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Ediroriol aoaoaoooooaooaaao
A caÍta abaixo Íeproduzida Íoi ini'

cialmenle pubiicada no iornal mâis lido
em Portugai - o "Jornal de Notícias" do
dia 20 de MaÍço de 1998. Leiâ esla carla
da auioria da SÉ Ana lúatos Viegas com
atenção, pois é bastanle sintomáiica do
Íabalho que muitos dos nossos ieiloÍes
lêm vindo a íealizar por esse País íoía e
dos resultados que sê prêiendem obler.

Anles dê mais, é óptimo veíiíicaÍ
que âs pessoas começam a apercebeÍ-
se de qrc "Alenanha e Aústría sáo os
dois Países Europeus onde existe una
maiot censura e rêpressão ideological

Esia é, de íaclo, uma veídade quê
aindâ podeÍá suípreender muitos
Porlugueses, mas não aquelês que são
leitoíes dâ "Justiçâ & Libeídâde" e que
acompanham rêgularmênle casos con-

crêtos de ÍêpÍessão e censuÍa que nós como é o caso da SÉ Van Tonningen.
divulgamos, . Náo inlerêssa se íicam contentes ou pre-

No enlanto, alguns leilores mais ocupâdâs com as diversas nolícias e
dislraídos já nos queslionâram-o porquê informações que aqui divulgâmos, que

de se publicarem coniinuadamente tan- êm mais lado nenhum terão acesso.
los aÍtigos sobÍê estes dois Países. A lnleressa sim, que fiquêm iníormâdos
resposlâ é, logicamente, baslanle sim- das verdadeiras idêias e âclividades de
ples. É porquê são exactamentê nêstes pessoas e oíganizaçôes "poliiicamentê
dois países civilizados e "democrâtas" incorreclas"... sem qualqueÍ deluÍpâção
que acontecem conunuadamenie as
mais variadas situaçõês que enver- Felizmente que váo êxisiindo cada
gonham a democracia e a jusiiça. vêz mais pessoâs, comoa SÉ Ana l,Iatos
lnfelizmenle, êsta é a Íêalidade. Não a Viegas, quê, indêpendentemenle das

suàs deias, Íeconhecem a imporlánciatemos ignorado nêm a vamos ignorarl
Convém igualmenle êsclarecêÍ que de um píoleclo como a "JustiÇa &

o mais imporlante paÍa nós não é sabeÍ Liberdade" ê a coragem que é
sê os nossos lêiloíes concordam, ou nâo, necessária paÍâ deÍênder os direiios e a
com as idêiâs ê pontos de visla das pes- libe«lade de .pessoas com opiniões tão
soas quê são entíevisladâs nesla revisla, inpopulares"lll

A liberdade de expressão
é para todos?
Hé algúns dês aÍás í!i nlerpeê
da na rLa, em Lsboâ, pôr um
qrúpo de jovens que me deram
umtolheiosobre Dneros Hur.a-
nos, Jlstça & Lberdadc' Àpós
a guns m fulos de cônveEa, e

após ter oponünidade de adquún
!mê Íevisia que editâm, Íque n

fôrmà& e proíuôdâmeàrê cloca.
da ôom a qumôs lristóÍ âs qúe ini.
cralmenle me ÍoÉd difices de

Íodos sabemos que a Aemê
nh3 ê a Aúsrria são dors paises
êúropeus bâslanle evoluídos e
ônde o nívelde vda é muno ê to.
O quê êu não sabia e o que pío
@elmenre muiras pessoas não
sâbem é q!ê são rambém os
dois paises elropels onde exisre
umê máiôr cêôsuíê e repÍessãô
ideolóaica. E veÍdade, por mas
d Ííc I que serê d; âcredilâr como
aconteceu comiOô. A veídade é
que exislem escnlorês, h6loria-
dorês e oútras pessoas que es
tãô em Írbunai, qúe têm de pâ

gar pesàdas mutas, e que, nclL
slve, êsráo presos há meses e
ênos áoe.ês ê só porduúaarêm
ês s!ás deás ôu op niôes Fque
á sâber q!ê em muitos cãsos
não em 10dos, {rala se de llvros
qúe rêlêiám episódLos dâ llGueÊ
ra, obvamenle quê ana rsadôs
s.b !m po.ro de v,sl. que.ãô é
o llos vêncedores dessê lemiv.l
dôn]:1o, . qle esramos habtua
cns, ., o,c.lâúbém sulp.êe.de

ou úoca hesmo muÉs pêssc
ês comô êconrecel com 90

E ô cêso, por êremp o, de I'
cã. ? saber que â guém .oloca
dúvidas sôbÍê âs êÍôôidrdes cG
mel dãs pelos .azis, Íelênndo
qüe são 'propasandá e 'exêge

Oualquer
pessoa deveria
ter o direito
a exprimir-se
Iivremente

íos, erc. Eníiô, ôê minha opini
ão, penso que êté serã bem pos

sivel que êlsuns desses êscrnc
Íês sejam apolantes dô Íêoime
de HUer, mas sêE que por issô
naô têm o d rêiio a vÍe qprês-
são7 Álôda hoje nào sei o qle
herne pe.sâr sôbre essês hislc
nadôrês e escitôÍes q!ê cheçêm
a levanrâr dúvidês sôbre á exis-
tênci. dô hôlocausrô, mâs de
umâ coisê teôho eu a ce.tê2a,
qlalqLer pessôê dêreÍiê reÍ o dl
.eto a exprlm Êse livremenle,
pôr mas êbsúída que possê pa

rec€r a su! opinião o! concllsó
es Penso que desde qre n5o se
rnôr1e à vo!ê.cia ou êo iêíoris
ro, quaquer id€ia deve pôder
ser divulqaaa, mesmo qLe sela

algo ôÍensiva para ro.ém, é qüe
cãso conúário onde é que re
mos parar) Holê qlaxam sê uns
€ pÍôibs-se ceftas deâs, ama
nha qleixam-sê outros e prô
bem se oútras deias. e asslfr
conseôurivamef te) Â1é o.de?
Ouanto âos r@êns qdê pr@lram
niorma. o públco sôbrê êsses
casos muno policamenle inao.
Íectc, êpenas os posso sêudar
pBla suâ coragem em deÍender
p€sscs com opnróes táo lmpG

Só quesiiono uma coisa â

nossi comlnicaÉo social nãô di
vL gâ esras nolicas ã quê lve
ace$ô pôrque .ão tem conhêci
mênlo deas oú por que náo ês
quer publicaÍ? Em qualquer dôs
casos, ad]o qle ô deveÍia íazer,
pos Íechar ôs olhos à Íea idade
náo ó a melhôr mênena de 'seÊ
vÍ o púb1iôô Voh€ne dlzâ qle
'Poderei não concôrdâÍ .om o
que dizes, mas deÍe.deré áté à
morte ô rêú dreio de ó d,eres'

isso é qle é sêr Jm denôc.ê
ta ãié à medla. como ilosi. a.

dênre da cámaÍà dê -r:a.- +s
ê!, pôr mas.!€ as ?ezes _.
p.ss3 clslar p'.., c:t --.
demm,ala are a reõ!rê. a qre
prezó d€ nàs a .4:lâ!e. úo a

mrnna. oas a dé le.s . vmê7
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«Poden-se pÍender oqueles que dizem o
verdode, mos núo se pode pÍendeÍ o verdode !»

& LibêÍdade n%

Luis Dias, Rudolfo Silva,

,s, Tofii, Mónicâ RodÍigues,
,el, CÍislina, Femando

t€gâl 98956 / 96
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«liberdqde virtuql»
É verdade! O meio de com!nicâção

e dê ;nÍoÍmaçáo (suposlamenlê) mâis
ivre do mundo parece estar a cuÍvarse
peranle a censuÍa e o «vÍrus" do "polli-

A "J & L" já leve, por duas vezes,
uma págna na intêrnêl e, iambém por
duas vêzês,lá Íoi "convidada" â saiÍ

lnic almente. decidimos ábrr
uma página em Porlugal, pois pen
sávamos que ainda vvíâmos numa
razoável democracia. em que
todos podem expor as suas
ide âs e dvulgaÍ quaisquer
notícias ou íaclos. Bom, inÍê-
lznrenle essa iusão não
durou mals do quê uns
Íês meses. Assim no dia
30 de lúaio dê 1997
recebemos o smpatco.e'
r.ail qlrê abaixo se enconlra

oientaÇâo- sáo essas?
Bom, o ceÍto é quê, mais

uma vez. certas " deias" como
â homossêx!alidadê e aié a

pedoÍilia sáo aceiles. A "GeociUes"
dá se mêsÍno âo luxo de incluir lais

lemas no índicê e no molor. de busca
O servdoÍ dessa nossa prime ía

página Íoi o "TeÍravlsta", pÍojeclo Í nan
ciado peo N,,linisiério da Cu lurâ. Os seus CaÍo leitor, o «Têrravisia»,a a

.Gêoclliês" proibÍram a exislência
de umâ página da J & L na net.
Que não haja dúvidas: o conleúdo
das duas páo nas que Íoram cên-
s!radas não promoviam a violênca
ou teÍroíismo e diíicilrnenle pod,-.m

ser consderadas como olensivas
por quâlquer pessoâ decêntê.

Porque é que entáo não nos
peÍmiuÍam divulgar livrementê a
repressáo que é brulaimenie exeÊ
cida conlÍa Pessoas com idêas

"politicamenle ncorreclos"? Oua
será o íeceio de daÍmos a conhe
cer, sem deluÍpação, as verdadei-
râs deas e aciividades que váÍas
associações "incómodâs" íeali-
zan pelo mundo íora? Porque sêrá
quê existê lanio receio em divul-
gaÍmos cêrtas inÍoímaÇôes?

A conclusão a que Íacilmente
se chega e de que a hipocrlsia é
rnuital Exstem por aí pessoas que
se dizem ínuito liberais, dêÍensores
da llbêrdade de êxpÍessão e da
libeÍdade de imprensa, mas ape'
nas e só quando esta lhes convem
e serve os seus nleíessesl

No ênianto. mais tarde ou
mais cedo dê umâ íorna ou de
oulía, a lerceira página da J&L nâ
nei será umâ íealidade, doa a

E no fínal... a justiça e
libêdade tiunfaÉ!

responsáve s lizeram semprê
q!estão de assegurar publlca-
mente que eslê espaço era "resêr-
vado a lodas os javens e a todas as
ideias, pois aqui a liberdade é
tolal,, Assim, nunca impuseram
quaqueÍ obstácu o a váÍias pág-
nas que lêm vindo a surgiÍ, cadâ
vez em maioÍ número, e que pro
movern, nomeadamente, a hornos-
sexualidade, o comunismo, a pros-
tituiÇão e o consumo de díogas.
Estas pág nas sáo, obviamenlê,
extremamenie oiens vas paía
muilas pessoas,
assim, lêm sido peÍnr lidas e divul-
gadas pelos Íesponsáveis do

No enianto, pÍo biram a pági
na da "J & L" alegando qle I nha

"canteúdos ptevaricadores- e qre
violava "pela menos uma regra do
Teíavista" - Já agoÂ ]oslatíamos
de vira saber que regra era essa...

Depos dêsta "êxper ênca"
ern Porlugâ|, optárnos poÍ álrr7
unra págna no .país das bêr
dadês", no "exempo de democÍa
cia parâ o mundo" - logicârnente
que nos reterimos aos EUA. Mas,
mas uma vez, essa ilusâo dr,ríou
apenas alguns meses. Assm. no
e-mâi que nos Ío enviado, e que
ao lado se encontÍa reproduzdo, o
sêrvidor "Geocities" começa por
salenlaí que e seu pÍopós to .pro-
mover uma livre Írcca de ideias"

a inlernet!
para, ogo de segulda, nos infor'
maí que «a vossa página eta

incansislenle con as nossas linhas
de atientaçãa e íoi pot issa retuada
da Geocities" mas qle eslranha
dêÍinicão de iberdadel

Convém anda mencronar que a
intoerância e a máJé destas pessoas é
tâl que não hesitaÍam em destÍuiÍ longas
horas de trabalho, sem nos darern qua -

queí âviso prévio, um prazo ou nol -

Íicação. No entânlo reíerêm
qle poderêmos colocaÍ uma
rova página na Geocles,

desde que... "satisíaÇa as
nassas linhas de otientaçào".

Dalê:Fn,30 May 1997 19:04:14 +O1@
FDm: Maria Joáo l,log@ka "jonâs mail.1êrravista.pt"
Subjecrr a su página m lerrâv,sla - F€ínândo lücíonhâ 1179
Conterd-Lenght 261

Cão mâruio,
a sua Ég,na enconhâ-sê sm violâçáo dê p€lo msnos uma

Agmd@mG quê, num pr@ de /Ah, í€!jÍ6 todos os cont€ú-
dG p.eva&ádom @ s,eÍrDs obígâdos a apagar lodo o

i6as íEil. Ienãvistâ.pl

O.c^- Se :'.-'.e e'\cda>aàÉàJêtôàé éâ-..'é

Dals: Mon, 17 Nov 1997 10:?3:07 {80o (PST)

FíoíI]: âl6d g!Êocíi€6.com
Subj€at Homêpagê Oêl€l€d - Dêrâmalio.vtlãte Pages

D6r Cmmunitu MsBb€r.
o'i g.lidsline§ hav€ bê€n calsluly cE ted ió pMote ih6 ,re

tlowing a)(chaígs oí idêás aboú your intoresls, actlnii6, a.d
hobbiês. âôd ar tlE smê timâ maintãin standards cmisrent
wit\ lhê lnleínêl commun(y and rho sieties oí rhe worjd al

we apíêciâlê youí slppoít aÍld padicipalion wíh Geooiliesl
horever, your homépâgs r€s incoÍrsi§ê.i wíh our cun6nl
guidêlin* afld âs bêen ísmov6d Íom Gso€ú€s.
You a.e weblmê to êstablish a new homepage wdhin
Gêeiti6 at âÍry liÍÉ, prôvidêd ihâl il coÍplies wiih o{lr con
tenr güidelin6- w€ utge )ou io íeviêw thsse guid€lines carê-
tully bede ytir sét úp a new hoín€pags,
w6 oncouragG you to rêviv lhê qüid€lií€s al:
htFl *ew.g€ociliês-cor/m€hbsslnÍcr'guidêlims.htnl

Gêocili€s Communily Êêsponse Têam

,lusLlÇA € UBTPDADE



re ConÍerGncle
A 30 de lúao de 1998 realizou-se â 1!

