extrema

O úliimo artigo do livro é um
curioso diálogo íctício enlre um novo
aciivista racia e um exPeriente
Camarada'. Esta conversâ trata vários
ê mporlânles assunlos relac onados

com a lu1â râcal e seNe paÍa Íeíectir
sobrê multas dâs têcnicâs ulilizadas por

racialistâs, procuÍando Jordân apresen_

tar as mê hores alieÍnatvas.
Esle !vÍo pode ser adqulíido

através do mesmo endereço de Colin
Jordan enviando6 I brâs.

Este é o nomê da polémica rêvista
que Colin Jordan ed ta reg!lârmente há já
vários anos, tendojá edltado cerca de 40

os tenrâs iÍatados são vaÍiâdíssi-
Ínos, mas sempre sob uma perspectiva
âbêrtamente Nâc ona Socalista.

Podemos por exemp o Íeíerlr a
questão êxtremâmenie actua da eugênia,
ou seia, o âpuramenlo da râçâ sendo qLrê

Jordan desm stifica, de fornrâ clara,
muiios preconceitos ê dá a conhecer
níormaçôes nterêssantes É o facto, por

exemplo dê os EUA lerem preceddo a

Aemanha Naciona Socalsta corlr egis_

laÇão sobre eugenla.
ColLn Jordan e guâ rnenle um iêr_

voroso adepto dâ libeÍdade de êxprcssâo
e dos dlretos humanos sendo que tam_

bém divu ga casos de Íepressão que
ouÍas pessoas soirerÍ por todo o mundo
e âpoa-as ncondicional e aclivamenfe.

Ficamos assiíÍ a saber, PoÍ
exêmplo, do caso de FÍanz Ruby, que há
uns ãnos âtÉs na allurâ com 85 anos. Íoi
mullâdo em cerca de 640.000$ PoÍ
dêc arar publicamente quê a Alemanha
deve manter-se habtâda prifcipalmênte
por Alemães Ou o caso dê Host Patzke
que, quando tinha 63 anos, ío multado
êm cerca de 480 000s por a egadamente
criar ódio conÍa os nao Abmães ao p!bli_
camênte evdênclâÍ a aila tâxa dê cÍime
dos eslrangêiros que píocurarn as lo nâ

Também cunosa é a sêntença â 18

ê 15 meses de píisão â que dois jovens

Andreas Thierry e Adolí SchatzmâYr
forâm condenádos poÍ um lribunal de
KlagenÍuí1 na Áuslra por defenderem
publrcamente a honÍa das Waffen SS

Para Íâzer uma subscrÇão (de qua

tÍo númêÍos) destâ rêv sta ou irc usive
paÍa adquinr nÚmeÍos mais ântgos, ape-
nas tem que fazer o pedido e efvaÍ 4
Libras ou US§5 paÍa Colin Jordan:

Gothic Ripplês, Greenhow Hill,
Haíogate, HG3 5JQ, lnglaterra.

Cedamente quê pâÍa um Nac onal
socialisla esta publicação é imperdível,
mas tâÍnbém para qualquêr outra pessoa,

com qualquer outra ideologla, êsta publi

cação vâi conce ezâ fâzê-la pensâr e
pode, pelo menos congratulâÍ_se por
saber de facto o que Pênsam Naconâl
sô.Iállstás como Colin Jordan ê não ficar
apenas peas habituais det!Ípações dos
mêdia quando Íâtam estes âssunios.
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EBllfP : "Missão cumprida!"
Ao longo da campanha êleitora

BÍilânica, quê têrminou no dia 115191

conr a eleção do Parlido Trabalhista, em
dêtrimênio do govêrno Consêrvâdor,
houve um outro pariido que, apesar dê
ser mais pequeno gerou mâis poémica
quê todos os outros junios ê pêrmtiu,
mais uma vez, verificaÍ a hipocÍ s a de
mu ios âllo intitulados democrEias

O Parl do Nac onalista 'Bril sh
National Party" enlrou neslas eleições
gêrais dêcaradamêntê com o principal
propósiio de ganhar uma publicdade
mâssivâ nos nred a e trazêr. êm número
recorde. novos m litantes e aumenlaÍ o
número das suas Lrn dâdes espalhadas
poÍ lng aterÍa.

Parâ mê hor âtingií esies objec
tvos o partido compÍomeleu-se, no
VeÍão dê 1995 â tudo tenlar pâra apre
sêntaÍ mais de 50 candidatos bem
preparados nestas eleiçÕes, de íorma a
tirar vântagêns da lei êiêitoral lng êsa
que assim permiie entre ouÍas coisas,
ter d rêito â lrânsmitií um b oco dê 5
m nutos de pÍopaganda televsiva.

A resposta às lransmissÕes lelevlsi
vas do BNP fo devastadoÉ sendo quê
em apenas Íês d as receberam mais de
2000 câíâs dê pêssoas quê queram
saber mais sobÍe esie padido.

A resposta de John Tyndall e de
que: A verdade e quê aquêes que têm
opiniõês patrióticas sentem-se proiunda-
mente ofend dos pelas co sâs quê se
vêem nas televisões ê sê lêm nosjoÍnais
todos os dias, mas não exrqern que os

Acima pode-se ver Jonh Tyndal. o
idêÍ do BNP, a dlscursar no lrnpor-
iãnie meerrg que o BNP organiza
anualmenle e que ocoreLr em fina s
de Jânêío dêste âno Ao ado. encon-
ira se Richard Edmonds (orqânizador
Naciona do BNP) e Nick Grfiin

ELEIÊOES EM INGLATERRA

grupos de asiáticos e
de nêgros realizaram
entâo algumâs
dêmonsÍâÇõês quê,
apêsar de pequenas,
os media deram
grande destaque.
Essas pessoas ex
gianr que o BNP não
t vesse diÍeito a
exprlmlr âs s uas
ide as e que não
I vesse âcesso â
divulgaÍ sequer o seu
endereço nâ tele
visão

Esses indlvíduos

l!sliÍicam-sê dizêndo
que os apelos do
BNP ao ênvio das
minoÍias étnicas de
regresso aos se! s
Paísês causa uma
grande ofensa a
essâs minoÍiâs ê que
as faz sentir-se

sêus responsavers
seiam âÍnordêçados
corno já disse, é
suposto lng aterrâ sêr

A e§te propósilo,
pôde-sê ler no Jornal
de Notícias de 19/4/97
que: Há nilhões de
cantri bu i ntes afric a nos
e asiáticas neste País
(lnglaterra) que natu-
ralnente não arlmiten
que a seu dinheiro
seja utilizada para que
un banda de racislas
divrlgue os se rs
ideais através da
Televisão pública,
advoga Lee Jâsper,
um afro-anglófono
que preside à Aliânçâ
Naciona dos Negros.'

Bom, mâs então
o que dlzêÍ de
Naciona lstâs con-
lrib u ntês q!e vêm,

te ev srvo Desdê
passaÍ imagens de minorias étnicas
âté avisârêm o BNP êm c rnâ dâ
hora que certas rnagens nâo
podiarn passar, não lhes dândo
lempo para fornecer oulras os
diversos canais de televisão de ludo
Í zeÂn, pa.a tentar 'dêmocraticâ-
menie' bo cotar o BNP, sendo que
em a guns casos o conseguirâm

OLãiiô áôs rêsL 1ádos finais
das êleições varâram lmenso, con-
soante o candidato e o círculo ern
que concoTTâ Os melhores resultâ
dos elêitorais do BNP foram con-
seguldos por Davd K ng (7,5"/o) em
Bethnal Grêen, pela Sra Francês
raylot (5 2%) em Dewsbury e por
John Tyndail (7,3%) êm PoplaÍ &

Cann ng.

No enlânto âpesar de cumpridâs
todas as normas, não foi fácil pâra o
BNP re ndivicar êstê seL dirê lo

pôr êxêmpo o seu dinheiÍo ser ulilizâdo
em campanhâs de ncenlivo á mgraÇão
parâ lnglateffa, facto quê é extrema-
mênie ofensivo para elesll?

Quanto á âcLrsação dê 'racismo",
podê sê er no JN de l9l4l97: ' Cantuda,
o presidente da Pattida Nacional
Britànica, Jahn Tyndail, recusa-se a
adniti que a seu partido seja consideÍa-
da racista "lsso dêpende do ponto de
vista, Se nos peryuntâtêfi se odi-
amos outras raças, tereInos que
rcsponcler pela negativa. Porém, se
quiserem saber se coloêamos o
,osso povo acima de tudo e que o
pÍetendemos preservaÍ, êntáo, se
isso é Íacismo, teremos que dizer
que sim! cleclarou Tyndall.

Aindâ ao longo do mesmo artgo,
ê-sê algo bastante curioso

'En 1993 LondÍes foi paico de vio-
lentos conhontos entre a Palícia e os
grupos anti racislas, quando as forÇas
da orden inpedian cerca de 2A nil
nanifestantes de invadn una livraria
que sêÍvia de hase ao BNP." U.r,a
ivraria? É vedâde Para os câmpêões
da loeráncla e ibeÍdade qualquer lvro
divulgado pelo BNP deve sêr dêslÍuído.

Entretanto, com a certeza de terem
cumpÍido penamenle a missão
estabelecida a proÍidâde dos activlslâs
do BNP está agora virada pâía visliar as
m lhares de pessoas que ao ongo dâ
cârnpanha, manifestaram nlerêssê em
saber mas e daÊ hês a oportun dade de
sejuntarem ao part do.

Entretanto, qLrando as
nomeaçõês pâra as êêiçõês geras
foram declaÍadas e ícou claro que
o BNP t nha consegLrido apresêntâÍ
55 cand datos e habi itar-se ao
lempo de ântenâ â oposição, que
continuadamentê unha sempÍe diio
htarse de um b/uff propâgândisti
co do BNP ficou em loialhisiêria.