ConÍeênca Fevisionisla em Podugal. Com
a presença de cerca de 50 pessoas, maiorÊ
taramênte de Lisboa e atredores. mas ram
bérn de outras reoiÕes de Porluqal, êsta
inédita ConÍeíência dêcorreu ao onoo de
vár as ho.âs nurn êxcelênte âmbiente.

O prêsidênte dâ mesa comeÇou poí
êscarêcer d ve6os aspeclos relâcionados
com a o€anizaçáo deste êvenlo. Rêlêriu
nomêadamente quer "acinâ de tuda. o quê
se pretende cam esta iniciativâ é denons-
trar que, também em Ponugal as pêssoás
tên direito a estar iníonadas sobre o que é
o revisianisno e a poder conÍactar dnecb-
mente cam um esludiaso deste tema."

Dê sêguida, teve a pa ava um conhe-
cido e respêitado Nacionalisla do node de
Poduga. Fez uma breve análise sôbrê â
rêprcssáoealalsâ libêídadê enr quê hoiê se
vive: "No Maio de 6A era o'btaibidô prcibif,
mas aíinat haje en dia proibe-se. Se calhar
tenos agara de lazer a nassa Maio 68, pois
estamas praibidas sequet de falaL Serse
Nacional Sociatista nos dias de hoje é quase
ser-se crininoso- Ser homassexualou nulti-
Ecial é quase uma bençao dívina."

Acrescentou ainda que: "Tenha argu-
tho na ninha êça e é este ügulho en *t
branco que me faz sentit alquna mágoa em
vit haje aqui a Lisboa e ver a decadência da
capital da nasso País."

Após discursar durante 20 minutos e
ds s€r apaudido por dive6as vezes pela
plateia este conhecido NacionaLlsta acabou
a sua iniervençâo la.çando a segui.te men-
sagen: -Temos de desenvolvet una nova
ética de estat na sociedade, na politica, no
dia a dia. A potítica é pensar e agn sobrc o
que está à hossa voÍa. Estamas no caninho
cena! Só assim é que podenos engrandecer
os nassos valorcs nais sagrcdos, que são a

honn, nF ê fidelidaclel,,
De seguda, Edmonds niciava o lão

espeÉdo discurso ê a prime ra queslâo que
levanrou loi se "norreran rêalnente seis
nilhões de judeus?", assegurando quê lria
dar a Íesposia ao longo da sua inlervenção.

Bichad Edmonds rêcoídou a todos os
prêsenres na ConÍeénciâ q!ê, após o inicio
da llGuera Mundiâ|, iodos os cdadâos
lralianos e Alemães â íêsidir êm lnqlalêrra
ioram colocados em campos de concên'
tração, pois os lnglêsês nâo conÍiavam
nêles. Chegaram inc usivê a seí delidos cên'
lenas de lngleses no sêu própíio Pais,
porque se opunham à llGleía l\,lundiâ|.

Nos EUA. ôs America.os Íizêíâm o
Ínêsmo, envlando paÉ campos de concên-
tração dezenas de milhares dê Japonêsês.

assim. conlorme sa ênta Edmonds:

"Durante a ]t Guera, os lngleses tomaran

canênte, as Alemáes ideÍn. Enviat opo-
nentes potíticos au o ininígo enêiot pan
canpos de concentação é algo peneb-
nente conun no decorer de una queffa.'

Por esta âltuía,lá o orador priicipa da
Conlerênca cativava a alençao de iodos os

Ao longo da tardê, Edmondsio dando
a conhêcer váiâs dêclaraçÕes de pessoas
que não peíllhâm dos seus ideais, mas que,
na sua opinião, "denonstram que nào
houve qualguer holacausto . Els un exen-
plo:'Eu estive ên Dachau durante 17 meses
após a ll Guerm, como advooado ao setuiao
do Exército dôs EUA, ê posso garanÍtr que
nãa exisinn cânaÊs dê gás em Dachâu
ou em qualquet outrc campo de concen-
tração na Alemânha.'t

PaÍa evitâr quâsquêr más interprc-
raçóes, Edmonds lez quêstáo de êsclarecer
quel "Ninguén nêga que ôs judêus safrc-
ram duÊnle a ll Gueíâ Mundial. Este íoi o
conflito mais devastador na história da
hunanidade e nuiÍas nilhões de pessoas
sofreran e foran nortos, incluindo iudeus-"

De seguida, lembíou â todos os prc-
sêntes (mais) um câso muilo inieressanle:

"Enst Zundel é un conceituado revi-
sionista canadiana e um honen nuito cara'

Quem é Richard Edmonds,..
Nasceu a 10 de Março dê 1943 e quem o conhêce sâbe qLe

é um digno represenlanle das ÍnelhoÍes quaidades do povo

Êichard Edmonds é o organizador Nacional do "Brilish
Ndlrola' Parlv. 'BNPr. o mdor parloo Nàc'o.ê'srá dê a
ll"*!Xã; XX",Ê1"!"J,1i1i".': ::"":,'"':"f :li#"f.': I
:f:,;""il"f ':,JXt H iili::1",T::'$-'f lil".I I

il*u*tmsühffil
jud€us". Há uns anos alrás chêgou a editaro penódlco 

"Ho ocausl
Nows" que, com umâ tiragem de várias dezenas de milhârês d€
cópias, Íapidamenle sê tornoL @rhecido êm todo o PaÍs.

Ao longo dos ânôs, lêm participado em números debates ê
conÍêíências, não só em lrglâtêra, mas em alguns outÍos Pâísês
Europeus. No êntanlo, êslaÍoia pdmeirâvez quevisitou Poftuga e
que conlactou com Naconalslas do nosso Pâis.

DuÉnle cerca de seis anos, Edmonds manteve Lma livrara
abêrra na cidade de LondÍes, onde qualquêr pessoa tnha á iber
dade de poder adquÍlrquaquer ivro .polticaÍnenle ncorecto', I
nomêadamente sobre revisionismo ou sobre aspectos raciâis

No enlanlo, dêsdê o ini.o quejudeus enremistas, gÍuposde
extÍema-esquerdâ ê " iberais" tentaram encerar a suâ livrâna.
Por vezes, a hipocÍisia dêsies indivíduos ,.libêrais" âlirga o

cúrnu o, Foi o caso, êm I 993, quando Londíes lo palco de

L I:T ::: :::::#:;1;: ru',::X".1',',""ffi "il IX"j:

I l**X*":* ":;i.'rr ::','í ;#";::

Itdus*ffirr
Ie[*Íü#ffi
I êsse d,1hetro ues,i" à*,.. qLer qu,se, àdquh'
I "... a.. -,n"= " "r@lenles 

lvros. revslas oJ ! oeos
I .* ra-".a.

I t*1:;1#?;, 
*er,n. xsr DA 16 3Dw, rns,"tsrm

@'taffun elcrBtADE



Revlslonlsüâ...
josa. Há cerca de 10 anos atás, íoi julgado
por diwtgat as suas opiniões e descobenas
hisóncas- Na fibunaL âlgunas das tesle
munhas de acusação Audeus) prcstaram os
mais tidiculas e inbêrentes Íestemunhos.

Quanda a tribunat pediu ao Prof- Dt.
Hillberg Audeu) para " cientificanente -
ptovar que seis milhões dê judeus loran
nonos deiberadamentê êm cànaras de
gás, este não conseguiu pravar tal "hola-
causto'. Mais tade íailhê côlócadê uhà
segunda questãa: 'Ptof. Dt. Hillberg.
gostarianos que aprcsêntasse provas -
cienÍiÍicanente da existência de uma
qualquet cànara de oás localizada na
Eurapa acupada pêlos Alenãês duftnte a ll
Guera!?". Bom, Hilberg sinplesnente náo
conseguiu aÍanjar... una única prova.

Se a holocausta fosse vetdade, facil-
nenle o tuof. Hillberg rêuniia as prcvâs
necessánas para provar que esse "crine"
Íinha de íacta acontecida ê que é nais da
que sinples prcpaganda dosvencedores da
tt Gueffa ê dos seus éiliadas--- os judeus-"

Um dos parricipantes nâ ConÍerência
pergunlou ênlão a Edrnonds: "camo é que
íoi possível enganat tantas pêssaas dúente
50 aros?" A resposta não sê lez esperar:
-A Aienanha Íai íaryada a rcnderse de
forna incandicional e a ptinena coisa gue
os atiados fizeran Íai rcalizat a fublnêl: dc
Nurenberoa para julgat âlegatlos crimi
nosos dê suêrra". os juízes eram de
lngtaterra, EUA e tuança. sentadas lado-a-
tado con juízes da êX-URSS. O principal
juiz da União Saviética aí prcsênÍê Íoi quen,
nas anas 30, prcsidiu aos julganentos
Estaltnistas ênviandô nilhõês dé scrcs
húmanos para as Gulag s, senda a vercdc-
to invaiavelnontê senprc o nesna: CUL-
PADA, CULPADO, CULPADO!!! Esb era a

tustiça soviética nos tibunâis de Estaline.
Foi perante pessaas desÍâs que os

mais attas rcspansávêis da Alenanha tive-

A Ínbunal Milit lnÍenacional de
Nuremberya regeu se por cenos anigos,
tedigidos petos própnos juízes- Un dêssês
anigos relere que: "Adbunal não dêve
rcquisitat provas ou factos que sãa do

Pois ben, quanclo os jomais escreven
alqo. issa passa a set do "daminio pttblico"-

Assim, quando as jonais de lnglateÍa,
França, EUA e ex UBSS escrcvem gue, na
Alênanha, se praticavam as naiores atrcci-
dades e que existlan cânans dê gás en
Dachau, Belsen e outros canpas de can-
centraçãa, isso tonau-se do 'danínio públi
ca". Desta foma. pâta a tibunat" de
Nurcnbêtga nãô etum necessárjas quais
quer ouÍns prcvas. já que... tais 'kctos

Pois eu náa gostaria nada de serjut
gada pelas mentnas que os jarnais
djzem a nosso respeito! E assin, dêsta
forma, que ten sida possivel enganar tantas
pessoas duranb 5A anos! Mas lsso êstá a
mudar! Nenhuna mentna e erêrnal" âsse-
gLrra Edmonds aos paític pânles da 1c

Conlerência Bevlsionlsta ern Porluqal.
Na sua opin ào: "Iudo o que se íalâ e

se escreve sobrê o "holocausto" ten cono
base o nanipulado 'julganenta" de
Nurcnberya... nesno sabenda-se que as
Íanosâs 'honfissões" dos aryuidas íoram
obtidas após as mais haríveis torturas.

Após cncuhrcm runorcs de q@ os
prcsas náo estavam a ser bem tratados em
Nurenberya, os EUA decidiran enviar un
Juiz à Alenanha, para verificat estes
tunorcs O Juiz Edward Van Baeden licau
chacado com o que viu! Pratcamente todas
os presas apresentavan, pot exenplo,
lesões ircvetsíveis hos leslículos devidô
às báüaras bnurcs a que Íorcn sujeitas-

Um dos casos que Ío anarsado mas
deiahadamente por Edmonds iol o de
Rrdoll Hõss (não conlundir com Hess), que
Íoi o comandanle do campô de Auschwilzi

"RudalÍ Hoss loi severamente espan-
cado par paticias de una íorya especial
lngtesa, da quattazen patle algunsjudeus.
Auanda estava quase a fatecer, un nédica
nanda parar as agrcssões. De sêguida
dera lhe um papel parc assinar afirnando
que baseou seis mithões de judeus'. Hôss
assinau esse papel e apareceu no "julga
mento' de Nuremberga afrnanda quê
''natei seis nithões de judeus'. E claro que
estas contissões' não têm qualquet valor.

E será cunoso se pensarem quê é rarc
ternos qualquer aniqa sobre a holocausto'
en que não seja dada un enarne destaque
às ?ectaêções dê Rudofi H,óssl"

Dlranle o nterualo que a sequir se
realizou, os panicipantes pudêram adqukií
dvêrsos ivros em Po.ruguês e em lnglês
sobre revisionismo e trocar pessoalrnênle
a gumas impressôes com RichaÍd
Edmonds. A música clássica e as ba adas
Nacona stas quo enlrêtarto se iarn ouvin-
do, ajudavam a crar um amb ente exlrema'
mêniê acohedor na sala do hoiê|.

Após o inlevao, Edmonds faou urn
poucô do se! panido: "E sau um menüo
da BNP. Ptocúrc deíender os lnteresses do
povo Britànica e defender os lnteresses da
raça branca cano untado."

Após rêsponder a váras quesiÕes da
p atêia sobrê o BNP, Edmonds acabou por
esclarecer que "os problemas que aÍectam
Podugal sáo exactamente os nesnos que
afectan lngtatera e o resÍa da Êuropa."

A ]a Conlerência sobrc Bev siôn smo
êm Poriuga decoÍeu ao ongo de várias
hoÉs e a paícipaçáo de Fichard Edmonds
Ioi consiantê ê êxtrêmameniê inlensa. últrâ
passando as erevadas expectaivas de
todos os prêsentes. No enlanto, pêdo do

Ednonds lúhtô da $hrh dê D atahsa Heh ques
o rci de Palugal cuja hlstóia nais a ldcinaL.

Jinai desle importanle evenlo, apenas se
denotava algum cansaço em Bichard
Edmonds. Como maistarde ele nos aiirmoLr:
-Ouem corc porgasto... cansa pauco!"

Não é possível
Conlerênca dê várias horas em duas pág
nas, por isso mllia coisa lca por dizer,
nomeadamênie vários laclôs h stórcos.
dêsconhecidos do público, que Edmonds
Íêz quêsláo de incuir no seLr discurso e
ana sar ao pormenor.

Algumas ho€s anles do rêgrcsso de
Richard Edmonds pâía ng atêÍa, lvemos
opodun dâdê de lhê pêrgunlâr o quê âchou
dâ ConÍerênciâ. A s'ra íêspostâ loi imediatâ:

"Posso dizêt que já prcsenciei e oryanizei
nuitas Coníercnciâs ao longo destes anas.
Muitas têm sida
nujtas aulês acasiões tal nen sempre
acontece. sinplêsmente náoé possível, por
vâiados moÍivos. Assin. náo tenho a míní
na dúvida en atunat que a Coníerêncla em
Lisboâ íoi... um ename sucesso.

A otgahlzaÇãa da eventa loi excelenÍe
e a salâdo Hoteltinhâ unascandiÇões óptr
mas. Pên que o interesse das panic|
pantes era Íanbém elevado e que todos au
quase lodos enÍenderâm ruzaavelmente a
lnglês, a que me deixou impressionado.

O Íacta do meêung Íer decarida sem
qualquer tipo de pedubaçáo, viesse ela da
enrema-esqueda ou de aul@ lado, torna
esse sucesso numa 1tândevtórla. Os neus
parabéns! Fai un prazet e uma honta tet
si.lo convidado pata panicipar na 1a

Caníetência Fevisionista em Panugat!"
euEF sE euEtFÀ ou NÂo. a 30 DE MAto

DE l99B FEz-sE HlslónlÀ EM PoRTUGALI
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Julgamento político condena jovens a 20í anos de prisáo

iren-sê a mím| . aoan é que vão ver a que

é um prclo entâívecidd, agrêdindo sepa-
radamenlê cada um de nós. Apenas parôu
quando lá todos êslávamos pÍostados no

solo, a sangrar abundanlemênle e quando
os ouÍos agenles se nsurgÍãm em
oposçáo a êle, dizendo que: etes iá tiverân
a dose suíiciente, pona, tá chega!

Pêquenos delalhes dêslas agressÕes
náo poderáo dexar dê ser mencionados
como o Íactô de essê âgenle ler parl dô uma
soqleira metálca na cabeça de um dos
Nâconalislas, ]a loi a foÍça com qle o

presenles nos conles
sararn, é alegadamenle
um conhecido homos'
sexualdo meio ludiciâl

E Claro qU-ê so oer

a gurnâ veracidade a
esses rumores quando ele
talor comigo ê pude
reparar nos sêus liques
efeÍninados achei igual
mente curoso o Íacto de
ele t-"r drto que costumava
lrequentar o Ba ro Allo
nomeadamente o Bâr
FráAil poÍcoincidênca,

esle barloimenconado no roleko daconhe
cida organização homossexua lLGA como
ponlo de reÍerência para obler côntactos e

O sêu ódioàs murheres loilão notórô,
quê decidlu decrelar a prisáo pÍevenlva das
2 rapargas. Íalgercu umâ enoíme sulprêsa
nos advogâdos e nc usvê em asuns lorna
s1as que, nêsse mêsmo da, já sê iitero_

gavam se fazia sêntido acusaÊse as râpari
gas de €slarem envovidas nas agressóes,
quando os rêlalos das lêslêm!nhas no B.A.

só ÍâLavam de horne.s nos conÍontos.

«ORGULHO BRANGO!»»
No dia 10 dê Junho d€ 1995 ocoreu

algo quê, .lêsdê o prjmeÍo inslante, pas'
sou a ser conhec'do coíno «o câso do

RêÍêíimo-nos, obviamênie, aos con-
lÍoolos físicos enlÍê negm6 s bmncos, que
tiveÍam lugar no Bâiío Alo, êm Li§boa, dê
quê rs§ultou a moítê de um nêgro ê vários
Íêridos n€qros e brancos.

o julgamento qllê se sesuiu Íoi acom-
pânhâdo dê p€rlo pela comunicação
social, tomando-sê num dos iulgamenlos
mais mediáticos do âno dê 1997.
Simultaneamênle, Íoi üm clos iulgamsntos
mais polílico§ quê decoííeu em Ponugal

Concerteza qúe sêriâ bêm mâis con-
veniên!ê, paÍa qualquoí reüsta, não publi-
caí oulras vêrsôês € outros Íaclos sobrc
algo quê deu tanto quê ,alar e do qual a
opiniáo públicâ já lêm uma idêiâ pré-con-
c€bida. aconl.'ce que a "J & L" náo é uma
r€viía qualquer. Nesias páginâs, por mais
,rarrDodo que seja o lemâ, dircmos sêm-
prê "prêsente" quando se trata de dâí â
conhe€êr Íacios ou opinióes que são cên-
surâdas ou delurpadas pela comunicaçáo
social... cuslê o que custaÍl

Em vêz dê rêalizarmos um artigo
sobrê este caso, coÍêndo o íiscô de dêixâr
implícitas as nossas opinióês ê, dê âlgumâ
Íorma, d€turpar as declarcçea dos jovens
Nâciônalisàs 6 in luonciar o leitor. cônsi-
dêrámos ssr muilo mais corecto e iÕteres-
§ânlê lazêr algo djÍêrent8.

Sêm quaisquêr comêntá.ios da
nossa Pánê, damos a "Palavra" a quem
esleve ênvolvido no "câso do 10 de
Junho". Assim, pode ficâí a sabêí, dê
Íorma complelamenie impaícial, um pouco
sobrê o que pensam e senlem váios dos
jovêns ênvolvidos neslê "caso".

lnÍelizmêntê, nAo Íoi possível, por
váÍios motivos, obt€r d€claÍaçõês de cada
um dos âíguidos. Dê qualquertoma, tam
bém ô êspâço nâ reviía é muilo limilado.

No entânlo, julgo q'rê os depoimen-
tos que aqui sáo publicados já sáo suÍi-
cienles pala lÉnsmitir um pouco do outío
lado dêsra históna, que aebou dê loímâ
lráqica para todos. Aliás, para quâsê
todos, uma vêz que, segundo estes jovens,
houvê vános nêgros que os provocaÉm e
os agrêdilâm, mâs quê, no lnbunal, nada
lhes aconteceu. têndo âlé passado por

À 4 dê Jlnhô de 1997. no tíbunalde
Monsanto, Ioi lida a senlença que conde
nou a 201 anos ê tíês mêses de prisão os

Você tem agoÉ a oporlunidade
única dê ler alglmas declarações que
estes jovêns NacionaÍislas deram em
êxclusivo para a "J & 1". Nenhuma oulra
publicação em Portugal se alrêveu a Íazer
o mêsmo, por isso, quer seiam ou náo do
seu agíâdo, lêia-as com atençáo!

MÁRIO MÂCHADO:
(Condênado â 4 anos e 3 mêses.

Acrualmenleem bêrdade)

"É precso ií buscara razáo ou o moli-
vo para quê tudo o qLre aconteceu no Bair.o
Alto possa ser explcado ê peícebido. A
primêra grandê d stoçáo dos melos dê
comunicaçáo socal Íoi afirmarem que nós
lnhamos ido paía o B.A. para, proposilada-
menlê, bâlêrÍnos em negros, quândÔ o quê
sucêdêu Ío a ienlativa dê âgíessão de
apíoximadamente 10 a 13 ídivÍduos de raça
negra a 3 jovens brancos, enlre os quais eu

Esses negros, que inclusivê êxibiâm
umâ faca e oulras a.mas diíoiíam-se a nós
de iorma i.sulluosa ê ameâçando nos de
mode dêvido ao nosso aspecio enerior
p ârami I itar or sk inhead.

a iôssa única allêínativa eía. obvia'
rnenle, Íug r e loi o quê Í zeÍnos. No entanlo,

negros veram no nosso
encalce. Aproximadamente a 30 meÍos,
êncontravam se mas 20 ou 30 Nâcionalslas
do nosso grupo e aí, como reacção (a1é de
louvar) de carnaíadaqem e amizadê, lomos
socoríidos e a siluaçáo inveiteL-se, rêsu tân-
do depois em vanlagem numé câ paía nós.

É de nôlar que êm tnbunal Íicou pÍova-
do quê os nêgros nos provocâram e nos ien-
laram agredr. No enlanio, loram inclLsive
depôr sern que nenhum processo hes Íosse

as íegu âíidades no momento da
nossa detênaão começaram qLando o
agente Xaver dâ P.S.P. - de íaça negra '',
ê mais 3 ôL 4 elemenlos da sua dvisâo nos
empuÍaram vioenlarnerle conlrâ a pa.ede,
sob aÍnêaça dê arma de Íogo. AÍ, êslândo
nós já irnob lizados, o agenlê Xâv eí grtava
Íâsês raclsras cano: "Brancos do nerda.

agrediL. Alirou gualmênlê com uma pedra
da Õa çadâ à cabeça de outro Naclonalsta.

A Íninha namorada, ao depâraí que
um dê nós, o alexandre. êslavâ coÍn Lrm

Íorlê âtaauê de asma, pêoou na bomba dele
ê leniou socoÍêlo, pois enconirava-se bâs-
lanle mal Pois bem, roi logo agredida pelo
agênte negro! E de ta Íormâ quê parlu-lhe
nclusive um dedo e píovocou lesÕes exteÊ

a iusliÍcaÇão para esla brutal e
covarde agíessão ioi de que:'EBtê nedas
náo ptêcisa de àjuda, ele guê noÍa
sozinhot Vna \ez mais, Io outro agenle
(brancol) qre vêio acalrnar a situaçáo,
amêntandoo suced do à minha namoradâê
deixando ênláo ela preslar auxíio ao
Alexandre Nesta rclrega, 4 Nâconalislas
rêcebêram traiamento hospitalar, a minha

Entíêlanto, na esquadra, votámos a
ser âgíêdidos lnc usivê a oulra rapaÍiga que
a connosco levou com várias baslonadas
nas pemas - é claro que qLrase escusâdo
seria dzeí que loi mas uma vez o âgente
Xavêí o autorde ião coajoso" acto.

Os oulros âgênlês da PSP. com-
pacruaÍam coín ludo aqu o, pols nunca o
mpedúam. No entanto, quando iLdo tinha

serênâdo um de es vero dizeFnos, bastante
êmocionado qre agenies daquêlês (Xavie4,
são a raão porque â P.S.P está láo mal
vlsla em rnaléria de compoilamenio e civs-
mo e quê senliu se baslanle indlgnado com
o que viu. descurpando-se de que nada
poderia ler Íeito, pois era mas novo na
P S.P do quê o Xaver e que saben cama

.Já .o Trbunal de lnstíução Criminal,
lvemos a 'sorte" de têr pela lrente !m iu z
quê. segu,rdo o que lodos os advogados
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Nâs buscas a rêsidências, apreêndê-
ram lvíos - mais de Lma cenlena. Íralam-
se dê livros lêmálicos Nacionalislas.

nevislon stas, Nacional Sociâlislâs. Ou seja,
Íizê@m uma aulênlica busca ao po itica-
menle incorecto. E de notarque nas buscas
às ínais de 3 dezenas dê residências, nâo
Íoram encontíadâs aíínâs de Íogo, mas...
LIVFOS esle sim, o nosso maloí.ciÍne,l

Num debare relevisivo coordenado
pelo jornâlisla l\,4igue Sousa Tavarcs, o de
putado Pacheco Perêiía chêgou â reÍerir que
achava que a apreensão dê ivros êíâ bâs-
tanle incoíêcla. aieniando mêsmo .ônlÉ â

Existiu laÍnbém na Bigada de com
bale ao Banditismo da P.J., umâ agênle de
nome Filomêna, que parecêu ler algo de
pêssoâl ênvolvido neste caso. Esla mullrer
lentou, desde o princípio, adullerar as
d{larações dos arguidos. lnclusivê houvê
umâ têstemúnha que, confronlada com as
dec aÍaçoês prêsladas à P.J., dissecategori
camenle ao Juiz quê nunca tirhâ leilo tal

Essa agente nurria um ódlo êvidêntê
ao Nacionâismo e â nós. SegLndo palavras
dea: "As vossas idêlas nâcionâlistas sáo
um Perigo", "não têm sêntimêntos
humânos", mêreciám todos a conde-
nação máxlmâ", "âs râpârigas, só pelo
facto de serem vossas nâmorâdâs! iá
coftpáctuam com você§" -- lnacrêdilávê |

Sêgundooagente Basí o, a Doutora e
Enca.rêgâda do Dêpâítârnenlo, Mara Alce,
ê o agenle Cunha, ela - Filomenâ - Íoi uma
das responsáveis pelo alraso na libedação
das rapaíigâs, lênlou laer iudo para que
parecessê que exislia umâ âssociâção clmÉ
nosai lenlou prova. uma possivêl preÍned-

A pópria DÉ Mara Alce, ao Íim dê 5
mêsês e meio, teve de alaslar a agenle
Filomenâ da chefia das invesligaçÕes e
entregaÍo processo âo âgêntê cunha.

Por úlimo - a cadê a. Aqui podêiâ
também, como nos assunlos alrás mên-
c onâdos quase escrcver um livro. se a
cadêiâ é diÍicil para qualque. pessoâj paÉ
urn Bíânco que é rêÍêrencado como
Nac onal Sociaiisla, aí1udo sê âgmvâ. É um
laclo inegávêlde que40 a 45%dos íêclusos
são negros, ê, dos brancos, perro de 80%
são loxicodependenies. ReiÍo me apenas

JOSÉ PAryA:
(Condenado a 18 anos)

"Existe uma norma samurai que diz:
''se estás denasiado ansioso pela vilóia e
vences dê nanêna suja. a tua vbna é pior
do que una vitoria suja. A tua vitóia suja
toma-se una dercÍa suja.

A nossa condenaçáo loi considerada
umaviióía pelo govemo, oposiçáo, associa-

çõês anli-íâcisias e demâis Pois bem,
bastantê para quê a

vossa vitó a su,a nAo se lorne na derotâ
dê uma democracia suja."

NUNO THEillUOO:
(condenado a 18 anos)
-^ A peversão e a @iupçáo sáo âla-

dos quando a sociedade está enÍernâ ên
Íodos 6 sentidB e oeanisnag'

Eslâ Írâsê .árâólêrizâ em lodôs ôs
âspêctos, o nosso iulgamenlo, ê pafa mim
têm um §ênlido muúo profundo, poissenlina
pele o sabor da intusliça.

A nossa lamosâ democGcia, assim,
náo podê duíâr muito lêmpo. Com muita
humildade, lrabalho e imensos sacrifÉ
cios, ioda esta podridão háde têrminar,
pa.a dessa Íoímâ poder nâscer uínâ
soc edadê Ínais puía ê peíeila, para o nosso
povo poder sobrêviver ê desênvolvêr-sê.

Nunca deixêm dê luiar, pois apesar da
injustiça que .G iníignâír, eu (nós), nunca
dêlxârei que mê dêstruam em nenhum dos
sêntidos e lênlareicombalê los até morer."

lSÂBEL MORAISI
(6 mêses êm píisáo pÍevênliva.