VáÍias associações de judeLrs
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Enlre muito outrc málenâlêditâdo pelo BNP,
é possÍvel adquiÍiÍ estes dois livros quê tíâtâm
lêmâs êírêmameíte interessanies, mmo sêja: os
princÍpios básicos da propaganda, o rerulahento,
Íalando com os mediâ, Íalando em meetings, tÉ
bâlhândo sozinho, â importância dà lideÉnça, á
dislíibuiÉo ê colâgêm de maieÍial, pessoas que
são dispênsévêis ê um modo de vida a ter

PâÉ âdquirir estês dois livros e/ou diversa
out€ lite.áturâ podê êscÍêver para: P.O Aox
117, Welling, Kenl DA 1ô 3DW lnglatena

No final da iniroduçáo do 'Activi§ts
Handbook", é refe.ido que : "O quê êslá êscÍito
neste livro eíá dÍecionâdo pãrâ umâ oÍganizâção
lnglesâ. lúuito do quê @ntêm, no êntanÍo, podê
muito bêm ser usado por activistâs de similar oÍi-
êntaçâo de ouiÍos Países. Sê os nossos âmigos
âlém-mar podêÍem beneíciar dâs nossâs idêiâs
como os nossos compahotas benêÍciâm, Íicarê-
mos bâstântê contênles.l"
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LIVRE TNFORMAçAO
FINLÂNDIA

Em defesa da cultura Nórdica!
ISAN[,4AALLINEN OIKEISTO (D re ta

Patr ót ca) é uma associação egâ e polÍt ca da
F nlând â e, até à data a maior e rÍrais activa orga-
nrzaÇáo Nac onal sta desse Pêis Tem departa-
rnentos loca s ern todas ãs rÍra ores cidâdes da
F^la^odeeco- ê g-na "eo-e'cra qJe orgâ' 7ê

demonstrações lvlesmo aos casos ern que parirc
pâm âpenas 20 ou 30 m itantes a reacção das
pessoas costurná ser bastanle boa e o recrutamen-
to de novos membros tem aumentâdo

Ate âo pr nc plo do século X X a F n ândia
fazia parte do Íeinado Sueco O Íderdareberãoío
Jaakko kka e é cons derado como um dos grandes
herórs Nac ona istas da histór a da Fin ândiê

A ideo ogia dâ sanmaa nen O ke slo' é
baseada quer no Nac onal srno polii co quer na cul
tura nórd ca e tradrçâo As de as base das suas
activ dades e pr ncipros têm como nsp rador o
grande Nacronahsta F nlandês Kalevâ a que for o
prirne ro â expressar urna necessldade de êurnentar a
conscrêncrâ de uana unidade cultura e íaca do povo

Finlandês

HOLANDA: Repressão e violência
Estas duas íotos d zem respe lo ê Lrmâ demons

lraÇão coniunta com 150 manifestantes reâ zada pelo
NVP/CP 86 e pe o CD Ta actrv dade teve lugar em
Zwolle uma cdade com T00 000 habitantes O iema
deslà de'ronsl-àçào eÍê Direitos iguais para
Nacionalistas! Lrma vez que têm sofr do rrnensos
âtaques, pÍessões e discÍimrnações nesse Pais

No lornal PúblLcô co dà 29i3197 pod a se er que
O deputado e chefe do paitdô halaudês de -oxÍtena-

úreita Centrun Denacralen (CD) Hans Janmaal. fot
anlefit condenado a quatra semanas de pnsãa duas das
quais efeclivas por tncttamento à discrtminaÇãa. Um
outra simpattzante de exlrena-dtrctta e nembro da
Conselho Munictpal de Roterdão AlaftUn Freling fai can
denada a idêntica pena pela tnbunal cle Zwalle Os dois
hamens enlaaram 's/ogars hosrs aos estrangetras
durante uma manifeslaçáa nesta cdade. em Feveretra
da anc passada A rnanifestação eÍn causa d z respeito

Esta organrzaÇão tem uma Tev sta o rnensa ntitLr-

ada Kansalrnen Rintama rFrente Nac ona ) e que se
encontra actuaLmente âpós grandes eslo.Ços dos seus
responsáve s, disponive nês raaroTes !,arasdoPais

Conselho [4un .] pâ de Roterdão
Curosârnente c Püb|co' esqreceu-se de

menclonar qlre Lrm grande númêro de Turcos e

ndivlCuos de exlÍema esquerdâ dánri caram
a guns dos carros oe Nâc onalstas

No rnês segu nte o NVP/CP 86 organ zou
outra dernonstração nâ crdade de LeeÍdârír Pedc
de 200 ,m granres da Turqura I!43rrocos e

ndonésra ãrrnados ccm facas e laacs ie case
boi íizeram codes de êslrada pai;r r,.aed - os lr€

sê r C; c dâde e depo s êtâcarain 
"' 

cie.1a:rê.i9
a guns orLrpos ce \ac cirê ,slês i"4ês1.,) ..' t-j
,rra ceÍ,c.staLáo egal a pÔria!â raiii 

"j 
'i'i:

,|r1ped r Js at3rli,..'s E "o'.!il,.nic a,i -r\' : t
', ngué'r t",.r ôria, esta r ci :- i.r .: !:ir -i''' r::

às fotos que aqu pub|camos e tenoo eí' conia que esta
acl .roàde ío -r sJce,s' - q,e ro a p: 'c,íà
demonstrêção ega Nac cna stâ na Ho anca o que
or g nol] lma grênde ccDerl!ra dos med a e conse-
quente píopagàndâ tâ vez se perceôâ mê hor porque
foram condenêdos o lider do pad do CD e o membro do



LIVRE TNFORMAçAO
SUECIA: A luta continua!

"Rrksfronten" era â rnaror orgâirzaçào
Nâcionalista Suêca aié há bem pouco tempo atrás.
Estava a ler um enoTme sucesso e a contar com o
apoio de cada vez raars jovens em grande parie devi-
do às ecções de rua que erâm rea zâdes reguler-
mentê e corn grênde deternrrnação

Nas act vidâdes que reâlizêvam procuravâm
abordar não só temas nacionais como gualmente
questões internacionais. já que cons deravam que
não é possíve solar um País do que se passa no
resto do mundo. Na folo ao lado pode-se ver uma
acção dê 'Riksfronten' na cldâde de Fegersta com
alguns dos cartâzes â menc onáTern 'lsraêl fore do
Líbano e 'Riksfronten, â verdaderra organlzação de
classe lrabelhâdora"

Recentemente âpós fortes pressões do governo
denocrática esta organizâÇão ío1 forÇâda â acabar ,ossás â/íras e rcdescobrir aqueles ídaais que Ém

sido suprimidos há já demasíado tempo. Honrâ no
trabalho, orgulho no povo e nê, nação e amor pêla
,ossa raÇa. A única forma de o tazer é etrevés de
métodos legaís. - A luÍa continual"

ALEMANHA. A maior manifestação
Nacionalista desde há 20 anos!

Êm declârêções à J & L uma das pessoas quê
estava à írentê da Riksfronten À,4agnus Soderman fez
questão de salientar apesar do frrn da Riksfronten" que
"Se gueren os ganhaL temos de procurer bem nas

Desde 1995 que
está em drgressão
pela Alemanha uma
exibição que e apre-
sentâda âo públrco

colocar todo6 os
Alêmães com um côm-
p exo dê culpa - ainda
mâior - para com todos
os outros povos inclurn-

nas principais cidêdes da Alernanhâ
ê Áusiria O nome da exrb ção é
"Guerra de exlermín o - cfimes da
Wehrmacht 1941-1944 e exibe
fotos e pâpêis da Segunda Guerra
lvlundial, procurando demonstrar
aos visitantes. de uma forma muito
pouco científ ica (nomedâmente
sem datâs e sem Íefêrências
históricâs coôcrêtas), que todos os
soldados da Wehrmacht - exércrto
Alemão - êram criminosos e que a
sua principai tarefa na frente Leste
era matarjudeus e oukos civis

Este descricão dâ Wêhrmâcht

e a sua uta contTa o exército comu
n sta é releitada por urna grande
parte da popu ação A emã mas é
apoiada pelo Governo Alemão.

Quanto aos idosos A emães
que utaram durante a Segunda
Guerra [,4trndral na frente Leste
sentern-se horrorzados ê Íevo tâ-
dos com esta ex biÇão

Depo s das SS e das Waffen-
SS, e agora a vez dos soldados da
Wehrrnacht. â maior orgênização
militar ALemã na ll Glerra I\rundial
serern acusados de cr minosos.

Contra este situação que tem

do os judeus, o movimento
N acro n al na Alemanha decid iu
tomar uma posição. Com uma
demonstração sob o lêma'Os
nossos antepassados não Íoram
criminosos - e nós temos oígulho
neles' os Nâcionâlistas, sendo a
maro r parte jovens, quiseram
deÍnonstrar âos Alemáes e ao
mundo a sua solidariedade pâra
com a qeraÇão da Guerra l\rundial

Ouândo em Dezembro de
1996 foi anunciado que esta pre-
conceituosa e falsa exrbição estâria



presente no dia 1 de lvlarço em
[,4uniquê (a cêp tal histórica do
movimento Naciona Alemão), as
prêparaÇões para a demonstração
comeÇâram

O NPD e a sua organ zação
de jovens (JN) produzirarn largos
m hares de folhetos motivando as
pessoas a estareTn presentes em
l\/lunique Estes fo hetos foram
env ados tarnbém, desde Jane ro,
parâ todos os jorna s, revistas e
catá ogos de toda a Alemanha. A
" Lin ha Telefónica Naciona isia"
(NlT) da reg ão de Rheinland
nforrnou igualmente, durantê largas
semanas a êx stênc a desta
manifestação. Ern todas as grandes
cidedes dâ alemanha âs organ za-
ções Nac onal stas regionais e os
seus líderês começâram a organr-
zâr vralens de âutocarro para se
deslocarern a IVLrnique.