Actualmenlê em lberdade)

"Um mês e meio após a minha
detençâo, tá a P.J. tinhâ declaaçoes de
lodos os aíguidos ê de vár âs têstemunhâs â
confkmaíque eu tinha Ícado semprê dentro
do restaurante "Minholo", ênquanlo os con-
Íronios @otriam. O própio dono deste esta-
bêlêciÍnento píonlamenlê conÍirmo'r êslê
íâctô Nô êntanlô. resôlvêram manterme
presa, também como forma de pressionar o

Ao llm dos sês longos mesês que
êstivê nó êstabêlêcimento Prisiônalde Tirês.
decidiram finalmenie libertaÊme... sem qual-
quer pedido de desorlpas, indemnizaçáo ou
seÍn sêquêr aprêsentar uma qualquerjusrifi
caçâo para a delençáo.

Foam seis meses passados num locâ
ondê êu nuncâ pensei êslâr, pois nunca
comêll nenhum dello em loda a minha vlda.
Sêis meses numa celaondê nâo êxislia uma
simprês sanita e apenas um bâlde. Um local
onde abundavâÍn lox codepêndênlês, pÍosli-
tutas, seíopositivas, rubêrculosas. um ocal
onde o lesbianismo e€ considerado uma

No ênlanto, a únicâ coisa quê con-
seoukam Íoi lorlalecer os nossos ideais.
E)(iste hoje uma uniáo entre as pessoas que
esláo delidasêas que êsláo cáÍoraque não
existia na alturâ. Foílalecêu ainda mais a
minhâ rêlâçáo com o Máiol

Em vêz dê lermos qualquer vergonha
peo que aconleceu, vamos ler uma históíia
para conlar, com mullo orgu ho, aos nossos

O único molivo de ludo o quê nós
passámos, e o que os iossos camaEdas
presos (ainda) eslão a passar, é o desermos
Nacionalislas e Íiéis às nossâs ideiâs.

ApesaÍ dê, mesmo dêpois de prcsas, à tés cadêias em que passei: EPL, Zona
lerem intelposlo Íê.urso ê depos dê lodos Pisional (PJ) e Caxias, porque no Linhó os
os iniervenienles lerem prêstado dêclâ- negrc sáo pedo dê 75%.
Iaçõês à Judiciáia, afimando que as rapaí- Tvemos bastantes confrontos com os
gas lê âm licâdo semprc dentro do café, o negros ê êxistiraín mesmo êsÍâquêamênlos,
Juiz alegâdamênlê gay decid u mantê Las quetiveram de sêrprontamenle respondidos
em rêcusão. As mêsmâsviriâm aalÉnçár a pornós, para assegurara nossa sobrêvivên-
lrbedade apênas ô longos mêsês depois, cia. Exisliram momentos de aulênlica guera
sem quaquer pedido de dêsculpas. campal. O que é eslEnho é a le dizer que

Em relaçáo à P.J.,lambém aquitemos píêsos prlmáíios dêveÍn sêr sepaíados dos
razôês de desconlentamento. O Nuno cadâstíados ê isso nunca aconlêcêr; quê
Themudo loi violeniamenie agredido à todos têm dkêito a uma assisléncia médica
minhâ Ííênlê pêlo cheÍe Leonel. O Paiva, rêgular e tal ser uma mera ilusão.
Jorge ê Ricardo, e muitos oulros, lambém Eu ienho um problema renal e dêvido
sokeram agrêssôes dêstê sênhor, que lâ à lalla, e pincpalmente atrâso, nas consul
para os inleÍoqatóros já coÍn urn tas e nos rêsultados dos
grau de arcooémra considedver. ter liVrOS exames, o meu pÍoblema

Coneremrarbêmdrlêqrl.- 
"DrOibidOS" êm aq'avoLse.

rrdade de nos r'Frogarem e nao I Devrdo ao laclo dê
permitirem, em vários casos , a pre- CASa: els O 0OSSO anda se ênconlrârêm dêtidos
sença dos advogados, dirêlto este Críme! bâslânlês Camaradas, e como
quê êslá consagrado na constilui não os quero prêjudicar,

penso qLre será melhor nem me referir muiro
mais ao sislema pisional.

O quê posso dzeÍ é quê tudo sto por
que passei só me veio dar mais Íorçâ, jusll-
licando e credibiliza.do os meus ideais
Nacional S@ialislas. É parâ mim um Íaclo
quê hojê exislê uína ditadura psêudo-
deÍnocrálcâ, em quêlodos os que sêopÕêm
a ela são silênciados
mas srbversivos para levar sso a cabo.

E umlaclode que os negros êclgânos
são o maioÍ problema de crimnaldade em
Poriugal, aparcom os drogados. E um facto
de que os homossexuais dêlêm cargos de
íêlevánclâ no Pâis ê quê não têm quâquêÍ

conremp ação para os que têm orgulho em
ser heterossexuais. E Lrm facto de que ê
urgenie uma auiênlica revoluçáo no sislema
judicial, que êu conhêci por dêntío, êm que
pêdólilos, violadorês ê outros dêgênerados
sâo condênados a penas irÍlsórias de 5 e 6
ano§, enqLranlo aquele quê dêfende a sua
lera é condenado a 17 e 18 anos.

É um lâclo dê que a comunicação
so€ial está complelamênlê desvirluada, nâo
sê inlêressando mâis em inlormar. mas êm
manter oL âumêniar o nível das audiências.
nêm quê paa isso iênha dê invênlaí, mêntir,
caluniaí. Moverâm-se Ínontanhas para con-
deraÍ e ctucificat ovêns, cuio verdadêiro
"cíimê' é leíêm orguLho em ser brancos ê
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Temos de seguk o êxêmplo das
mulhêres do lll Beich. Apêsar dê lodo o
soÍlmenlo ê ieíívels prvaçÕes que I vêram
de enlrentaÍ, aiudavam-se sempre umas às
outras, davam grande valor à malemdade,
combaliaÍn ao âdo dos homens à sua
manêira coÍn a mesmâ deleÍminaçáo, e não
hêsilavam em dêmonstrar o seu orgulhô
íâcia -. são um exêmplô para todas nós.

Nós, mulheres, lêmos !m papel ÍLnda-
mênral na presêívação ê desenvôlvimenlÔ
da nossa nça. E é importanie que náo nos
esquêçamos disso quando escolhemos o

No Íneu caso, ienho multo orgulho no

lr.láío, poÍ temos passado por tLrdo o que
passámos e continuaírnos a lular ado a lado

Tenos de preseNat a nassa Êça e
assegunt un íuturo paQ as nossas cn-

NUNO MONrEIFO:
(conde.ado a 18 anos)

"Preso pêlos idea s políticos!
Fui oreso e condenado, nâo pelos

supostos crimes de que Íu âcusado (e não
provadol) mas sim por náo escondeÍ os
mêus ideais po íiicos.

Nós somos um problema paa o sis_

rema ê é nossa interção continuar a ser
Talvez (lênho a ce'têza) por isso somos
pêísêguidos, injuriados êapêlidados dê mar
glna s. Tudo sto Porquê,

Poí dêÍender um ideal pôlÍtico onde
corupçáo, ignorância e me.tiía nâo lêm
lugaÍ. Por deÍênder o mêu povo da tÍania,
hipocrisia Nós eslamos e iremos soííêí
muiias iniuslças. Nós eslamos e iremos sak
bastantê píêjudicados em multâs outías silu
aÇóês. Nós somos e iremos ser a nolícia na
boca daque es quê prcÍess
.âlriniâ Mâs.adâdissô !rá mudarâs nossas
mentesl

o combale conlíâ êsla pseldo-
dêmocÉcia náo iíá cêssar até quê a vêÊ
dade ra democracla sela reposia, o.de eu e
muiios outíos possam usulruir dâ libeÍdade
de êxpressão, onde possa êxpressar os
meus ideaLs seÍn coíêí o perigo de vir a sêr
presô. Temos que liberlar o nosso povo

desla tiíânia cam!Íladâl
Como umagrânde mente do meu ideal

.Quândo um govêÍno conduz um
povo à ruina, a rêbêliáo de cada um do§
mêmbrosdessê povoé não só um dirêito,

Falâ-se da nossaiustiçâ corno sendo o

ex Lbris da "nossa' dernocrac â Pois entáo
eis mâis um môlvo para reiear que esta
justiça e democrâca é uma aulênlica
podrdão, ondê os compadrios ê jogos polÍl!
cos é quê tulqam os cidâdáos.

Corno pôde seí a .ossa'luslçâ lão
justa, quando condena cdadáos sêm
provas, quando não tem cÔragêÍn suficienie
de se lmpôí ao poder polÍlco dzendo: Náol

aqui queÍn julga soÍnos nós e não vocês -
polillcosL' Como pode a nossa" iuslça ser
mparcial qrando se dá ao uxo de condenar
e gozar corÍ os mesmos condenados?

Vêjam o nosso caso: alguns loram
condênados pelas suas declanções, quan'
do na verdade nada dêc ararâír êm trbunal.
Treze pessoas condenadas por causa de um

só copo que aceíou nurna pessoa de cor.
Por um só copo 13 pessoas sáo conde_

nadas! Agreddos pêla polícia pelo sirnpes
Íacro de assuÍnirnos orgulhosamenle uma
consciência e orgulho íacial lnêxslência de
quâquer prccedmênlo ludcia conlra esses

mesmos agentes, havendo no enlanio
provas paÉ sêíêm iulgadosl

'GozâÍam" ao máxLmo com os argui
dos e corn as provas e teslemunhas dos
argudos. velam o seguinte exêmplo: urna
soquêira (curiosanrênlê a mi.ha) é apíêsen
tada em tribunal comô catsadoía de váias
oiensas. E ênláo pêddo peo rneu advogado
dê deÍêsa que sela conÍrmado a qteír per
tenciâ o sangre que êslâva na soqueka a
resposla náo se íez demorar: "os exames
não conÍinan a quen é que a sangue per
lercê|Pois nâo!E claro quê"não podia con_

írmad'l O sangue quê êslava na soquera
era mêu, devido às agressôes de que lui
alvo pêlos âgenles da (dês)auloridadêlll
Então como podem dizer quê essa soqueira
Íoicausadora de vá.ias âqressÔes?

É então estâ luslga o exlbíis da

Façam ôs govemanles da nossa"
democncia o que iizerem, nada nos Íará
mudar de deias e alierar os oblecllvos qLre

gÉndes Homens oulroíâ delerminaram As
nossas menlês êstáo limpas, clâras e os
nos§os corpos pionios pâra combalêí
pela nossâ honra, .açâ, verdade, íideli_
dãdê, iusliça & libêÍdâde!

P S. Não há páginas que chegassem
paíâ vos expÔí lodas as êgalidades e
njusiiças comêtidas conlra nÓs."

JOÃO MÂRTINSJ
(Condênado a 17 anos ê 6 meses)

"OuÍântê os 4 mêses de lulSamenlo
ioda a acusação conlrâ rnim foi baseâda no

facto de me terern sido apreendidos, em

câsa. cerca de 50 ivros Íascistas", adquÍ_
dos legalmerle enr livrarias âutorizadas O
que é quê êles (Minislériô Púb co) queraÍn

Obviamenlê quê vivemos nuín eslado
íêpressvo, ondê a jrstiça é um conceto
moldado ao be praer dê cada !m e con_

soanlê as cÍcLnslânclas. Que o nosso povo

nâo se lludâr em Porlugal existê lib€rdãde
dê opiniáo... mas somênlê Parã âs
opiniões Pêrmitidasl

No Íim do julgâmênlo o Juiz aÍiírnou:
"Não íicou prcvado que os arguidas
quisessem assassin alguénl Nada Ío

A Íôlo ao ado aparêceu râ capa do "lornal de Malos nhos ", na êd çâo
dê 18 dê Julhô de 1997 e laz reierência a uma manieslâção legâle inédila
que teve uqar em Matosinhos ern Ju ho do ano passâdÔ

O objecrlvo êra o de "protestat conÍra o iulganento palíÍica, parcial e

exlrcnanente injusla de que lorun víÍnas tÔ116 os envolvidas na baso do
Banro Alto' Cano um dos tovens eê daqu de Matôsinhas, denos espec@l

atenção ao seu casó» explicou-nos !m dos organizadÔres.
A concentraçáo prolongou-se poÍ mas de duas lroras Estiverarn pre

'ê_lestàrildrê' do'Iove.s \à o.a1<rás oe iôo<. aaoos e câroroors. não
só.1ê Mâtosinhôs mas de váÍias oulras localidades, inclusive dê Lsboa.

Alouns popularesqLe poÍalipassâvam à hora da demonslração, depois
dê licarem nlomados sôbrê o caso. deiravam Íeque.lemenle uma palavra

solidária e pâssavam a nlegrâr a maniÍêslaçâo. Píalicârnenle, estiveram

sempre mais de 200 pessoas no oca da maniiestaçâo.
ao onqo dêsta actvdâde, procêdeu se s multaneamênte a uma recoiha

de assinatLras, com o pÍopósto de se e.viar para o PrÔvedor de Justça,
Presidenle da Bepúblca e Presidenle da Assembleia da Fepública, o que já

aconteceu. No íinal mâis de 4OO pessoas linham manlÍeslado a sua soli
daÍiedâde paÍa com os jovens NacD.a slas

Dezenas de rnanileslantes enveryavâm tshirls brancas com as

segurnles palavras de ordeÍn "côntÉainilslça!", "pealustiça" ê "conlraa

Íudo decoreu da melhor lorma apesar de um ndividuo 1êr tenlado
prcvo@r âlguns distúrbos com uma âtilude ênÍemâmenlê olens va:atravês
soiá rá-rleráçao(ÔÍ Lro l. nnde uaá (orhec dà o'qár'zd ãoqredpoia
os "aanqs" de nesros e que ce ebrou os 201 anos de cÔndenação.
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provâdo, mas sso não imped ! qre 15

lovens lossem condenados a 20r anos dê
p são, apênas pôrque poiilcamente pensam

Nós somos pÍêsos políticos !!l
O.nlndo lenr de sâber que ern

PonLga conlinuam a exstirpresos poliricos!
Como um grânde homem dsse um

da "os Juízes desre estada poden can-
denarnos tranqulamente .. a hislória, essa
deusa que percaniíica uma ver.lade supetiot
e un dneno nais â!to. nào deixaú de sótn
quando um dla âsgar essa sentença e nos
absolver de todas as faltâs que agora nos
queren Ía2et expiar »

CLAÚDIO CEBÉJEIBA:
(Condenado a 2 anos e 6 mêses

Actua menle em berdade)

"Vivo numa zona ondê moram
'alguns' prelos quê são dos qangs do
Ín ralejo. Assim que 1u prêsô, jizeram vários
gnftuis no fleú caío, com expressões
êxtremamêntê ofensivas, causando iguâl
rnente oulrosdanos no vêícuo oela lorrna
quê mais larde acabou por r para a su.arâ

Ouando se linham passado lrês
rneses após a m nha delenção, tíês prelos
diígiíam-se a minha câsa e p€rglrnlaram à
minha mãe por m m. Sabam que eu estava
del do dêvido ao câso do Ba no A tô". mas
provavêlmenle pensaram que ao Íim desse
pêriodo havra aguma possiblidade dê eu
sa r eín berdadê e quisenm avêrguar

Disseranr continuadâÍnêrte à mnha
Ínáe que eram meus amigos, alé quê ea
lhes disse caEmente qre 'canheça as pes-
soas con quen o neu filho anda e vocês
nào sãa de ceneza ámigos dêlel' Nessa
aiiLra os prelos derarn o rêcado à minha
máe de q ue quando eu saísse: iríamos estar
cá fara à espera dele para the dat un
ab!êq"

Na a tura da senlença, uÍn arn go con-
tou-mê que eles eslavam prepaGdos para
me mâtar e áfnmâvâh-nô Í1ê l.ína 2üô
gante. Pois bem, lá passêi por dois deles
sozinho e.onlinuo aqu Um dêsses ênêrgú-
nrênos é agora lma llg!ra pública .. o voca-
lista dê uma conhecida banda FAP

Graças a tudo isto, a minhâ mãe e o
meL pa tiveram de mudar de casa, pôr

Esto ó o nom€ dê rm pêquêno bolêrim
editado poÍ alguns jovsns e dêdicâdo exclusi-
vamenre ao "caso do Baiío Allo".