Eesquesurgeodialde
]\rarÇol Logo pela madrugada cerca
de 40 âutocarros e centenas de
carros já circulavam pelas estradas
deslocân do-se em direcÇão a
À,4unique. Entretanto como sempre,
a policia e crim nosos de exlrerna
esquerda tentaram impedir. por
todos os meios, que os
Nêcionalistas se fizessem ouv r

Os casos de intolerância são
imensos Por exemplo, em Berlim. a
policia mandou parar três autocar-
ros alugados (antes de terem
recolhido duzêntos Nacionallstas) ê
de seguida conÍiscaram os bilhetes
de identidade e cartas de condução
dos motoristas.

Em Sachsen-Anha t crimi'
nosos de extrêma êsq!erda âti-
raram pedÍas conlra dois aulocarros
que transportavam Nacionalistas
Tal fâclo, obrigou a que não
prosseguissêm a viagem até
l\4ufiquê, já que todos os vidros dos
autocarros foram partidos.

À volta de Muniquê a políc a
bloqueou todas as euto-estredas e
estradas até ao centro da cidâde,
de forma a poder controlar os
Nacronalistas. Esta situação resul
tou em pelo menos màis urna cen-
têna de Nâcionalistas presos O seL.l

único crime eÍa trazerem consigo
algum autocolante ou determlnada
literâtura ou alguns sírnbolos que
são proibidos na Alêmanhâ

Das 13h00 até às 1 5h00
apareceraÍn cada vez mais pessoas
no ponto de encontro dos
Nacionalistas - a Praça de St
Jacob ('St Jacob-Platz ). As
15h00 o local estava completâ-
mente sobre otado, já que não com-

Pareceram as 2500 Pessoas que a
políc a esperava, mas ma s de
4000. Uns poucos rninutos depos
das '15h00. a dernonstraÇão
começou sendo transporiado na
parte da frente um conjunto de
banderras do NPD JN, e com as
cores do Re ch a emão preto,
branco, vermelho

A seguir. seguiê um carnião
coÍn a tr buna, e logo atrás os
mi hares de Nac onalistas formados
em colunas de 8 pessoas

A demonslração causâva uma
grande su TpTesa aos trasêuntes,
devtdo ao seu comprimento de ma s

de 2 kllómetros Após o o6a de
encontro a manifestação atraves-
sou a parte antqa de lvluniquê em
d recção a lvlarienp atz" Durante o

caminho foraÍr gritados diversos
s oqafs como poT exernplo:

.Os nossos antepassados o
nosso orgulhol" "wehrmacht e sol-
dados iraídos pe o governo!" "Aqui
marchâ a Resistência Nacionall"
"V va a Soiidaredade Nacionall"

Ao longo do trajecto, os
Nêcionalistas forarn atacados por
pequenos grupos criminosos dê
extremâ-esquerde que aliraram de
uma grande distânciâ, pedras, gaÊ
rafas e ovos Cêrca de 5 dos mais
de 1000 poiicias que acornpa-
nharam a manifestação ficaram feri-
dos por estes habitua s actos de
violência e provocâção.

Após duas horas, ê pârtê da
frente da demonslrâçào chegou ao
pé da "Marlenplatz', onde á
demonstração devia âcabâr. Por
essa alturâ, o número de manifes
tantes Nêcionalistas já ultaâpassava
as 6000 pessoas ê um comprimento
dê 3 kilómetros, já que muilas
outras pessoas se juntaram à
maniÍestação à medida que passa-
vâ junto delas.

Mas antes de chegar à
"lvlarienplatz", a políciâ tez parar os
Nacionalistas, pois individuos de
êxkêmâ esquerda tinhám ocupâdo
o local e a polícra não o queria
desimpedit

Apesar das provocaçóes da
extrema-esquerda e apesar de os
Nac onalistas poderenr facilmente.
ees próprios, mparem" a praça,
fo decdido não tomaaem acÇões
que pudessem orig nar vio ência, e
asslm os organizadores Pararam ês
pessoas err frente ao oca onde se
fez esponlâneamente o comícro.

Sobre esta situação, o líder da
polícia responsável pela demons-
tração. Siegfr ed Boehrn, disse
mars taade numa entrevista que
verdadetÍa violéncia dos

Nac/oral/sfês eu nãa passo confit-
nar. Eu tenho a tmpressãa que a
|íder do NPD tinha as suas pêssoas
sob tatal cantrole

E o maior jorna Alemão - Bild
da reg ão de Bou vârd, na sua

edição de 3 de lvlarço releria quel
'Se os manifestantes do NPD
guisêssem ser víolentos, eles
podetiam têr dettubado, sem
quaisquêt problemas, a débil
linha polícíal que êstava entre
ê/es e os manifesÍantes de
extrema -esquerd a. A polícía
devía agÍadecef aos manifes-
tantes Nacionalistas gue estes
eventos em Munique náo lenham
acabado em câtásÍrofe'

Ao longo do comício, o líder
da JN - Ho ger Apfel - e o líder do
NPD tldo Vo gt - declararam quê o
"novimenta Nacional na Alemanha
vai continuar a lutat contrc toda a
crininalizaÇáo dos soldados
Alenães e das voluntálios
Europeus que lutaram lado a lado,
para salvar a Europa do
comunismo' Agradeceram-lhes
pela sua coÍagem, nobreza e Pron
tidão para fazer sacrificios. Também
âgíâdeoeÍsm a todâs as Pessoas
que se dêslocâram a Munique e
que dernonstraEm que é possível o
movimento Nacionálista organizar
demonstrâÇôes em massa, com
vários milhares de pessoas.

Entre os discursos, e no finâ|,
o bem conhecido cantor
Nacionalista Frank Rennicke tocor.l
âlgumas baladas em memória e
pela honra dos soldados Alemães e
seus Camaradas Europeus.

O comício aoabou com um
minuto de silêncio e depois com o
hino nacionêl cantado poÍ 6000
Nacionâlislas.

A Alemanha está a deaperla
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1o Maio: A Extrema lntolerância da Democracia !!!
Depois do lremendo sucesso quê

foi a demonstraÇão do 1" dê I\Iârço em
ÀIunique, os Nacionâ islas Alêmãês
planêaram uma novâ demonstração

No dla 1" de Malo o dia trad ciona
da câsse lraba hadora, o NPD e a s'ra
oÍganlzação da luventude JN - ânun-
ciaram uma demonsiÍação em lêipzig
(Alemafha do Lesle). O objectivo desta
denronslração êÉ infonnar o povo sobre
as po íl cas do govêÍno no que diz
rêspeito aos aspectos socâl económi-
co e a questão da imigraÇão, iá quê são
as pr ncipais raz0es dos enormes
probemas sociais na Alemanha, como o
desemprego em massa, a criminalidade
a a tisslmos nívêis ê m lhares de
su cid os lodos os anos.

ApesâÍ do nümeío de desemprega-
dos eslâra aumentaÍ, o governo Aemão
não rnpêdê a imigÍação de quâse
200 000 pessoas não-Europejas todos
os anos parâ o sêu Pais O número de
estrangeiros na Alemanha já chêga aos
10% ou 8 m lhões, sendo que, por oulÍo
lado, êxislem quasê 7 milhôes de
desempregados nesse País Exste tam-
bém um grande número de desempre
sados que vive de d nheiÍo do Governo
ou que gânha d nheiro poÍ meio de
acções criminosas, como o iráfico dê
droga roubos elc Actua m,.nte, em
cada tÍês pêssoas que se êncontíam
det das nãs cadeias A emãs, !m é

Simu lâneamente, o governo gasta,
ano após ano, cada vez menos d nheiro
com nstiluições sociais como E§colas,
Universidades, Hospitais etc, paÍa
reduzir o défice do Estado. dê forma a
ntroduzir o Euro e adaptar a êconomia
pâra os mercados inlernactonâis A
consequência dêsta po itica é um
âumento rápido da pobrêza no seio da
classe trabalhadora A ernã.

Contra estâs circunstâncias e por
uma ordêm económica nac onal. ant -
capilâ isla, â Resistêrcia Naciona pre-
tendia marchaÍ sob o lêma dê 'Traba ho
PriÍneiÍo PaÉ osAlemãesll'

Como aconteceu em l\,,l uniq u e
mais de um mês antes comêçaram as
preparaÇoês pârâ o meêlirg em Le pzg.

liilhares de paníletos foÍam ênvla-
dos novamente alravés de jornais
nacionals, Íevislas e caiálogos de vênda
por correio, paÍa Ínob lzar as pessoas
paÍa a dêmonstrâção

Tendo ainda bem viva nâ rnêmóra
â denronstração dos 6000 partic pantes
na neeting de À,,lunique, o parlamento
da cidade de Le pzig, conkoiada pela
êÍrêma-êsquêrdâ, proibiu a marcha no
dia 10 de AbÍil com o argumento dê que
o NPD/JN lulam conÍa a Consttu çáo
da Alemânha dêmocÍálica e que haverá
o peÍrgo de confrontos entre pessoas da

Todâs as aulo estradas na
Aemanha foÍam conlÍolâdas por carros
e por he icópteros dâ polícâ Em redor
dê Leipziq, a polícia chegou a bloquear
lodas âs ruâs pÍinc pâ s dentro da
cidade, ut lizando paÉ o êfeito os 4500
agentes destâcados e 20 tânques dê
canhôes de àgLra, para gaÍanl r a
pÍo biçáo da demonstração.

Poí todo o Pâís, mais dê í0.000
polícias estiveram mobilizados e iorâm
pTesos ma s dê 600 Nac onalistas
pÍocurando assim esmâgar o dirêiio
democráico de Íeun ão ê o direito a um
pÍotesto pacífico dessâs pessoas

No entanlo â po íciâ não consegu u

detêr todos os Nacionalislas. Assinr,
apesar de tudo mais de 1000 pessoas
conseguirâm efêciuar dêmonsirações
um pouco portodâ a Alemânhâ.