Após entamo§ êm contaeio com o sêu
prin.ipar responsávêl, Ioi possívêl obter as
seguinles dêcla€çõ€si

-Eu náo únhecia (na aturu) nenhun dos
Nacionatistas gue toram julgados e c@denad6
a m1 arc. No enranto, Íamanha Íoia injus ça,
que *ntims quo dlga tinha de set íêna.

Já tehos rcalizado diveÊas disfibuições
deste bolêtim dê |lone a Sul do País e, para
Nssa suprcsa, a rcacqào dos Panugueses até
len sido nuito boâ. E óbvio que, pot vezes,
alguns íNivíduos têâqen meios bem, mas tais
siluaçõ$ sáo p@lanente clarilicadas. Tendo
em conta à lavagem @rebnl que toda a conu-
nicação wial lez ra atoâ, a receptividade das

PaB alén do nais, go§àna de dizet que,
tal @N a "J & L", tanbén a maiot pane do con-
teúdo.ta "v&t? são FACTOS, não opiniões
neh ilaias. Ponarno, as pêssoas não lêín cle
@ncotdat ou dis.odat con o que lá vem escito.

Podêrn e dêvem é Íicat rcvoladas cú a

nsslênca rninha. Acmâ dê ludo,lemo pea
vida dees e não lanlo pela minha.

Ouero dexar bem caro a lodos os
leiores da J&L'qLe tênhô um enorrne
prazer em, cada da que passa aÍnmarme
orguhoso da estirpe que represento, do mêL
povo e, acma dê 1udo, dê lulaí por um
mundo mehor. Um mundo em que as pes-
soas se apercebam que o Nacional
Sociãlismo é a única soluçáo para esie
mundo dêcâdêntê! Nêm prisôês nêm
mones podêrâo dêstruir a nossa té no
Nacional Socialismo ! "

JOBGE MARTINSI
lcondênâdo â 3 ânos ê I meses.

ActualÍnenleem berdade)

"Eóbvio qLe lodas as morles são
lâmeniáves e que os responsáveis por qual
queí crmê devern sêr uloados por essê
crlme Mas dêvêm ou dêviam ser considê-
rados inocentes até prova em conlráiio e
lêr direito a um julgamento imparciã|.
Nadâ disso acontecer e é sso qrê está aqu

Às pessoas devem ser condênadas
poraquilo queÍazem e não poraquilo que

Quanlo aos nossos Camaladas que
contnuam dê1idos, ôbviamêniê que os
têmos apo ado Vamosvsilálos sempreque
possívê e trocamos coíê§pondênca com
baslanlê regulardade. Apesar do pêsadelo e
injusliça em qu€ sê enconÍam é com
orgr ho que posso d zêr quê o seu môÍal e

Goslaíia dê aproveilar esta opoiÍu-
nidade pala rêcôrdar Lm dos muilos hornici-
dios oue os 9ár9sde ne!rosvão comêlenda
erir Porru-oal conl.â brancos. Belro-me ao
caso que ocorreu no sexa a 31 d€ Ju ho de
1997. Nesse d a cercade r5 negros espan-
caram aié à morle um jovêm b€nco. uti
lizando pêdíâs ê gâÍalas.

Este caso revea bastante bern lodo o
ódio e violênciã racial que é comerida

contra brancos em Porlugal.
Por outro ado étambém baslantesn-

tomál.o da atilude de todos os políiicos ê de
loda a comunicâçáo socia, que procuraram
abaiar imedatamente esle câso. De la
forma que a maor parte dos Porlugueses lá
nem sê deve lembrar dêsiê
lráro do que aconlecêu com o nosso casol

E sêrá quê essês neqros também váo
ser acusados do crm€ de genocÍdo, ral
como aconleceu cônnosco? será que o
ãdvogadô João Nabais (simpaiizanle dô
PSn) lambém exig ria 90 mil conlos para a
famÍla destas vitinras (brancas ) se.. delên'
desse brancos víl mas de ataques racias?

Sêrá qre a Câmara rüuncipal de
L sboatambém va pâgaros honorários â urn
dos Ínêihores advogados de Po.luga para
deiender eslas vitiÍnas (brâncâs ), lal como
lez com o .egro qle iaieceu no Bairro Aho?
Sêrá q!ê o João Soarês ê oulros pôlíticos
lambém váo parlcpar numa dêmonsiração
alavor dês1â (ê muilas oukâsl) vitimas brân-
cas, como ÍizeÍam com o negro que morreu?

Ouando os negros sâo os âgressores,
por mals brulal que sejâ o crirne os po í1 cos
e os mediâ só tomam Íêspêclvarnenlê uma
posição oLr apenas niormam'' as pessoas,
se lor para justiÍcar quâsq!êr actôs dôs
negros, a, rmando que coitadas. Íên dlicul-
dades paÍa sê integrcrcn na nassa
sociedáde| Ch€ga de h pocrisa l!

Ouero agradecer à 'J & L' o facto de
não lêr1ido qualquer recêio êm d vu garalgu-
mas das nossas ideias e. acima de ludo de
âpresenlar imparcialme.le os nossos ponlos
de vsla ê diversos iaclôs, lolalm,ênle
desconhecidos do público.

Unra coisâ é cerla - nunca lerei o
maniÍes1ar o orgullro que

sinio êm serbranco. PoroLrtro ado, pretendo
conlinuar a atudar cada vez mais, pqectos
como a "J & L», que contíibuem para unra
soci€dade saudáve e justa "

Portugal
Despertal

íonna cono os nêdia escondeftm ê dêtupaían
vários ?omenotês' destê caso.

lotuveito êsla opotunidade oaÉ qaÉntit
aos vários Nacionatistas detidos (ê aos que iá
cunpriÊn a sua peoa), que nuúa o seu cae iftá

cai no esq@irenlo! Mesmo qE os tuss
esÍorços náo lhes permiÍam sn mais cedo en
liberdade. pelo menos 6te caso náo srá lotal-

Pot outro lada, indepeodenlemenÍe das pes-
soas con@daren au nào @m as s@s ideias e
deste @so let resultaclo na mone táqi@ .le um
set humano. una coisa e ceda:

Já há nuíÍos, nuilos anos que ên Po ugêl
nào se vian iovens @n uma deleminação láo
qrande ú lutar pelos sus icleais, dispostos a sac-

icar nutos aM da a ida pda se manteten
liéis àquila em que acredilan- Sen la@nt6, sen
"tqüversões". Prcsas e nais ínteg@s .lo que
nunca! Nuna sciedade en que egaísno e nale-
iàlism rcínàm e Andam dê màos Íladas tal é Ma
preiosidade. Po, tudo is.lo, estes jovqs são um
exemplo vi@ de honâ e fideüda.le paâ qÀlquet
outto Poú,guos, soja joven ou idoso."

VERDADE & FIDELIDADE
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No dia 1 dê Maio. os Nacionaliías
Afemáes celebraram, mais úma vez, o Dia
do Trabãlhàdor. Tenclo @mo loma: "contra
a Wbrcza e o dêsemprcgo, mais de 7.000
pessoas, a maior paÍ!ê,ovêns, comparecê-
,am p6Íâ maniÍêsiar a sua solidaíiedâdê
com o gÍândê número dê d,esempregâdos
que existérn 6ctualmêntê na Alêmanha

O NPD. orgânizâdoÍ deste ll?eêhg,
anunciou a actvidade com váíios mêses de
antêcedência No enianio, como semprê,
Ior umâ duíâ bâlalhâ juridica paía que os
Nacionalisias pudessem âssêguíaÍ o seu
díeiro â rêunirem'se nesse dia.

Os políticos dâ cidade tudo lize€m
para impedr â mâÍilêstaçâo. chêgando
rnêsmo a proibí-la. Só às píimêiíâs hoÍas
dê sêxlajêira, dia 1 de Maio, é que o
Suprêmo Tribunal Adminislranvo de
Bautzen levânlou a proibi!ão dos
Naclonalisias sê manilêslarem..

Tal íoi o sinal de padida para que
cerca de I0.000 Nâcionalistas, em 80 auio
caríos e centenas de caÍos, começassem
a sua vlajem em dúecçáo â Lêipzig- Mas
nem lodos conseguiram chega, ao ponto de
encoeiro. Alguns Nacionalistas lolam ata-
câdos por cercâ de 5.000 vânclalos de
exlrema-esquerda, que píovocaram e
âlâcaíam igualmente a polícla quê eslâvâ
deslâcârlâ pâíâ a demonslraçáo.

Estes cíiminosos comêçaram a
provocar d€sodens e a agredn â policía
desdê madruqada, uiilizando pedras, gar-
raÍas ê oulíos obiêclos contundentes.
Construíram baÍicadâs ê pega.arn'rhes
logo, têntando com isso bloquêaÍ o .ami'
nho dos Nacionalislas pa.a o ponto dê
eteq m. Assim, a polícia viu-sê loÍçadâ a
.êmover o€ cíiminosos de extreÍna€sq{re.-
da e as suri{ terr'câdas com tanquês dê
àguâ, dê toÍma 6 têntar galantir o caBrnho
livíe para o Íri€rÍir,g € asseguraí o diIêiio
dos ltacionali§ias á maniÍeslaíem-se.

O rl§ltâdic dêsbs conlíonios loi de a
polícias íêrid§5, sêttd4 quê dois delês
ftçaíôIr arn ê§ttdo baatàíIà gíavê, pois
lorain vkr!tufte âgrêduo6 na cab€çâ.
Àpêlrâs 31 aírtiiros6 Íorám dêltdos.

'Â!6aâÍ de 6,100 âgintis êslarern
m€ôilizadoÉ íleôtê diâ c dê tBvêí 1a b.âi§
do coírÍolâ polidel lla§ vá,iâ§ êsl.âdas qu€
dâvern a Lêipaig, a polícia oáo consêguíu
ananiaí t,ltr crmi.ho íêâlmente segurc em
diíêêçáo ao local da dêmonstração
Nacirnâl- AsÂlm, âp€nas os autôcâríos
pudeÍam passêí, eÍn caravana, e alingjr o

Centênas de carÍos com maníês-
tantas íoram Íriândados palar p€la polícia e

enviadôs pâm trás, pois as âtnoÍi-
dades aÍirmavam que náo podiam
gaÍantir a seguÉnça d,essâs
pessoas ê quê podeiam
mesmo coÍerpêngo de vida.
oukos .arros Íora.Í ataca-
dos porvândalos de extrêmâ-
esquerdâ e daniÍicados.

Assm, ceÍcâ de 3.000 pes-
soas não pude.âm chegar ao

A manireslaçáo Íicou
ainc!â marcadâ poÍ uma ienlân-
va dê homicidio. Um casal dê
jovens Nacionalistas Íoi atâca-
do selvâticamente por !m
nume.oso grupo dê individuos
de extrema-eêquêÍda os dois

iovens ,oram eslaquêâdos por
divêBâs vêzes ê a rapâíiqâ. de

Cuíosamênte, nem
um só orgão de comunica-

çáo social, quer na Alêmânhâ
quer êm Ponugal, fêz reÍe-
rênêiâ a êslê bíulal e gmvíssi.

N*íonalist, é titme conta â lnter-
,raclonalízação e â globalizaçáo. "

ffi
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<<Conlraapobrezaeo
desempregoS» Este Joi o
slogon utilizodo em
Leipzlg, pelos
N aci ono lts, os a lemtes,
na surr hsbilsal monlles-
loçto do l" de olo, dia
do ,'obd,thídor.

apenas 16 ânos, êsleve hospitalizadâ
nos dlas s€guintes, lulando pela sua
vida. êm êíado consldemdo
extremamênte cítico.

rno aiaque. Será quê os mêdia
lêdâm a mesma âtillde se
apoianles dê um quâlquêr
ouiio partjdo ou ideologia los'
sêrn atacados desla mesma

Apêsar de toda a violén-
cia e ênoÍmê provocaÇáo poí
pairs da exlrcmâ-êsquerda, a
dêmonsrração dôs Nacionalislas

O pd.cipâl oíador do
meáinq, Udo Voiqt (lider do
NPD) dêclarou nomêâdâ-
mêniê que: «Ás pessoas quê

acabou porse realrzarde Íoíma pac -

q!*sn uín Esta& com ma
i$h seguatlça social na
AlemanlÊ. nàfi de dbet SIM a
um E§tado Naêionàistu
Meliârente, oê poín 8s deâte
País @nlruan a e6q!2eí-se
b ben-estar do povo AlêmÃo
a êm assegaêr o dtEÍto eo lÍa-
balho pam ados as Nemáes!