Aciividâdês com mais dê 100
Nacionalistas ocoÍÍeram em cidadês
como Burgdorf Halle, Rostock e
Cottbus. Mais de 200 Nacionalislas mâÊ
charâm em A síeld, mais dê 3oo êm
Grimma e a maioÍ demonstração ocor
reu em Hannoversch-lvlunden. Al os
Naconâlislâs ut lizaÍam um meelirg do
Slndicato dos lrâbalhadores Alemãês -
DGB (ondê paÍticrpavam âpênas 40

pessoas) para protêstar conlÍa
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QUE LIBERI}ADE
êsquerdâ ê Nâcionallstas

o

O NPD/JN usou o seu diÍeito de
objecção conlra esta decisão e aprêsen-
tou uma que xa no Trjbunal Reg onal,
que veo a confirmar â decisão do para-
mento dâ c dade no d a 24 dê Abril
Contra esta confirmâçáo, o NPD/JN
apresentou nova quêixa, agora no
Tribuna de lnstância Superor, que, no
d â 28 de Abril pêmit u a rêalização da
dêmonstÍaçáo. Enlão, a 30 de Abril (um
dia antes da demonstração!) o pârla
mento da c dadê de Lêipz g proibi!
novamente esse protesto público

Desiâ vez, o argumenio êrâ dê quê
os seÍviços secretos esperavam 10 000
Nâclonâ isiâs e quê a polícia não linha
agenies suficenles paÉ garartir a segu-
rafça da demonstÍaÇão À,lêsmo assm
os Nacionalistas não desistiram ê
votaram â colocar um processo conlrâ
tâl dêcsão e respêclivo arglmênio, só
que desta vez o Tribunâ de lnstância
Supedor confimou, na nolte dê 30 de
Abr , a decisão da cidade. No enianlo,
já nada podiâ pârar a Res stênciâ
Naconal de cont nuar a sua
rnobilizaçáo e de p lanea r
umâ enormê demonstÍação
espontânea n urna o!tra

Ao longo da madÍugada
do diâ 1 dê lllaio de 1997

o desêmprego, imigração ê

Após umâ hora a polícia
inierrompê â mârcha que
decoÍra sem qualquer tipo de
problema e prendeu 130 pes-
soas. l.iais tarde, a policia e

10.000 Naconalistas de toda a partê da
Alemanha começârâm a deslocâr se, de
âulocârro cârro ou comboio, coordêna-
dos por te efones portáteis, de forma a
se junlarem para uma dêmonsiraÇão

A polic a lenlou colocâr o mâior
númêro dê obstácu os e impedir os
Nâcionalistas de sequer se juntarem,
utilizando rneios inacreditáve s.

Em muilâs cidâdês coníscârâm os
autocarÍos alugados ogo no local dê
parlida. Em outros casos, pârâvâm os
autocarros fas auto-eslradas e
escoltavam-nos de volta ao loc€l de paÍ-
tida, não sem anlês Íêgistâr todos os
nomes dos passageiros. Também houve
algumâs centenas dê dêienÇões, na
maioÍ pa,tê dos casos apenas poÍ umas
hoÍas, o sufic ente para garantir que
essas pessoas já não pudêssêm paÍticF
paÍ na maniíestação.

Dê referir qle, por vêzes parâ
cadâ autocaÍo escollado, chegavaÍn a
seÍ utilizâdos cerca de 25 carros e
carrinhâs policiais paÍa esse efêito.
Como a velocidâde a que sê deslo-
cavam era nruito bâixa ê não pêrmiliam
outros veículos u lÍapassâr o autocaÍo,
ocorreram diversos engarÍafâmêntos.

também âlguns Nac onallslas quê se
ênconÍavam d spersos, já de regresso a
casa foraÍn âtâcâdos por um grupo de
100 cr minosos de exlrêrna êsqueÍda.
Três agentes e alguns Nacionalistâs
ficâram feridos nêstê conÍonio dêsigua.
Um dos feÍidos Nacionalisles foi o
conhecrdo cantor Frank rennickê.

Perto de uma esquadÍa da pollcia
ele loi atacado poÍ um grupo dê 50
covardes de exiÍema esquerda mâs a
políciâ que tudo presenciou, nada fez
para o âjudâÍ. FÍank foi agredido bar-
baramente, tendo de Íeceber âssistência
hospilalar

Apesar desles trisies Íâctos, da
policia e do ambienle de terror que os
comunistas procuÍaram cÍiaÍ, das cenle
nas de detenções e dos Nacionalistas
íeridos. o 1" de [4aio foi novamente um
grande sucesso para o lúovimênto
Naconâl da Alemanha, pois mals uína
vez demonslÉrâm qLre a volénciâ ê a
repressão nada podem contra as ideias.

A Resistênciâ Nacional moslÍo!
novamente quê assêguErá o seu direito
dernocÍáico de reunião, com ou sêm a
peÍmissão do actual governo Alemão.
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MENTIRAS E CENSURA LEVAM
EX.COMBATENTE AO SU ICíDIO

No dia 27 de Abril de 1995 o DiáÍio de Notícias iníomava que "Um Alenão de
75 anos, nostálgico do Terceiro Reich, inolou-se pelo fogo onlen, en Munique- A
pollcia disse que enconlrou na casa do suicida una caÍ|a a explicar o acto.
Combatente na Segunda Guem Mundial, toi detido depais da guena e expulso dos
Sudelás. Cor,fessa ra cafta que a sua imolação é um acto de ptotesto contra a
histografra do Terceiro Reich depois da queda."

De facto, este homem - Reinhold Elstner - disse isso, mas drs§e ainda muito
mais. Após diversos esforços da nossa pârtê, e com o apoio de David lrving e de
Hans Schmidt, é-nos possivel apresentâr-lhe aqui, ê praticamente na ínlegrâ, a
dramáiic.a carlâ que Elstnêrdêixou no sêu apartamento anles de se suicidâr.

O âcto desesperado deste homem deveriâ deixâr muilas pessoas a .efleclir
sobre o que aconlêceu. Talvez o mais úmodo sêjâ voé pensar que esle "ex-nazi'
dêvia seÍ louco ê nêm voltara pensaÍ neste assunto. Àrâs porque é que não experi
menta pensar mais um pouco? AÍnal de contâs há m!itos loucos por esse mundo
fora, mâs quantos vêzês se ouvem lêlatos de suicídios ião brutais como êste?

ApÍoveltamos pâra o nformar qLre não só o sacnficio dê Elslner foi âbaíedo
pêlo govemo e mêdiaAlêmães, como â divulgaÇão do conteúdo da sua carta está â
seÍ reprimida. É o caso do edilor da revista Alemã 'ZirkelbÍief, que foi multado em
9 600 mârcos (cêrca de 960.000$) por publicar â carla, pols os tíibunâis Alemães
decidiram definir o último adeus de Elslner como "incitâmênto'póstumo. Leia a
carta e Íique a saber porque cerlas pessoas a quêÍêm censurar â todo o custo.

"Alemães na Alemanha,
na Aústria, na Suíça, e em
qualquer outra parte do
mundo: Despertem por
favor!

- 50 anos de infinita
difamação, odiosas menti-
ras e a diabolização de um
povo inteiro já é suficiente!

- 50 anos de inacre-
ditáveis insultos para com
antigos soldados alemães,
de chantagem que tem cus-
tado bilhões e de ódio
"democrático", é mais do
que qualquer um podê
suportar!

- 50 anos de vingança
Sionista já é suficiente!

- 50 anos de tentativas
para criar divisóes entre
geraçôes de A,lemães, ao
criminalizar os pais e os
avós, já é demais!

Una cataraÍa de nentiÍas e
difamações inunda-nos. Uma vez que
eu tenho agora 75 anos de idade, não
me resta muito para fazer - rras posso
ainda procurar a mofte pela auta-ima-
laÇáo; una última acçáo que poderá

negócia nào foi saqueado porque os
prisianeiros Franceses aí ficaram de
guarda até sercn repatriados para os
seus próprbs páises.

Os nossas faniliares que tinham
sido prisioneios en canpos de con-
centração vieram logo para casa no
dia 1A de Marc de 1945 (dois dias
depois das haslilidades terem cessa-
do), e ofere ceram a sua ajuda.

De especial asslstércia fol o
meu tio judeu de Praga, que tinhâ
visto o harrível banha de sangue que
os padisans Checoslovacas inflingiram
nos Alenães que ficaram paratrás.

O hoftor destes assassínios a
sangue fio poderian ainda ser vistos
nos olhos deste homen - un horror
que este antiqo prisioneiro do Reich
nâo experimenÍou durante a sua
en carce-raç áa pe lo s Ale n ãe s.

Eu fui un soldada da
Wehrnacht do grande Reich Alenáa,
lutando desde o 1o dia na Frente
Lêste. À lsro, devo ainda acÍescentar
alguns anos cle mão de obra escrava
enquanto estive pÍesa na União
Soviética-

funcionaÍ cama um sinal aos Alemães
para despenareml!!

Mesma que pela ninha nofte
apenas um só Alemãa acorde, e que
devldo a issa encantre o caminho para
a vetdade, então o meu sacrifÍcio nãa

Eu sinta que náo tenha outra
escolha possível, uma vez que
constato que, ainda agora, depais de
50 anas, parece haver pouca espe-
rança de que a razáo prevalecerá-

Eu sou un Sudeta Alenáo Eu
tive una Avó Checoslovaca, e, por
outÍo lado, familiares Checolovacos
e judeus, sendo que alguns deles
estiveran detidos em campos de
concentraçãa como o cle

Eu lembra-me ben da
'Kristallnachl (nofte de cistal)
de 1938: nesse dia eu cofti ao
encontra de uma rapariga
judia, uma rapariga com quem
eu tinhâ estudado e ela esta-
va a charar Mas fiquei bem
mais chocado quando vi na
Rússia como é que tadas as
igrejas Ítnhan sido pro-
Íanadas, como é que eram
usadas para estábulos e salas

de jogos; eu vi porcos a
grunhir, ovelhas e autros

aninais a pÍofanar os
locais sagrados. Pior

que tudo era ver
cona as igreias

Dara

Partido Nazí au a qual-
queÍ outro grupo que
tivesse a mínina
relação can o

Eu nunca peftenci ao

semo,e ds melhorcs
relações con a nossa Tudo ista

decoria com a activa conivência dos
judeus, essa muito pequena minoria da
qual tantos menbÍos eÍam os execu-
lorês de Estaline. Entre eles- encgn-
trava-se a Íamília dos Kaganovich, 7
ináos e irmãs, que eram de tal forna
assasslnos de massas que, em com-
paÍaçáa, os a/egados assassmos das
SS eram completamente inafensivos.

família não-Alená, e sempre que
necessário ajudávaítos uns aas

Durante a gueffa, o ,losso mêr-
cado de conida era responsável por
famecer alimentos aos pÍisioneios de
guerra e trabalhadores do Leste que
vlvessem na cidade.

Toda a gente era tratada com
justeza e no final da guerra o nosso
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Depois de ser dispensado das
canpas de cancentrcção Russos, fol:
me permitido regressar a casa (que
escárnia dizer "casa" a um prisianeiro
de guena que Íai expulso da sua tena

Auço agora pela pimeia vez as
aleaadas brutalidades dos campos de
concentração Alenães- De inícia não
havia nada sabre qualquer cânara de
gás au a node .ie seres hunanos pot
gás venenoso. Pelo contrána, era-ne
dita que os canpas de concentraçâo
de Therestenstadt e Buchenwald até
tinhan bardeis para as presos.

Durante os "Julgamentas de
Auschwitz", a Prof- l,laiin Brcszat da
lnstituto de Histófla ContenpoÍànea
(en Munique) declarou que os
famosos teis m/hões de pdeus eram
apenas una figura sinbólica

Apesar de Broszat também
declarar que nàa hauve câmaras de
gás usadas para a morte de seres
hunanos en quaisquer canpas de
concentÍaçâo en terreno do reich
Alenão, durante anos, as alegadas
câmaras de gás faÍan nostradas aos
visitantes clas campas de Buchenwald,
Dachau Mauthausen e Õutras

MENTIRAS,. NADA MAIS DO
QIJE MENTIRAS ATÉ HOJE !!!

Tuda se tarnou bastante claro
para nim quando eu li dezenas de
livros escritas por judeus e por auto-
i ntitul adas anti-fasci sta s

Aa nesmo tenpa, fui capaz de
reflectir sabre a ninha experiência na
Rússia. Eu vivt durante dois anas na
cidade haspital de PoÍchav onde, na
nosso prineiro inveÍno, o perigo de

una epidenia de tífo surgiu, e tados os
hospitais e locais de pineiro socaÍros
foran desinfeclados com a que
chamávamos na altura "KZ Gas" (gás
dos canpos de concentração), ou seja,
o famoso "Zyklan 8".

Eu aprendi aí como é que é
extremamente peigoso lidar com este
gás venenosa, nesma não pedencen-
do às equipas que Íumegavan as
edifícios Desde entãa que eu nãa
lenha outta escolha que náo seja
descÍevet todas as menórias de pri-
sianeiros de canpas de concentraçáo,
quando se referem às supostas
.cânaras de gás assassinas", como

Eu rccuso-ne a aceitar as
acusações da pós gueffa de que nós,
Alemães, somas particulatnenle
ágr.essivos. Enquanto a Alenanha
nanteve a paz entre
1871 e 1914, a
lnglaterÍa e a FranÇa,
os exemplos mais
avançados de dêmacra-
cia- conqutstavam a
maiar paie de Afica e
expandian as su as

Entretânto, os
EUA lutavam cantra a
EspanhaeoMéxtco,e
a Rússia contra a

Nesle aspecto,
cansideto o governo
dos Estados Unidas da
Américâ paÍticular
mente cínica, uma vez
que foi este Pals que,

Par duas vezes,

atravessou o oceana para atacar a
Alemanha e converter nos en

E este é um gavema que exter-
ninou os seus habitantes nativos e
que, até hoje, trata a sua populaçáo
negra cono cidadãos de 2a classe.

Na sécula XVlll Sanuel
Johnsan escreveu: "Eu não tenho a
certeza do que devemos tet mais
receio: se de uma rua repleta de solda
dos dlsposlos a pilhar tuda o que
encantram ou de uma sala cheia de
escritores que estáa habituadas a
menti ! Tenclo em conta o que nós
sofrenos depois de 1918 e depoÉ de
1945, nós - Alenáes tenos obigação
de saber de quem é que lemos mais
razões para ler receio!l!

Munique,25 Abril 1995
Reinhold Elstnet"

Está Íôtôgráiiá é de 1992 quando rving Íoi deldo peas âLtôrdâdês do
Caiadá e coisde.ãdo indêsejáve' nesse País. após prcssÕes dê judeus

sob o governo Canadiano Apesar de agemado, rying deixa bem claro eos
mensos jornaLisias presentes que o seu ún co c me Ío o de escrever

lendo por sso s mbol€menie, uma €neta ra mão

DAVID IRVING - "Action Report"

REVISIONISMO
Esta reústa, e.litada por um dos mais conceituados

revisioflistâs de todo o mundo, êstá rcpletâ de iníor-
mações Únicâs PeÍmitê-nos ícar a par das eflormes
diÍiculdades quê David lrving ênfrentâ, nomêadamenlê
porpâde de oruânizações judâicas. São os editores que
são pressionados para não publicarem os seus livíos,
são as dislÍibuidorâs que são ameaçadas, são as lenta-
tivas de agressão a que está sujêito, etc.

A influência e o poder de orgânizâçôes jucleicas
faz-se igualmenle notar quando lrving procura deslocaÍ-
sê a out.os Paises para divulgaÍ o seu trabalho, paÍtici-
pâí em írêelirgs e contâctar com colegas Íevisionistas.
Um bom exemplo ê o câso da AustÉlia, quêjá recusou,
poÍ irês vezes, passar o vjsto de entrada no Pais a
Dâvid lrving Assim, lãlvêz devido às enoÍmes
repressões ê difamações que teú enfrentedo eo longo
dos ânos, líving Íez este curioso comentário: 'arrês um
anai-semila êô alguém que odiava os judeus, agorá
é qualquet pessoe que os jucteus o<lêiem'-

Mas para além dê êxpó. toda ã falsa liberdade que
existe nos países suposlamênte democrático§, lrving
também publica artigos muilo interessantes na r€vista-

Eis um pequeno exemplo: '(...) A propaganda é
uma atma nuíto inpoftante duÍante a queÍa- O P-W-E.
(Political Waia@ ExecuÍive) em o Depadamento lnglês
responsável pêla gueÍru psicológica durante a ll
Cuefta. Tenho congo os docunentos dos arquivos
inglêses dêsle êxecutívo de $opagancla- Sêgundo eles,
en Agoslo de 1942 chegaran rumores, aÍrcvé6 de
canais iudeus, de quê os alenães os estavam a mataÍ
áos m,lrrões, em cànaras de gás. O Ministétio das
Relações Exteiorcs dêu conta de que se tíatava cle
una mentiía, poís os jualeus e os polacos estavam
sempÍe a menüf paâ pÍedispoí a lnglatefia contra a
Alenanha- Náo obsta.,te. o P-W.E. clecicliu utilízar estas
histôrias contra os Alemãas. Começámos enÍão a
lançat, sobre a Alemanhã, milhões de panfretos falando
das execuções em cámaras de gás- Foi uma menúa

que teve eco em poucos ínescs- (.--)'

O endereço da Íevisla é o seguiniê: Davld lÍvlng,
8'l Dukê Steet, Lôndon WÍi, 5OJ, INGLATERRA
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Músiôâ P roiü id â

BALADAS REVOLUC]ONARIAS
Frank Rennicke

ttt

J & L: Têns alguma pessoa
como referência? Sê sim, quêm?

de fâzeÍ músicâ.

J & L: Sobíe o que é que tu
cantas e o que é que pretendes
atingir com a música?

F. Rênnicke: Vou responder
primeiro à última parte da questão: Eu
sou um ser humano com um espíÍrto

J & L: Que idacle é que tens
e desde quando é que tê interes-
sas por música?

Frenk Rennicke: Eu tenho
neste momento 31 anos dê idade.
Quando trnha 12 anos fiz um curco
de guitaÍra. Depois disso, é cero, eu
não íiquei interessâdo em tocar
música. À,,las com 15/16 anos, quan-
do eu pâssei â íicer interessado na
culturâ A emã, recomecei a tocar
guitâÍâ. Com 16/17 anos, quando
comece a escrever poeTnas, tam-
bém comecei a compor canções e a

Jr& tl Poíque é que te
decidistê a fazeí música?

F. Rennicke: Eu perguntêi a
írim pÍóprio porque é que há tantas
pessoas a cantaT contra a AleÍnanha
e como eu amo o meu País, decdi
começaT a cantar.

Nâ Alemanhâ, Fraok Rennicle é o cantoÍ de
música populaÍ (se é que assim se pode definir
toda a música de Frank) mais conhêcido ê
respêilado no meio Naciooalisla

Uma coisa é certa, Rennicke Íevela uma
inlêligêncra nolávêl âo consegurÍ compor mêlo-
dias íormidáveis com um conleúdo que. sem cair
na ilegalidade do sistema pseudo democÍático
Alemão derxa rrânspareceÍ lodos os seus
ideais, às vezes com umâ boâ dosê de ironiâ

Esta entrevista foi Íeelizâda e 8 de OutubÍo
aÉs mais um concerto de Frank, desta vez na
cidadê de Bona, onde indivíduos de extrema
esquerdâ âtacaÍam nesse diâ alguns jovens
Nacionalistâs numa gasolineira e perto do local
do concerto Durante este âtâque, um jovem
Nacionalisla Ícou seÍiamenle fe do âo teÍ sido
atingido poÍ um foguete de sinalização.