A economia nào deve
exislir pa.a sent os accani*âs
ê o capital, como !êm aconteci-
do, nâs sim o povo- A potftica W,



A 21 de dezêmbro de 1940,
Florentine casou-sê com o Dr. Meinoud
Marinus Van fonflingen, um impoÍtante
líder do Movimento Nacional Socialista
Holândês- Desle casamento ôasceÍâm
aês Íilhos, que pedêram o seu pai loso
após a gueía, em 1945.

EnqLranto esposa de Meinoud lú.
Rost Van Tonningen, Florenline tevê
oporlunidade de conhecer pêssoalmênt€
algumâs das maiores personalidades da
hislóÍia desle século. Por outro lado, foi
uma observadora privilegiadâ e mesmo
uma participanle acliva em muíos e
impoítantes acontecimênios hislóícos.

Assim, goste-se ou náo, as
respostas de FloÍsntine são um cúntri-
buto oxr€mâmênte valioso para esclare-
cêí váíios aspeclos do passac,o e parâ
renraí enconaar a verdadê na históriâ!

Justicâ & Liberdâde: você conhe-
ceu pessoalmente o Homem mais odiâ-
do e o mais âmâdo de todâ â históriâ -
Adoll Hltlêr. Quânlos enconlros têvê
com êle? Aindâ se recordâ dê âlguns
detâlhes?

Floíentine Vân Tonnlnoen: Eu live
opoÍtunidade de ver Hllêí dêzenâs dê
vêzês duranle comÍcios êm Berlim.
Nuíembergâ, Bayíeuth, êtc A nivel
mais pessoâ|, pude lambém vê-lo

Cerro dâ, quando êu e o rneu
rnarido nos deslocávamos ao
Ae4glrof (casa de H ller nas monla-
nhâs), ficámos com um pneu Íura-
do, o que Íêz com quê cheqásse-
mos uma hora aÍasados ao encon-
tro com o Führer. À nossachegada,
Hiler apênou-nos as mãos e, com
gÍande preocupação, peÍgunlou
nos se alqo nos linha acontecdo. O
meu mardo pretendia obviamenle
apresenlaÍ dêsculpas, mas anles
que ele pudêsse dizer uma palavrâ,
HileÍ pego! na minhâ máo e peí-
gunlaut -Estão ben? Sim? Entãa
eslá iudo bem!,, De segu dâ, lomos
parâ denlro de casa, onde a lrân-

J-]LU Quândo é quê o seu
mârido sê ênconirou pêla
primêira vêz com Adolf Hitlêr?

EYX O meu marido, Dr.
À4e noud lúar nus Rost Van
Tonningên, enconlrou se pe a
prmeira vez com Hitler em 1936.
Nessa allura êle eslava a trabalhaÍ
para a Lga das NaçÕês em Viena,
ocupando um cargo de e evada

cerca de uÍna hoía sobÍê íaclos
passados qLre eu vvi.
obviamenle que pênso que o
revision smo é aLgo êxlrema-

!llLL Exl§te libêrdâde dê
êxPíessáo nâ Holânda paÍa
revisionislas divulgarem as
suas descobertâs ê opiniões
sobÍe o «holocauslo» ê sobê
oulrâs âlêgsdâs alrocidades
cometidâs f,êlos «nazis»?

EltL NAO! De íoÍma agu-
mal Eu própria já sofri inúmeras

"visilâs» da polícia, que rÍe
íevislou a casa loda, e já iuicon-
denada. apenas e só poí pub -
car ou edllar colsas que Íoram
consideÍadas como «insullo a
judeus". Enlre ouiías coisas,
recordo me da hislerâ dêssas
pessoas por e! dislribuir o bem
conhecido liwo "Did Six lúillion
Beally Die?", que Íoiêscrito peio

J lLl= ouando ê como
suígi! o movimênlo Nacional
Soclâlista na Holanda?

EYI Em 1931 Anlon

responsabilldade, mas rapidamênte se
âpêícêbeu do câráclêr tola mente judaico
dêsta insliluição. O derradeiro aconteci
rnento que o levou ââbandonara Liga das
Nações Íoi a Guêrra cvil Espanhola, que
ecLodiu em 1936. Os comlnisias êslavaÍn
aÍ a praticâr númeías aúocidadês e,
simullaneamente, decidiu-se aceitar a
lJnião Soviélica como meínbío da Ligâ das
Naçóes.

do dêmonstrar quê AdolÍ Hitlêr Íoi um
âssassino e um lunático?

E{L Essa enorme quantidade de
livros, filmês, etc, quêiêín sido publicados,
âpenas ajudam a compíovar âinda mais
que ele tinha Íazáo. lsso apênas demons'
lrâoquanlo é que ele étemido, mais de 50
ânos dêpois da gueíâ lêr acâbado,
enquânto pêssoas como Roosevêlt,
ChurchiL e aié Estaline são mencionâdos
cada vez menos vêzes.

lúusserl lundou o "Nalionaal
Social slische Bêwêging" (f.Iovimento
Nacional Sociallsla) na Holanda. De início
o NSB não eía muilo pró-Alemão, mas
rnais voltado parâ a FlandÍês e Alrica do
Sul. Em 1937, âquele que viria a ser mâs
laÍde o me! marido, Menoud lúaíinus,
dêixou oseu emprego na Liga das NaÇÔes

e Íoi para a Holanda para poder aiudar
Musserl permanenlêmenlê.

Bapidamenlê assumiu as Íunçóes de

Os homens morrem
mas as ideias ficam!

De sequida, o meu marldo conlactolr
Hltler para discutiÍ vários assunios,
nomêadamenle sobre economia- Parâ seu
espanlo, descobriLr que êstavam ern total
acordo. Se aLguérn eslver nteressado ern
sâber mais delâlhes sobrê esle assunio.
aconselho a ler o teslâmento político do
meu maÍido, publicado em lnglês ê em
Alernáo, com o nome de "Hero and Mariyr
of Dutch Naiional Socia ism'.

ILL Após a ll Guêrra Mundial, a
sua opiniáo sobÍe Hltlêr âllerou-sê?

EllL A minha opiniâo pessoal sobrê
Adolí Hitler náo mudou dêpois da Guerral
Paía mim, é cadâ vez mais claro e impres
sionanle ver coíno é que ele linha razáo:
Hitler Íoi um visionário.

J]& L O que pênsa da enorme
quântidâde dê filmês, programas e
livÍos quê têm sido êditados, procuran-

Obviamenie que Hitler náo píelendia
a gueía - ele queria uma Alemanha pâci
íica e píóspeÍâ. Todo o tema "tr.rdeu" foi
um aspeclo complelamenlê secundáíio e

alé era discLrlido poucas vezes ao longo
da gueía. E claro que osjudeus pÍoclrrâm
passar a idêia de que essa eía â priori-
dade máxima da Alemanha. mas ia não
deveíá seÍ nenhuma suÍpresa, pois sem-
pÍe se juigaíâm êslar no cenlÍo do univer
so. A veídade é que nós nunca ouvimos
qualquer cosa relacionada com "câmaras
de gás" ou âlgo do género.

ILq Já pârticipou em alguma
confeÍênciâ rêvisionista? O que pensâ

E{L Há âlguns anos alíás, Íuiconvi-
dadâ por Wilis Carlo para discursâí na
conÍerência anua do "lnslilute íor
Historical Beview", em Los Angelês,
CaliÍoínla. Coreu tudo muilo bêm e lve

oporlunidade de Íalar durante

,ttsttça a ttgtBoapr llt



lídeí parlamentaí ê
toínou-sê uma PeÊ
sonalidadê exlíeína-
menle impoÍtante no
NSB, apêsar de se
manler. obviamente,
sempÍe lêala lúusseít,
que conlinuava a ser o
sêu lídeÍ oÍicial.

üLL Ouando é
que tomou consciên-
cia de quê eÊ Nacio-
nal Sociâlisla?

EltL Devido ao
meu Pai, o meu iímâo
e eu Íomos habiluâ-
dos, desde muito
cedo, a amar e a âpre-

Quando unhâ_
mos cerca de 15, 16
anos. lomos os dois

Para a «Jeugdslorm",
que era o movimenlo

luvenil do NSB. O meu irmão tornou_se

líder dos rapazês e eu da divisáo das
Íaparigas.

Organizánros acampamêntos de

iovêns, muitas vêzes em coopêraçáo com
os nossos camaradas de FandÍes.
Ouando Hillêr chegou ao PodeÍ nâ
AIemanha, em 1933, P'rdêmos ver o
Íomidável cíescimento da "HiileÍjuSend"
(Juventude Hilleriana) ê da "Bund
Dêursche lúádel' (Associaçáo das
Mulhêres Aleínãs) que eslâvam muito
mais bem organizadas. lsto conlribuiLl
dê.isivamênte a desenvolver uma Ínllmâ
cooperação
Alemanha, numa basê

ILL Â dadâ âltura,
o seu marido Íoi
Presidentê do Bânco
Holanclês. Como é quê
elê consêguiu chegar a
êsta posição?

EltL o Íneu mârido
eÍa um êconomista bas
tante respêilado, com anos
de experiência na Liga das
Nações. A 29 de lüâÍço de
1941 iol nomeado PÍesi-
dente do Banco da Holan-
dâ, posiçáo quê ocupou
até sêrassassinado a 6 de
Junho de 1945. Apesar da
sua nomeação têr sido
comolêtamente lêgaL, eu
nunca rêcebi qLralqueÍ
pensáo pof isso, o que
deveriâ ter aconlecido.

Fab enrenânente aa dó casênento da 9' Flffinlnê Rast Van Í@ningên @n Meihoud MannLs R6t van

Íôhningen. Cma se podê absetuaL os ideaÉ dê aathas êstitezn prcsentes nésta @núónia'

cemilério?
EYxÉo

31.538 soldados

e da Holandâ. O
ObêrslurmÍührer

SS. [4orÍeu em

28 de Abil de

Maqentô ên qLe !',t ten \*iry llevba a :Fàa de I @'e'nnê Fat Vdn

t ahnnaen. @ebé tmN) u4à 6noeúàçào oat ü ta' dê btêvLtà

1945, durante os Últimos diâs de guêrra,

lutando contÍa o avanço de soldados pola_

cos incorporados no exéícilo lnglês.
TÉgicamente, no mesmo dia em que

o meu irmáo morreu, dei à luz o mêu leÍ-

ilo MEU IRMã0 fot 0
PSIMEIR,O IIOMEM TIA

HOí/,TIOA A OFEIECES,.

-sE coÚo voluilÍÁ?íl0
PA?A AS SS !!!,

J & L: Como é quê encâra a ocu-
pação da Alemanha sobre o seu Pâís

durante â ll GuerÉ?
EfL os Alemáês Íoram lorçados a

invadiÍ â Holanda, porque os lnglesês já

âqur eslâvàm Apêsar das muilas ê{or
taçoes em senlido contraíio, a Rainha

Wilhelmina íapidamenle voou Para
Londíes depois da invasão, levando com

êla todos os íesponsávels Holandêses,
delxando assim o País sem qualqueÍ
governo. De umâ Íorma geral. o Povo
Holandés manleve-se ca mo e serêno a

cheqada dos Alêmães

J&Lj Antes da ocuPâção dâ
Holanda pêlos Alêmáes o seu marido
foi prêso. Em que circunslânciâs?

EtL Em Feveíeiro de 1940, o meu

noivo vlsitou Hiller e pergunloulhe sê
seÍiâ possívêl manteí a neutralidadê
Holandesa no decoíer da Guerra. HitlêÍ
não podia Prometeí isto, Porque os
lnglesês iá se ilnhaín inÍillÍado no nosso

País - o quê nós não sabíamos naquela

No inÍcioda invasão, o meu maÍido e

ouÍos 23 Nacional Socialistas íoÍam pre-

sos pela polícia Holandêsa. lniciâlmente
úansporiados paÍa o sul do País,

da quêrÍa, ele e vários outros camaíâdas
íoÍam membÍos do paÍlaínênto Holandês,
p€lo NSB, duíanle alguns ânos. O Ínêu

marido êra um dos principais oradoÍes do
parlido, pariiclpando em meêtlrgs de sula
norte do país, Pelo menos uma vez Por
semana. Era lâmbém o editor do jornal

diáíio "Het Nâtionale Dagblad", de caaz

Nacional Socialisla, claro.

ü! Na capa dêsla íevistâ os
ôossos leitoÍês podêm vêta iunlo da
campa de Wlllêm Heubê|. Ouem êrâ êle
ê como é quê morreu? Em quê lugar

üLL O sell marido
Íoi lambém membro do
paílamento Holândês,
cêrto? Quando e Por
quanlo têmPo? Tinha
outras rêsponsabili-
dadês dentro do panldo?

FW: Dê faclo. ântes
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acabaram depois poÍ levá-os paía a
Bélgica ê de segulda paía Caâls. A
intênÇão erâenviá-los paía lngialeía, mas
os navios de guêrra dos alados eraÍn
conslanlemente deslruÍdos pelos
Alemães. O meu marldo acabou por ser
libêrlâdo pelocenera Hommel, que lhe
deu indicações paravollarpaÍa a Ho anda.

No entanlo. devido às circunstâncias
da guerra, a viagem de Íegresso à
Holanda leria de ser organizada por

A Holânda íoi o PaÍs onde
houve maisvo untários a ingÍes-
sar nas SSI Cerca dê 40-000
Holandeses lulaÍaÍÍ nessa ÍabLr-

losa organizaçáo.

ILL No Íh dâ ll Guêrrâ
Mundiâ|, o seu mârido loi
preso novamênte. ouâl o
motivo? Foi lambém acusâdo
dê participar no «holocausto»
ou outros alêgados crimes de
guêrra?

EIL Pêrlo do íina da ll
Guêrâ o mêu mãrido oíêrêceu-
se como voluntáio parâ lutaÍ
contra o bolchevismo. Durânte
lÍês meses esteve na linhâ da
lÍenle, junlamênle com o meu

Nessa aliuÍa, H ller enviou
um pequeno avião pala levâí o
meu marido a BeÍlim paíâ, Pes-
soalmente, lhe dar instrLrçõês
sobre os leÍmos Paía â
rendição. Depos de líâlâdâs
essas forma idades, íoi Prêso,
no dia 20 de maio de 1945, jun-
iamente com o resto da SS

"LandsioÍm" Holandesa.
DuÍanle o peíiodo em que

esteve encârcêíâdo. À,leinoud
lüaíinus Bost Van Tonninqen
coâboíor.r, enquanto inlérprete,
com o Genera Aemâo
Kohlrose. Duíante as negoci-
ações, acabou Por sê enconlrar
irente a Ííênlê com o Príncipe
Bêínhâíd. dâ FâmÍlia Bêal. Eslê
indviduo o.denou então que o
ínêu mardo Íosse levado dali
imêdiarâmênre e lranslerido
para uúecht ê depos para a
prlsão de Schevêninger.