Os vâsdalos de exirêma-êsquerda
destrukâm caixotes de lixo, caríos e cabines
telefónicãs nas imediaçles do localdo concedo

AlguDs diâs mais tarde, os responsávêis pêlâ
cidade de Bona decidúam não voliar e enviar
mais polícia paÍa garant'r a segurançâ nesses
me€trgs. Srmultâneamenle proibrram os donos
dê sâlâs e pavilhões pâÍâ concêíos, de âlu
garem esses espaços â Nacjonalislas.

crítico e, assim, procuÍo que as
pêssoas quê ouvem as minhas
canções também comecem a
penser de forma crÍtcâ sobrê as
coisâs que âs rodeiâm. E eu
espero quê consigâ mudâr âlgo
com a músice que ÍâÇo, e que as
situações que estão errádes hoje,
melhorem no futuro, enquânto âs
pessoes sê prepârem pâra elâs.

Quanto à priÍnelrâ pertê de
pergunta eu procuro cantar sobre
coisas que outros músicos e
compositores. especialmente a
extÍema-esquerda, não cantarn.

Assim. êu Íelaciono nas
minhas canções os teÍmos povo,
pátria histórâ, e o fuiuro e pre-
senie de cada um Conseguem
ver isio dê forma muiio clârâ nas
minhâs cânçôes qLrândo mê refiro
aos problemes dos d âs de hole

J &ar Se tê Pedií Para
caracteíizaÍes a tua músicâ,
que referência é que lhê daíias?

E Rennicke: Eu penso que o
termo êxacto para descrever a minha
música é "baladas pairrót co políticas'.

A art culação e iambém a men-
sâgem das m nhas êtras é c ara e
compÍêensível Em contraste para
com muito ouiro tipo de música, que
repete um slogân cont nuedemenle
numâ canção eu conio hisióriâs nes
minhas canções e Ínâlmenle no fiÍr
da canção eu dou aos rneus ouvintes
o slogan como um Íesu lado da
história.

J & L: Quantos álbuns é que
já editaste e qualfoi o último?

F. Ren n icke: Comecemos
êntão do princípio. O meu primeiro
álbum foi 'Pela Alemanha", publicado
êm T986/87; o segundo á bum foi
''Comentános de pÍotesto pela
Alêmânhe" (T987188). O terceiro foi
.Debâixo dâ pedra do tempo" pub ica'
do em 1989, alguns dias dêpois da
queda do muro de Berlim De seguida
publiquei'Seudâdes pela AeÍnanha'
e "l\reu Camerâde", em 1992, sendo
que o segundo álbum traia âpenas
dos soldados Alemães e voluntários
Europeus que pertêncerem, na ll
GueÍa lúundial às Wâffen-SS.

Depois disso veio o álbum 'Eu
sinto-me Alemão" e 'SêlêcQão' (uma

F. Rênnickê: Eu não lenho um
modelo especial, mes existem alguns
mús cos especiâlmente da exirema-
esquerdâ, como o comunista Hannes
Warder ou o menos extremisla, mas
mLrito famoso na Alemanha Reinhard
Mây, que me influenciararn na forma
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escolha dâs mêlhores canções dos
prlmeiros trabâlhos). As minhas últ-
mas produções Íorâm "APêsar dê
tudo", com canÇões contra a
repressão po iticâ nâ Alemanha ê
'OutÍas canções", com mâis beladas
pairióticas pouco conhecidâs e que eu
gosto basiante - ambas são PUbl-

Com e'Juvêntude-Wlking", eu
produzi os álbuns "Cantar em viagem
e cânções de feslâ" e Nós cantamos
canções de guerra Alemãs" em 1991

J & L: Trabalhas hojê em dia
em algum novo projêcto?

F. Rênnicke: Eu estou semprê
a trabâlhar êm novos projectos ern
novas cânçôes e álbuns Todaviâ, no
ano que pâssou perdi baslante tempo
corn as diversâs rêprêssões que soÍri
do sistêmâ na Alemanha e com os
lÍnensos concerios que tive oporiu-
n dade de daÍ Espero que possa con-
cretizar novos pÍojectos no próximo
ano.

J & L: Já pensaste na possi-
bilidade de cantar atgumas das
tuas cançôes em lnglês ou outra
língua, de Íorma a chegar a mais
pessoas Íora da Alemanha?

F. Rênnickê: Sirn eu sinio-me
um bocâdo chateado por já náo ter
feito isso no pâssado, mas o meu

meu raáior concerto foi êm Beíim-
Rudersdorf, onde estavam ma s de
1100 pessoas.

Hoje em dia é impossível iâzer
concertos de teis dimensões. devido à
perseguição conslante contrâ
Nacionalistas nâ Alêmanha Ou não
se conseguem ârranjaÍ espaços parâ
um concerto desse envergadura ou â
polícra entra de rompantê a
meio do concerto e violênta-
mente náo permite que sê

J li l.i Frank, conta-
nos um pouco mais sobre
os problemas com a Polícia
no§ teu conceÉos.

F- Rênnickê: No último
ano, a po íc â causou
maciços problemâs ou acorn-
panhou 1/4 dos concertos
que êu dei 'AcomPanhaf'
sign ifica que fizeram uma
busca minuc osa ao mêu carro, que
eu e todos os espectâdorês ternos de
moslrer os nossos Bilhetes de
ldenlificeção e que as mâtriculas dos
carros são rêgistadas - êstês são o

mínimo dos problemâs quê podem
acontecer num concedo.

J &! Qual é que foi a Pior
expe.iência que tiveste com a polí-
cia num conce(o?

Estugarda, num êvênto com 200 Pes
soas e ondê também a Polícia câusou
turnultos Ai, os polícias agredirarn um

estudante de Direiio que deseiave
fa ar com responsávêl superioÍ da
polícia ê que acâbou por flcar comple-
tamente ensâg uêntado no chão
inconsciente Alguns camaradas que
o quiseram ajuder forarn tanbém

FÍank Renn ckê desde semprê tocou em qualquêÍ
oca e â quâlquêraltura Esiâ Íoto e de 1992

agÍedidos e assim a stuação Piorou.
O resultado fo que a polícia prendeu-
nos â todos. Nâ manhã seguinte, na
esquâdÍa, dois polícias entraram nâ
ra nha cela e agÍediram me com um

bastão nos testiculos e nos rins A
Gzáo para lal agressão teve a ver
com o facto de e!. nâ noite anlerior,
não ter rêspondido às quêstôes deles
porque não me autonzarâm a fazer
uma chamadâ PaÍa o meu advogado.

J l& L Também lens algum
tipo de problêmas com a Polícia
Íora dos concertos?

F. Rennickêi Sim ainda ontêm
â polícia revisiou uma loja
Nâciônâ ista e confiscou todos os
meus cD s, poÍque não encontraram
mais neda. I\ras isso é uma Parte da
já normal perseguição do sistemâ
contrâ Nacionalislas.

Íambém um bom exêmplo é â

busca quê a polícia fez à minha casâ,
há mais dê um ano âirás, e que
demorou meis de 4 horâs. Logo Pela
rnanhã bêm cedo (às 6h00) eles
arrombaram a minha Porta. Depois
acoÍdaram prlmeiro os meus três fil-
hos ê revistarâm as suas camâs

Durante êsies pÍocedimentos,
â minha esposa eslava no ral/ dê
entrada e quâse que tinha um coiap-
so, o que podeíia ier consequências
terríveis, pois elâ encontrava-se já
num esiado adientado da grâvldez
do nosso 4" filho. A razão que â Po í-

cia deu para actuâr daquela formâ foi
de qúê eu tinha ênviado alguns dos
meus CD's (quê estão na 'lista
proib dâ"), por coneio, PaÍa algumas

prob ema é que não se
fa ar Inglês, Frâncês ou
Espanho muito bem ê
penso que faria uma iristê
figura se canfâsse em
alguma destas ling ues.

F. Rênnicke: Posso
contar duas histórias onde
eu iique reaimente choca-
do. O primeiro caso deu-se
num cong Íesso do
NPD/JN, no nverno de

Assim é preferível continuer â caniar
nâ minha língua pelo menos Por
enquanto

,L&Ii Tens alguma ideia de
quantos concertos é que deste nos
últimos anos?

F. Rênnickê: Eu posso dizer-te
aproximâdamente, porque tenho ano-
tado quasê iodos desdê '1990. Assim,
já dei mâis de 400 conce.tos desde
que comecei e fazer música Apenas
no ano de 1996. de! cêrca de 45-50

J-&Ii Qual é que foi o lêu
maior concêrto ou o que mais le
marcou até agora?

F. Rennickê:
A maior audiência para quem

toquei no passâdo, foi na marcha de
Rudo f Hess de 1991 êm Wunsiedel.
Aí, cantei para 2500 pessoas a
cenção do Rudolf Hess e outras O

1994 Estê meetng, com 250 pessoas
presentes, foi tomado de âssâlto por
50 políc as de uma força especiâ|. A
polícia agredru indiscriminedamentê
todas as pessoas, desiruíram uma
mêsa com maiêr al e muiios dos
meus CD s. Dêpois disso fomos todos
rêvistados pelâ polícia e muitos
CamaÍadas forem dêtidos sem qLrâl
quer razão e tiveÉm de ficar duÍante
mu tas horas nas ce as e)dremamente
fries da êsquadÍa de polícia.

O segundo êxemplo deu-se em
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pessoas, coisâ que êu nâo fiz
JIL L Íêns álbuns que são

proibidos na Alêmanha? Quais e
Porquê?

F. Rênnicke: Hoje em dia,
quasê todos os Íneus álbuns êsião
prolbidos. A princjpal razão pârâ lsto
é que eu levanto a minhe voz em
deíese da Alemanha do Leste. quê
está actuâlmente ocupada pe â

Po ónia e Rúss a. Em a gumas das
minhas cançôes eu explico às pes-
soas que esta ocupâÇão ocorr da
depols da ll GueÍra lúundial, náo fo
correcta ê que esses territórios são
âindâ parte da nossa PátÍia. Os 15
milhões de Alêmães que forâm forÇa-
dos a abândonar as suas casas êntre
1945 e T 946 têm o d re lo de âs
reaveÍ Duaante esta expu são na
A emanhâ do Leste, mais de 3
ririlhões do povo Alemão (pÍinc pâl-
mente mu heres crianças e idosos)
morrerâm dê fome às mãos dâs
forças de ocupaÇão Eu denuncio sto
como uma evidente vio ação dos
direiios humanos.