O Príncipe Bernhard deve
sêr recordado corno o prirne Ío
responsável pêla mode do rneu
marido, pois linha, norneadâ-
rrlênle. lotal conhecimenlo dâs
cond çóes caóiicas que exisiiâm

Assim, quando lvle noud
l\,laÍinus Van Tonningen chegou

"O MEU il,,ANOO

NUNCA FOI

FOS,MAIMENÍE
ACUSAO0 DE NAOA!"

aesie ocâ|, íoi-lhe logo dilo que

iamais saira dâli vivo ê que
cada minuto da sua vida iria ser

O "holocausto" não era
sequer disculido nessa altura,
pois a propâganda ludâica ainda
náo llnha lido tempo Para Íazer
circular essas "hislórias". De
qualquer forma, a detenção do
mêu marido nada lnha â ver
com isso. Êle nuncaio acusado

A tuta pôt úna Eúbpâ Lhida, úhtê ô Lú|diêvisno,
ea o elenenta nak íaíe da nffiagen de Íecata
nêntô pâa .s wâlÍên ss Nâ pât1ê de nás dêstê
paster dirigido à papulaçãa Halandesa, astá o
lânôsô tidêí B@t Pàút KntSêt

lüeinoud Van Toningen e pêlos oulros
mêmbÍos do NSB que forâín libêrlâdos.

Houvê uma allura que já nâo havia
nolicias do mêu mardo ê ninguém sabia o
que podia êslar a acontêcer. Foi aÍ que
Himmlêr entrou êm cena pârâ o ajudâr.

J & L: Himmler prêocupava-sê
ênlão bastanlê com o sêu marido?

EYX Eles eram amiqos mu lo próxi
mos e encontÍavam-se regu aÍmentê.
Assim, foi com naturaldade que Himm er
ordenou que se eÍectuassem mediata
mente buscas para enconlraÍ o meu maÍi
do. lnc usive AdolÍ Hitler lançou o aviso de
que se ago lhe aconlesse, seriam
tomadas medidâs de íeialiaçâo, âbíangi-
das pela convênção de Genebíâ.

slrLq Uma vez que Himmlêr êrâ o
responsável pelâs SS, suponho que
fâlaram multo com ele sobre esta oÍgâ-
nização? Houve muilos Holândeses
que se alistaram nas SS?

B{L Eu eo meu marido éÍamos ami
gos ínl mos de Himmler e, nalLrÍalmefle,
apoiávamos incondlcionalmente a ideia
das SS. Hlmmler, como Calólico, Íoi edu
cado pelos Jesuílas e usou a esÍutura da
OÍdem JêsuÍta corno modelo para as SS.
Ele era um íabuloso organ zador e sabia
sempÍê quais eram as melhores Íomas
para reunir as pêssoas mas capazes à

<<TriunÍo e
Esle é um dos livÍos

Tonninoên ê que ,oi ed,tado rêo
r'ala-se de: "Alguhas Ea
hisÍótà tlolandesa e Eubr,êledd

É, sem dúvida, bâsianiê àI
escrilo por FloÍentinê Van Ioí
lhâdamêntê uma séÍiê do
mais lado nenhum é 9ossr-vêl
podêía sêr adquiÍido através do eegr
SP F. S. Rost Vân Tonningeô, Xlqlia
NL-6881 BS VELP, HOLA?,IDÀ Tsdo,
reduzida lib€Ídade que êxiste m
e â têntaliva de se inslitucioí'alizêÍ
ún''co, aconsêlhamos os leiiorss a
livÍo o mals breve possívê1, pois não
sêrá vilimâ dâ.ênsura "dêrúcrátirrl ..:

Abâixo êncontrâm-se rêprodlr#§
tos desle Íabuloso livío. Dizêm rêspêit
úllimos dias de vida do marido dê l

"Nessa altua. o ConaÍM
mando que ele entava na prisão Í
ianais sairia dela vúo.

' Desde o início que p,
vida nun inÍeno, con jogos sádico
the lercm dado sapalos dê uh
riot ao seu núnerc. Àsst.,, eía o
calçâdo qúe, paa alén de o
Lanle pequenos, êê uma

Desde que entrou na pfitu t
que era constan enênte êspáfia
com ô "àrxíliô" .Jê lBtôes dé ttô

(---) Íanbém ataên 8úa d
pénis, nâo só para hunilhâr o Í@at t
o punL caso ele caísse ao 

'}tuo,rapidanente. É fácil dê hn4
saúdê do nêu maido êa

Os ptincipais criníno*§ té à

Piil, Poot, Damhof, van Rih,
As noites êmn a pane

truziân âs ptosíitutas cla ôkhtb ê

(-..) O meu narido, obt
saudat e cantu a cu,nç.ôo Ylí[
elês puxavam a @Ída. que
pénts, causando-lhe dorcs
guardas desenhavam cíu2es
pian. Então, o neu naido
Eta lanbén obnga.lo a
acima da sua cabeçÂ ê dêixÁ-
fosse éo insupotíávê|,
acabasse por cair, quase

Nessa altua. anÍavam-
que rccupeêsse â conso:eha§
neu pobtê maido bve de s,

dutante 11 dias e. esoecialflÊ
dê Íazet tudo o qúe os g

guàrdados no nosso aÍquiw
(--.) Una noite, qJan& o

duzido nats uma ve. à süa .i4,
cou-o à comhada dtm a
cabêça, blíoí a Íoma a

lsto aconleeeu às prin

lou os restos da cabeçg do t
fi@do desíeila. E.rt êlàÍtd
açõês que prcsenciou. ésla 1

instituição nental para íicaí )

l u s r $ a € ll 8_L_R8-4 2 {,. G.



de "címes de queía" ou alqo do génêro.
Na verdade, ele nunca foi acusado formal-

A explicaçáo oíiciâl da sua mone
aindaé a de que comeleu "suicidio», ape-
sar dê imênsos factos e teslemunhâs indi-
carem claramente que Íoi um assâssÍnio.

No Íinalda gueÍa, íoi oÍeíecido

nenado a nossa alma nacional alé aos

J]LL E que génêro de pÍobleÍÍâs
ou dificuldádes você teve dê enfÍentâr
Pssoalmente logo após a ll Guerra?

EYa Todos os meus bens, e os dâ

sado uma enorme histeria em deterrni-

DuÍanle todos êsles anos já solri
inúmeras "visiias" da polícia, que rcvislâ
sêmpre, e de Íolmâ minuciosa, a minha
casa, pÍocurando iniimidar-me, mas nunca
o consequindo iazer, claÍo. Julgamenios,

mirltas e âpÍêensÔes de mateíialiam-

Flentênênte, nma despêztuê| tentativa de a trahsbmt,4tê ss! onde eu tinha inveslido 34 anos dâ
@rwaóhêra de tónsa data faienveheftda- 

minha vida, trabalhando sempre de

minha Íamilla, foram conÍiscâdos. Fui ÍoÍma àídua, íoi levada píoposiiâdamente

üLL Lembra-se dê outros casos presa, liíâíam-mê os meus filhos ê colo' àralêncialoial. Íudo isto íoiÍeito apênas e

dê rêprêssão, tortuÉ ou morlê contra caÍam_mê num campo de concênlração só por motivos políticoslll

Nâcional Socialistas do seu País? para mLrlheÍes. Quando Íinâlmênle fui

EVa Um dos mais rêpugnanles libeÍtada, êm 1947, não tinha nâda nem JrLL Pensa que se livêssê afiíma-
crimes que teve lugaí na Holanda do pós ninguém. Assim, íuiioçâdâ â rêconsiruka clo publicaÍnênte queiá não êra NS, não

ao meu mârido a possibilidade de
lugií parâ o Brasil, mas ele reieitou
imedialamentê essa ofeÍta, pois
estava de consciência úanquila- E

claÍo que, como sabiadê mais,linha

bém nunca faliaram. A única Âzãa
poÍque ainda não Íui píesa, devê-se
apenas e só ao Íaclo de que náo sêria
lá muiio boa propaganda fazeí isso a
uma mulhêrjá com a minha dadê.

Apíovêito paÍa recoídâr que
chequei â eslabeleceÍ uma Pequena
empresa, que no Íinal emprêgava iá
20 pessoas. Ern 1975, nos 25 anos
de existéncia da eÍnpÍesa, Íui inclusi'
vamente considerada "a mulher de

Acontêce que cerlas pêssoas
nolaÍam que eu êstava â ir bem
demais e decidiÍarn que a íninha
empÍesa tinha dê seÍ destÍuída. Fui
entâo envênênada elive de seítrâns-
ponada para o hospital. Nessa âllula,
os bancos (opoÍtunamenle» enila
ram êm cêna e decidiram nomêaÍ
outla pêssoa para diÍign a êmpresa.
ApesaÍ da má gestão dêliberada
dêsse indivíduo. o banco continuou a

Dois anos mais taÍdê, aempresa

as pessoas possam adquiíií
livÍos que íelalam Íactos hislóri-
cos. sáo acontêcimenlos que eu
pÍesenciei e que sáo desco-
nhecidos da maioÍ parle dâs
pessoas oU que têm sido dêluF
pados ao longo dos anos pêlos
vêncedoíes da ll Guería,

J & L: Têm tido âlgumas
diÍiculdadês para distribuir ê
vender êssês livros?

rya Nem uma única
llvraria na Holanda se aÍevê a
vendeÍ os meus livÍos. se o

J]LL É verdâdê quê colocou
um processo contrâ o Estado
Holanclês, depois da morte do sêu
marido? Ouâl o rêsullado?

EfL Eu tenlei ÍazêÍ isso, mas
sem qualqueí íesuÍlado.

Após vários dias de lortura ani
malêscâ. o meu marido íoi assassi-
nado na prisão de Scheveningen, no
dia ô de Junho de 1945. ê atiíado
pa.a dentro de uma vala comum. Os
culpados nunca foram jugados. Eu
nuôca íecebi qualqueÍ notícia oíicial
da morle do mêu marido. Du.ante
anos nunca ninguém me infoímou
de nadâ, dêtalforma, que eu píópíia
não linha a cerleza se ele tinha mor
rido ou sê iinha conseguido arÍânjâr
Íormâ de fugirrumoaalgum Pais dâ

PodeÍia êscrêv€r um livío âpenas
sobíe as atrocidades cometidas nessês
campos dê concenlÍaçáo, Poí exemplo:
havia imensas mulheÍes com bebés de
tenrâ idade. Muilas delas, pâía podêrem
âlimentar os seus filhos, tinham de se
dêixar violar pelos guaídas, caso coniÍário,
as cÍianças passavam Íome e morriaml
Sadismo, sadismo, sadismol...

Também nessa alluíâ, em quê a
peísegLriÇão a membros do NSB era
enorme, muiias das suas casas Íoram
assalladas, pilhadas, as suâs contâs
bancáÍias cânceladas, o seu dinhêko
êxloÍquido e o seus bens eram vendidos.

Neste periodo, obviamenle que toda
a comunicação social Holandesa começou
uma histérica e sistemática campanha
contra a Alemanha, fazêndo lileÍalmente
uma lavagem ao céíebÍo ao nosso povo e
alimeniando um lâlso sentimenlo anti_
Alemáo. Senlimento êsse quê tem enve-

GueÍa, íoi a delenção de ceÍca de minha vida desde o início.
2oo.ooo pessoas - real ou alegadamenle longo da sua vidâ?
militanles do NSB -, acusados de pÍeslaÍ JrILE Podê esclarêcêr um pouco EtL Sem dÚvidâ âlguma! Não leíiâ

Íalso teslemunho. os nossos leitoíes sobrê a rêpre§são lido qualquer p.oblema, aié pelo conláriol
Criminosos da pior eslirpe íoram que têm ênÍrentado desdê então? túâs ou se lêm uma «Wêllanschauung»

ê§cothidos e nomêâdos como guardas, de EfL Posso lalvez comêçar por dizer (ideologia)ou nãosêtem nada. Os nossos

forma a podêíem âtoÍmentar propositada- quê nunca Íecebia pênsão a que eu tenho homêns não morrêram em vãolll
mênle os píesos, uiilizando as mais hoÊ dirêiio, enquanto viúva do Presidênle do
Íívels Íoímas. túuiios Nacional Socialislas Banco da Holanda, nem Íecebi qualquêr

tipo de compensâção pelo seu assâssÍnio. um con§órcio. Ouâl o nomê, o§
Fui deixada sozinha com l.ês criançâs e propó§itos ê o signiíicado do símbolo?

teria tido lodos êsses problemâs âo

J&L Actualmente você formou

tivê as mâio.es dificuldades paía sobrêvi FVa Chama-se "Consorliurn De

ver, íazendo coisas como pinlar abâjures. Levensboom" e o seu nome vêm da
Dêpois dâ gueÍra, Íoi íeli.adâ a -Levensboom" ou "Àrvoredâvida" queé

nacionalidadê â todas as mulherês SS. o molivo rêpÍêsenlado no mêu anel de

Assim, dLrânte anos, náo live qualquer noivado. Criei este consóício com objec-

nacionalidadel Devido ao Íaclo dê que os tivos culiurais, nomeadameniê para que

nossos maridos estavam ou
moÍtos ou na prisáo, nós,
mulhêres, tentávamos
apoiaÊnos umas às outras
ianto quanlo êra possível.

Após ânos de lula, pas-
sei de lacto a Íeceber um
pequeno subsidio, devido ao
facto do meu maÍido tersido
MembÍo do Parlamento. No
entanlo, convém salienla.
que esle subsídio é táo
pequeno, que não passa de
âlgo meÍamenlê simbólico.
lúêsmo assim, tal tem cau- 'D? fub.Írboom'

Florcntine vêk Íanningen junlo âo seu íiê| pastor atenào
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ízessem, teriam de ení.entar ameaças,
boicotes e colsas ainda bem pioÍes,
têndo corÍo consequênca lmediala a
Íuinâ dos seus negócios. Tal já aconle

iLL o que é que a polícia,á fêz
paía assegurar o seu dir€ito demo-
crárico de vender livros ê de informar
as pêssoas sobre faclos históricos?