Nestê àlbum pode êncontrar a
músi.a quê ao lado sê êncontra
lraduzida. É um bom êxemPIo
do que é necessáÍio Íazêr na
Alemanhâ paÍa kalar cêrtos
tsmas sem caÍ na alçãda da lei.

da'Juventude Wiking" erâ o
de educar âs crianças â

êncarar de forma Positiva â

noção de povo, família e
pátÍ a. Para conseguir isto,
oÍganizava em í ns de
semâna ê fenados acampa-
menlos, passeios no câmpo e
enconlros com as cÍianças
de certa forma sernelhante ao
que os escuteiros fazeín.

Eu fur membro
da Juventude
Wiking'durante

duranie um
período fui
inc usrve ídêr
regionâl
lnfe zmente

tardê de mâ s
com este grupo
pois já estava â

J &I Tu cantas
mente sobre povo e
também sobre família.

frequente-
pátriâ, mas
És câsâdo?

Têns algum filho?
F. Rennickê:

Sim eu sou casado
há iá se s ânos e
tenho 4 fLhos Eu
pTocuro v ver ceda
d a de acoÍdo com
tudo aquio que eu
canto nas m in hâs
mús cas

J & L: Pensas
vir a ter ainda
mâis filhos no
futuío?

Frânk: Sê
tudo corrêr bem,
iere conceÍteza têr mas filhos Eu
penso que um âspecto êxtremamenie
importante na sâlvaguarda da nossa
Nação é que não sejâm apenas os
estrangeiros a ter flhos mas também

adulia
O governo, ao iega izar este
grLlpo, proibiu umâ organ za-

Ção com cerca de 40 anos de
exlstência

nós termos f lhos

dâ organrzaçaol

J & Li Sabemos
quê foste um memblo

entretanto proibida,
"Juventude Wiking ".
Podes falar-nos um
pouco sobre os propósi-
tos dêstê grupo e que
tipo de actividades rcal-
izavaÍn?

Frank:O objectivo
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"PaÍódia de um tabu"
1. Íodos os anos, pela nesma altuh, quando

na PrinaveÊ a natureza atespêia, eu celebro,
enquanb me <leixarcm, o aniversáíio.lê Adolf. He
foi un wtdadeiío Homên, nós qecisávamos dêle

outtos: Um viva wL A<li, un Homen de Honra.

Hoje eu celebrc o aniveísáÍio de Adi, porque a
ele eu aprecio nuílo - ele é lofte, eÍe é O-K- - dtz

Íama alguna penencg ao passado.

2. En todo o 20 de Abd, nesta teíra, nuitas
pessoas sê ,embram dos anos dourados, vividos
soh a sua máo. Eb olhou pelo seu povo, apêsar
dos "Spittzbubis" (a). Ttês vêzas VIVA, que lodos o
ouçan - eu saÚdo o nascinenta de Adi-

3. Digan a vedade: Quen nesta teÍra sabe a
data do anivercaio cle Wllty Brandt (b), de Rudoff
Schaeing (c) ou Helmul Kohl? Mas do tat, sim,
todos o saben muito bem! Mas ele está Í,oÍ1a há
a/gurs aros - senie-se lodos os diâs, âsÍa lerÍa
está una niséia! Suem me dera a mim que o
'To Acli" estivosse aqui!

4. De inlcio nào foi nada Íácil para ele, pois en
um Revotuctonàlo /sso reuou-o a prÀão, pors
acusarafi-no de ser uma Íotça íeadronáia". Mas
en pofitica esta expressão muda Íadicalmente '
mais tarde o seu partido loi un exenplo na

5. Ele íntegmu os "Genossen" (d) e representou
totalmente a Nação - os píesidêntes de hoje en
dia nâo tên qualquet catisna ou coêgem, disso
não há dúvida. E quando au olho para os políü-
cos de agora, entáo eu tenho saudades clo
'Honen dâ Áusfia .

Éle loi senpre honasto e direclo, un modelo

Nê nôs em qualquet circunstância e un patÍiota
con neNos de aço - esse Honem foi . .o Dr-

aueol toi o Dr. Adoll Schan ?
Dr. Adolf Schart, político Austrtaco, nascicJo

em 1890, Nikolsbug/Mahren. atlvogads Éle lai o
Seueéno do Presidente do Padanento AustÍaco
entre 1918-1934. Enlre 1933 e 1934 esÍeve na
AIta Câman d5 Padamento auslíaco como mem-
bÍo SocialDenocmta- Em 1934, 1938 e 1944
sstêvê preso Em 1945 tornou-sa o líder do
Padirlo Social-DenocÍata Austríaco. Em Abril de
1945 toi Secretário dê Estado-

O Dr Adolf Scharf tomou posse como
Presídente da Austia en 1975

E este bon homem nasLeu a 20 Abd.
De quem nais se podada celebrar o aniver-

sáíír neste dia- ou..-?!

â) Spkbubis = nome Alemão pâíá pequenos

criminosos (Bubis = nome do líder necionâl dos
judêus fla Alemanhâ)

b) famoso Chanceler Alemão dos anos 70,

membrc do partido Soêial Democrâia
c) candidâto do SPD às últimas eleições paÍa

Chanceler dâ Alemanhã
d) nome Álemão parâ dêíniÍ um membm do

Paítido Comtrnista e tambêm usâdo parâ ÍeÍe'iÍ
pessoâs de extêma êsquerda.



I&1j considêías quê a
razão de têres tantos íilhos
poderá estaí íêlacionada com a
educação que tivêstê na Juvêntude
Wiking ?

Wik ng" funcionavâ dentro da
tradição da Juventude Hiuerânâ,
dêvdo ao facto de esta organiza-
Ção ser tâmbém patrióUca e fazer
acampâmentos ê passeios no
campo êtc, para as crianças.
Quando eu vejo a situação da

iuvenlude Aemã hoje em dia com
os graves problemas de cÍmê e
drogas, eu penso que foi urna
grande honra para nós ierÍnos
sido proibidos pelo sisiemâ.

Frank: Siml Eu penso que a
m nha partic pação nesle grupo
influênc ou-me de forma muito posit-
vâ no que diz respeito à irÍrportância
que eu dou à famíia e às crianças

Especialmente as longas con-
versas que tínhamos com os
Camaradâs ma s vê hos sobrê o que
devia ser a nossâ târefa, ajudaram-
me a decdir-me pea famí1iâ.

J & L: Ondê é quê vais bus-
car as ideías para as cançôes? E
todas as letras são dê tua autoíia?

Frank: Bom, quanto à segundâ
quêstáo, não sou êu que escrevo
todâs âs leiras das canções, já que
tam bém utilizo poemas Alemães,

ração para as minhas letras e música
encontro nas coises que eu velo no
d a-a dia e pelas minhas própÍias
experiências.

J & L: A nivêl polílico, qualé
o têu maior desejo para o íuturo?

Ejadri O que eu ma s desejo
e quê as pessoas aprendâm com a

h stória. Ou seja, ao longo dâ históriâ
observamos que muitas vezes as pes-
soas fazem algo sêm saber quais vão
ser as consequênc as dêsse acto.

Hoje em dia sabemos muiio
sobrê o pergo que ÍêPrêsentam cer-
tos problemas, como a SIDA, BSE,
imigração, crime, pornografia, etc
pera todo o nosso fuiuro, e nada íazê-
mos. Eu êspero quê as pessoas
comecem a despertar e vejâm esies
probLemasê o que e aindâ mai§

J-&l.i E que razão deu o
govêrno para a proibição ?

FlaDLi Na vêrdade, eles não
deTâm uÍna râzão concÍeta, como seja
a práUcâ de crimes ou algo do género.
A principa Íâzão na opin ão do
governo, fo de qLre a Juvêntude

desde alguns mais históricos eté
outros do pÍesenie. Ou seja, desde
pessoas femosas da história, como
He nrich-Hoffman von Fallersleben
(poeta do século XlX, que origlnou o
hino Nacional Alemão), até
Camaradas dos dias dê hoie. A inspi-

importante, que comêcem a fazer algo
contra estas stuações.

O maior problema dos tempos
de hoje é que iodas as pessoes fa âm
sobre tudo. mas na rea idâdê nada
fazem para alterar o que consideram
esiar errado. Eu espero que as Pes-
soâs se tornem mais aientâs e críti
cas, quest onem-se sobre as vêÍ-
dadeires razões que estão por deirás
dos problemas.

J &.L i com quê Pessoa
famosas da históíia é que
gostarias de falar, sê iivesses
opodunidade?

Frank : O meu sonho seÍia
antes presenciar um grande debate,
do género dos que vemos antes das
êeições todos os dias na TV, com as
pessoas ma s famoses quê tiveram
uma grande influênciâ no nosso

século. Ass m, podia-se começar pelo
Kârl I\,4arx, Leo Trotzi, Adolf Hltler
Rooseve t, Churchi I Esielinê, etc.
Câde um deles faladã dos problêmas
relaconâdos com a hislória e com os
dias de hole

Ser a interessante ver qua
deles é que têria os melhores argu
mentos. Julgo quê muitos dos Po íti

cos de hoje em dia fariam uma figura
basiante triste. E se muitas pessoâs
pudessem ver estâ discussão, enten-
derlam as mentiras de história que
nós somos forçados e ouvir hoje em
dâ

Jr&I-i Gostarias de deixar
algumas palavras para os nossos
leitoíês?

FÍank : Eu desejo às pessoas
que lêem esta revista boa sorte nos
seus projêctos. Flco conlentê que
tenha tido e oportunidade de !hes
êxplicar algumas das minhas idelâs.

Espero que nos encontrêmos
um dia numâ Europa melhor, numâ
Europa de povos e pátrias, e não nâ
Comunidade Europeiâ dê hoje com a
sua coÍrupção, im gÍantes e outros
problemas.

Se todas as pessoas fizerem
o seú melhor pela sua Nação e
povor ê se nos acêitarmos na
EuÍopa, com as nossas difêrentes
caractêrísticas e trabalharmos con-
juntamente, como amigos, então
tercmos um grande futuíol

o endereço de Frank é o sêgulnle:

Frank Rênnicke, Postfach 11 45,
71135 Ehningen, ALEMANHA
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\Y/ss/rON \/]E]K]LAG
Na Alemanha.

muitos Nacionalistas
são persêguidos e
discriminados por
rn otivos políti-
cos, sendo que
diversos empre-
gos estão lhes
mesmo lrteral
mênte proibidos
(por mais incrível
que isto possa pare-
cerl) Assim, algu ns
procuram crier o seu própr o negó-
cio, para poderem sobreviver e crier

Actualmente, o catálogo
da Vision Vêrlag é dê

grande quâlidadê, com

nidade para se motivar, inscrêver-se
num curso e aprender essa língua.

Tâmbém pode adquirir diversa
música popu ler, principalmente
Alêmã, mas iambém de Países
como Suécie, Escócia, Croácia,
Chile e Portugal, entre outros. Por
outto lâdo, podêm-se encontrar
CD s de Wâgnêr, Beêthoven, À/lozart

e outra música cláss ca, marchas
militares e músicê celta

Se gosta de beber cerveja por
Ííplcas cânecas Alemãs, ou seja,
canecas de meio ltro e 1 litro,
poderá encomendar a que tiver a
ilustração que mais lhe agradar e a
escolha será conoerteza difíc l.

Pâra além de diversos objectos
relac onados com od nismo. como o
martelo de Thor e outros medalhões
e brâcelêtes, existe ainda um

drversas páginas, todas
elas a cores replelas
de malerial, sendo que
algum dele não é pos
síve adquirir em qual-
quer outra loja.

lnfelizmente, por
enq uanto, os diversos

livros que tem disponíveis,
são todos escrilos em elemão
Conforme o próprio nome da

lojâ ind ca (vision=visão), os ivros
disponíveis abrangêm uma série de
essuntos e são katados dê forma

ume femílie
lnfê izmêntê, tâmbém aí, o

governo e a polícia conseguem criar
obsiáculos e mesmo destruir os pro-

lêctos dessas pessoas No entânto
há por vezes casos de Nâclonalistas
que conseguem tr unÍat, como acon-
tece com Andreas - o responsáve
da 'Vision Verlâg'.

Actualmente, esta é já uma das
principais lojas da Alemanha, onde
se pode adquirir diverso material
"po iticamenle incorrecto".

O responsáveL desta ioja já
esieve nclusive em tribunel, há
vários anos atrás, apenas porque
na altura editavâ uma reviste, onde
expunha as suas ideias Posteror-
menle, o seu nome, endereço pes-
soâl e fotos da sLrâ casa foram pub i-
cados em diversos jornâis Alemães,
com o intuito dê lhe causar proble-
mas que ele entretanto sempre
soube resolver da melhor forma.

flon O.utÍúer eo[§ai

tg39 , 1945

Também pode adqu rií t shiíts e sweâl-shirts com os ma s variados desenhos.

algo diferenie a que estamos habi-
tuêdos, o quê nos permite ampliar a
nossa visão e adquirir novos con-
hec mentos sobre diversos temas.

Podê âss m encontrar livros
sobre runas esoterismo, lslam smo,
prisioneiros polílicos Chineses, o

curioso e original rêlógio que tem
diversas runâs no lugâr dâs horas.

Já um pouco mais câros, são os
bustos de soldados em bronzê, da I

ê da ll Guerra lllundia o! quedros
êxtremamente reâis de so dados
Alemães no campo de balâlhâ.

Se quiser receber o câtálago da
Vision V-.r ag que, apesar da sua
excelente qualdade, é gratuito para
quâlquer pessoa, apenas tem de
pedir ume cópia e escrever pârâ:

probiema do
Ku rd istão, etc,
elc, e dezenas dê
livros relaciona-
dos com â ll
Guerrâ, tropas dê
elite, julgaÍnento
de NureÍrberga
etc. Ou seja
como vem no
catálogo, tratam-
se efectivamente
de "livros sem
tabus'l

Enf m, quase
se podê dizer que
se não sabe
Alemão, esta é
uÍna boa o portu-

Postfech '1 '148

76689 Karlsdorf
ALEMANHA

"DERA,DLER"

Estes sáo âlguns dos câlendários disponÍvers nâ
'Vision Venag". A 1iust.âÍ cada més do ano, eslão íotos
únicas tiradas no peÍíodo dâ ll Gueía Mundiâ|. Em outros
casos os calendários sáo constituiclos poÍ imprêssionantes
dêsênhos realizados porantigos combatentes da lÍGuera.
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Íal co'mo todos os ános, o movimento íâclonal na
Alemanha pretendêu, em 1996, Iembrar ao povo Alemão,
Rudoif Hess {o 'braço direilo" de Adolf Hitleo, quê morreu em
1 987 com â idade de 93 anos, após pâssár 46 anos preso.

o seu crime foi o de. no diâ 10 de Í\raio de 1941. ler
voado peÉ lngiâterra, procurando estâbelecer a paz enlÍe os
dois Países ê assim evitar o dêsenrolâr dâ ll Guerra Mundiâ|.

Corro tem aconlecido nos úliimos I anos, o qovêrno
Alemão prelendia evitar. de formâ lêgâl ou ilegal, qualquer
acÇào qJê lernb'asse este HomeÍ márlr Assim. o govêrro
proibiu iodas as 120 demonstrações que a "Juventude
\âcro,ra,isra' do NPD e o,rlrâs o'gan:zaçoes aruncia âÍn oaÍa
o dia 17 de Agosto (diâ dâ morie de R. Hess) em diíerentes
crdades por toda a Alemanhâ Nos dias anteriores, a polícia e
os serviços secrclos vigiaram todos os Nacionalistâs mais
conhecidos e ouviram centenâs dê châmadas telefónicâs

No dia 17 de Agosto mâis dê 10.000 polícias esliveram
de alerta para reprimir o dêmocráuco direilo de llbeÍdade de
reunião. Perante estâ súueção a lidêrança do movlmento
Nacional decidiu, no dla anterior, fazer uma êsponiânea
manifestação Atrâvés de telemóvers, avisârâm lodos os
líderes regionais do movimento para se encontrârem na àrea
de Frankfurt às 12h00. Nessa altura, os lidêrês rêgionais
deveriam telefonarlhes, para saber o localexacto da acÉo

A polícia conseguru ier acesso a essas fiesmas nfor_

mações atrãvés dos seÍviços secretos e construl barricadas
em murtas estÍâdes e tarnbém nas esteções de serviço e

lrente, marcharam durântê cerca de meiâ hoaa pelo meio da
cidade de Worms. Durante todo esle pêriodo, os rnenifês-
tantes gritavam pâlavras de ordefi como 'Rudolf Hêss for

assassinado' 'Rudolf Hess - mártir da paz" ê "Rudolf Hêss
exemplo pârà â Alemanha' Em frênte a um memorial aos
soldados rnortos na Segundâ Guerra Mundiâ1, a

demonstração parou e dois CâmâÍadas, Holger Apfel, lídeÍ
nacionâlde JN ê também Thomas Wulff, ex-lídêr nacionalda
proibida "Alterneflva Nacional" falaram às pessoâs.

Ambos os líderes declararam que lodos os grupos
Nacionalistas na Alemânhe devem trabalher em conjun!o
lanlo no presente como no futuro, tal e quâl como aconiêceu
com esta demonstÍação.

Depois do comicro os Nacionalistas Ílzeram novamênte
uma Íormação e Íegressaaâm à Catedral. No câminho, mâis
de 350 polícias (incluindo 200 agentes de umâ força especiâl
que é treinada para lidar com siluações dê râptos e assaltos).
acompanhados poÍ 20 cães sem ãÇâlmes, pararam a
demonstração após 500 meiros e cercarâm os Naclonallstâs.
Enião a polícia começou â deter os mâniíestantes, que ior-
maÍam uma correnie humana para preticar uma resislêncla
pâssiva e gritar "Não à vlolência não à violêncial" Após uma
hora e mêia a polícia âcabava de prender os últimos mânifês_

iânies. Simultâneaínênte mais de 150 Naclonalistas êram
presos nas barricadâs que rap damênte a poiícla construlu à

volta da cidade dê Worms.
No diâ seguinte, às 4h

parques srluâdo§ nâs auto-
estradâs na àrea de
Frânkfufi.

S im u ltá nea me nte.
todâs as linhas de tele-
fones portáteis dos mais
conhecidos Nacionalistâs
foram "cortadas" pelos
serviços secreios. Assim a
policia prendeu íneis de 20
Nacionalistas no seu cam-
inho para Fran kfurt e

Procurou causar dificu l-
dades e confusão nâs
comun cações enÍe â iider-
ança e os grupos regiÔnars.

I\,4as apesar de ludo

da manhã, os prirn e iros
Nacionalistâs saíarn das
sLas celâs. onde íorâm
forçados a ficar du rênie
mais de 12 horas. muitâs
vezes êm condlções
desumânâs, pois as cêlas
estavâm sobrecarregadas
de pessoas e não permitl
ram acesso a qualquêr casa
de banho

Resultado desie dia:
mais de 600 nâcionalistas
íoram presos pela polícia
poÍ toda a Alemanha, cujo
único crime íoi o de quereÍ
praticaÍ o seu direlto
democrático de liberdâde de

isto, rnais de 300 NâcLonalstas chegãrâm âo sÍtlo exacio a
Câtedal de Wornrs (umâ crdade que fica pertô de Frânkfurl).

As 14H30 todos os Naciona istas saírâm da Caiedrâl e
coLocaTam-se em iormâçáo e com bande râs e faixas à

reunião e demonstração
Que tipo de ieÍor policral lÍá acontêcêr este ano, quan_

do o movimenio Nacional Alemão rrârchâr novamênlê para

lenrbraÍ Rudolf Hess?