EYa Absolulamenlê nada!ll

J.&L Sêrá êntão corrêcio sÍirmar
quê â Holânda é um dos Pâísês mais
libêrâis do mundo, mâsapênâs no quê
diz rêspêito â cêrtos lêmâs, como por
êxêmplo â homossêxualiclâdê?

E{Ii lniê zmeniê, julgo quê s]m.
Bastâ veí que receniemente íol lntíodLrzi-
do na Holanda o direito legal de os
homossexuais se câsaíêm. Ainda náo
lhes é possível adoptarêm crianÇas, mâs
tenho a certeza que tal e só lrna queslão
de tempo. Se nada sê fizer, não seionde

Existe tola lberdade para tudo o
que conirbua para uma maior degrada-

ção humana, mas não exisle qualquêr
liberdade na Holanda pâra as pêssoas
lerem cerlos livros "probibidos' ê lirarem
as suas própÍias conclusÕesl

J ILL Também criou um centro de
documêntâçáo inlilulado .Meinoud
Mârinus Rost Van Tonningen
Foundâtion», ceÍlo? Qual a linalidade?

EYa Aclualmente chama'se

"Stichl ng Documentalie 88" e a sua pÍin-
cipal Íinalidade é a de pesquisar, Íecolher
e quaÍdarlodo o lipo de documenios rela
conados com o Nacional Sociaismo e
com â h slóíia da llGueía lüundial,

Acharnos que esle é um Íabalho
muito gíalillcânle e, poí oulro lado, tolâl-
ínente impíescindíve para que se possa
preseívar a veídade parâ o Íutuío e com-
bateí a constânte ÍalsiÍicação quê se lem
vindo a iâzêr do nosso pâssâdo.

Estê loto evidércia ben tada a setüidade e belea de
Floêhnnê Van Tóhhinoeh Herbêt aas 26 anas de ldadé.

üLL Pensâ quê no futuro êsse
centÍo de documêntâção possa êstar
aberto ao público?

E{L lnrelizmente tal não será pos-
sivel!Estê cêntro lerá as suas porlas abêF
las, mas âpenas para uma audiência
selectiva. Nâo podemos permitir que cer-
las pessoas «lolêrâniês» deslruam o quê
resta da vêídâdê histórica.

üLL Exisle alguma forma de os
nossos lêitores apoiarem essa iniciati-
va louvávêl da procurâ pela veídade?

EltL Slml Enviando documentos,
livros, elc, e, naturalmente, apoiando-nos
finafceiramente, o que também é muito
impodantel

J]LL Podê expllcar aos nossos
lêitores o que é que aconlêcêu no diâ

'14 de agosro de '1995?

E4L após numerosas ameaças de
bomba. tê êÍonêmas obscenos e intirnl
datóÍios, e ameâças dê morrê, Íui alvo, a
dada aliura, de um alâquê covarde.

De repenlê acordêi a meio da noite,
lendo coíno cênário roda a parte da ÍÍenie
da minha easâ em chamas. Se livesse
íicado a donnk âlguns minutos mais, náo
tenho qualqueí dúvidâ de q
cão lerÍamos moÍrido no meio das
chamas. tumo ê êscombros.

O que é bâsianle curioso é o íacto de
uÍna equlpâ dê lelevisâo ter chegado ao
local imedialamenle após o incêncio teí
comeÇado, enquanto os bombeiros ape-
nas chegâíam mea hora depos ...

J lLL Após âs invêsligações poli-
ciais, Íoíam enconlrâdos ê iulgados
esses crimino§os?

FyT: Nãol Na vêrdadê, nem sequeÍ
quaisquer invesligaçõês policias íoram
Íeiias pala descobÍir os culpados. Essa
tentalivâ de homicídio Íoiapenas mais um
dos muilos âlaques rêalizados conÍa
mim, por ínolivos exclusivamente políticos.

J lL!.! Pode dizêFnos qual era o
pâpel dâs mulnêres no movimento
Nacionâl Socialisla na Holânda ou na

E\tL Às mulheÍes compelia estâbelê-
cêr um bom casamento. numa base sau-
dável, com crianças saudáveis e apoiar o
seu marido. Enquanto os nossos homens
êstâvam a combaier nafrenle de combate.
nós, mulheres, iínhamos de íeâlizaí
muitos e variadíssimos lrabalhos, mesmo
os quê tradicionalmente sáo reallzâdospoÍ
homens. No entanlo, â nossa poslura
mantinha-se sempre ínuito Íeminina.

J & L: Acha que o Nacional
Socialismo vâi dêsapârecer?

EVa Eu penso que o Nâcional
Socalismo está bem vivo nos coraÇões e
menles de muilâs pessoas, mas é ardua
menle repíimido. Os nossos in migos iêm
tenlado dêstruir a nossa determinaÇáo,
levando-nos a lribunal, exeÍcendo uma
conslânte rêpressáo e reprimindo nos de
lodas âs formas possívêis. O que me
âlegra é quê posso vêr muitos jovens a
moslíaíem-se recepiivos aos nossos
ideâis e a utarem por ees, se bem que a
suâ siiuação seja difícil.

üLE Gostaria de deixâr âlgumâs
pâlavras aos leiloÍes dâ .Jusriçâ &

E\[L Cerlamenlel E! estou convenci'
da de que, apesardos lempos que coÍÍem
serêm âbsolulâmertê dêcâdênlês. êm
bÍeve surgirá uma íevirâvolla pâra me hor.
Apesar de ludo, náo deveínos perder a
nossa coÍagemlll Aquelês que lularam
pelos nossos ideâis no passado não mor
reram em váo e eslou cerlâ de que no ínal
as coisas mudaráo â nosso ÍavoÍ.

Os homens mofiem,
tnâs as ideias Íicam!Ftôrchthê vên Íonnjngên náa tem dúvtdas: (AdoÍ Hitlq íoi n Hoún que dedi@u torta d êud vida tu

'eruiço 
do povo. Oue out.o dingentê ên todo o nuhdo @nsegdu uhh homn. ê úulhet$ de todas 6

ct.s*s so.iâis, tutdndo d. lúhâ sotirlt a, pê|o Mno obiêctivo?"
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curso proÍerido por ocasião do 109e aniversário de AdolÍ Hitler

Hoie qoslara de rêcordar, mais uma
vez, lodos âquêles quê deÍendeÍam a
nossa causa no passado. Aguns Íalece-
.am demâsiado cedo. Outros foanr vitimâs
das ârbiiraÍiedades dos vencedores de
1945 e soÍreÍam hoÍivelmênlê.

Eu tenho orgLr ho da geÍação de que
faço paltel Umâ geração que passou poí
tudo - anlês da guêrra, duÍanie a gLreíâ e
depo s de 1945 'até hoje. Apesaí de ludo,
â maior parte dessas pessoâs tiveÍam
sempre um comporlâmenlo correcto e
Íoram sêmpre Íês aos nossos ideas.

lnÍelizmenle, devemos teí consciêr]-
ca dê que detenn nadâs pessoas, detef
toÍas de um gíandê poder, iêm vndo a

"brincaí, connosco de uma manena
exlremâmênte crirninosa. Está em
causâ loda a Europa e o Íutlro dos
nossos filhos e nelos

Esla gente lêm âniquilado pes
soas e e ilês intelêcluais por ioda a
Europa, alravés da pivaçáô dê âli-
nrêflos, execuções, mâus tratos e
torluÍas reâlizadâs ern prsóes, evan
do muitas vêzes à morle. Ésles acon-
tec mênlos ocorreram duranle e apÓs
â llGuêrra [,4undial]

Como um escítor Íecente-

"De 1945 até 1948 a Íome
prevalecia na Alemanha. Tal situação
devia se principalmente a uma polítr
ca delibeÂda dos aliados. Através
das rcstiÇões na imponação de
conida e obstruinda a ajuda de orya-
nizações hunannárias, inpedinda a
abastecimento de cereais prove
nientes da Alemanha da Leste.

Foran electuadas expulsões
en nassa da populaçào e a indúsha
loi conÍiscada e desmantelada.
Fôtan lanadas dnecüvas pata una
redução drástica de pradúção de feF
tilizantes. A síÍuaçãa era, par isso,
p ropo s i tâd a n e nte s i ste n áti c a -

A Íone deliberadamente induzida aa
povo Alenáo atingiu o seu dranático auge
no ana de 1 947- E esse externínio só náo
teve seguinenta, porque já nAa eG pos-
sível justificar, perante o nundo inbno, a
dizinação contínua e sislemáIica da derro-
tada pova Alenáo. Nessa altura, algunas
medidas Íoram tamadas para êvitar um

E, âpíovêlando paÍa cilaÍ o auloí dê

"OutÍas Perdas", James Bacque:

" 
O valor total de todas as rcpanções

de guena que os aliados anecadarcm da
Alemanha depois do final da guerra Íoi
astrcnomicanente alta. De acordo com as
estimativas nais conservadaras, o valor
ultrcpassa os Us$2a-ooa-000, o que, na
cotaçãa actual, atingiia aprcximadanenie
un valor entre as $120 e os $140 bilhóes-"

Os Arnercanos âproprlaram-se de
!m vâlor pelo menos 20 vezes superior
àquee que, mais laÍde, loi dado à
Alemanha, com a ajuda do PLano l\,'lârshal .

Este Íoi cêrlâmente um empreendirnenlo

"generoso" e peÍspicaz (uma idea tipica-
menie Americana), mâs a verdade é que â
sua reallzação teíia sido impossível sem o

Poí outras palavrâs, se a Alêmanha
náo livesse sdo saqueada e a sua popu
lação cruelmente pÍivada de aimentos
após o Íim da guerÍa, nunca leriâ havido
necessidade dê aiuda de um quâlquer

Plano Mârshall. A vingançâ Ío o motivo
destâ pÍ vação de alimênlos e o Secrelárlo

do Tesouío dos EUA, Henry lúoÍgenllrau,
deve sêí recordado como o principa
íesponsável deste crmel Duranlê o peÍio
do que decoíeu entre 1945 1950, o
númeÍo lolâl de vÍtimas resullânte desta
poílica deliberada de levar populações
inle râs â soÍrêr e a moíêr à lome lo cal
cu âda enrre 9.3 e 13.7 milhÕes.

a isro dêvê-sê acrescenlar os sis-
lemáticos ataquês aéreos e consequeniê
extermínlo da populaçáo clv quê rêsidia
em zonas urbanas duíânie a guerra. A

vêrdade é que a politica dos aliados âpós
â guerra Ío um dos maiores genocÍdios

iamais comelidos contra um povo

Coín os Íaclos quê âgora temos à
nossâ disposiçáo, é tolâlmenie cLaro que,
nô inÍcio dê Julho de 1941. â Uniáo
Soviética pretendia conquistâr toda a
Europa, desdê a Alêmanha âte à Holandâ
e ao túar do Node. Assim, as Íorçâs
aímadâs Alemãs (que na aluÍa lnham
conhêcimenio destês Íactos) linham
motvos mas do que suÍcientês Para
alacaÍ este lêrrivel inimigo no da 22 de

Este acio não loi ]êvâdo a cabo Paía
.livêrt menlo dâ Íabulosa Wehímacht

(Exércto) Aemão e das WâÍfen SS,
mas para savagLrardar loda a
Euíopa desiâ teírivei ameaçâ.
Ninguém podê âgíadecêr o suÍiclênle
aos Alemãês - na veÍdade, âo próprio

SeÍá exagerado al rmar quê se
livesse hâvido uma aproximação
enlÍe a Aêmanha e a lngaiêrra, a

gueÍa entíe o Reich Alêmão e a
União Sovietca podeÍiâ leÍ sdo evi_

râ.1â? Sê a missâo de Rudolf Hess a
lnglareía livêsse sdo bem sucedida,
poderia-sê ler evilado a escâ ada de
uma guerra EuÍopeiaâ uÍna Segunda

Pensem apenas quanio lêrror e
soírimenio podia ier sido êvladol
Táo d Íerenle poderia êstar a Europa
e o mundo hote eÍn dial

Cada um dê nós deve leírbrar
se do apelo sangulnáro lêlo pela
propagandíslica Sov ética llya
EhÍenburq ao exéíciio vermelho:

"Matem! Matem! Nào existe
nada nas Alenáes que seja inacente,
nem entre os vivos, nen entre os que
ainda estão paft nascer. Sigan âs
ardens do Canarada Estaline e
esmaguem a besta íascistâ pan

sempre na sua casa- Acaben, à íorça, com
a oryulho racial das nulheres Alemãs!
Apanhem-nas e faÇanlhes tudo a que
quiserem Esse é o vosso nerecida
prémio. Matem, meus bravas saldados do

Fina mente, do Íundo do meu
coração, goslaíiâ de agradecer ao Führer,
aos seus segu dores e ao povoAlemão poí

leÍem lutâdo até ao fim, âpêsar de iodo o
soÍíimento que enlrentaram às máos do
inimigo. PaÍa a nossa jovem geÍaçáo, eu
gostaia de desêiar que lvêssem simLr-
taneamente coÍagem e Íé no nosso povo,

Íoiralecêndo o seu êspirito, paÍa assim
poder surgir uma Euíopa sã e saudável.

Com umâ lé inabalável,
FUnE/rflNE t. totf vat iolll ee

'Bla;tut € uq{Rpll.{



Sem re
Em JaneÍo dê 1998 surgiu uma

nova revista Nacionalista na Alemanha.
Os sêus responsáveis consideram que o
movimenlo Naciona isiâ no seu Pais tem
v ndo a cíescer e que, desde o Íim da ll
Gueía Mundal. nunca o número de
activislâs Ío lão êlevado como agora.

Por este molvo, os edtores da
revista, que não pedencem a qualqueÍ
partdo na Alemanha, decldiram Íazer
ago para combater a crescente diversi
dade de qílpos e dispersão de podêÍ.
lnclsusive consdêram clue "agora já
existem talvez demasiadas publicações
para Nacionalistas" -

Em íinâis dê 1997. os mêos Íinan-
ceiros e humanos de lÍês Íevistas Nâcio
nalistas, a "Wldêrsland". «lvloonstomp»
e a "FÍeie Stimme", Iorarn integÍadas
nur.â só e suíg u Lrma nova pub icação
inliiu lada .Zenlra organ " .

Algo bastantê cuToso nesta nova
revisra é o Íacto de sê poder encontrar
-una revistadentrc da rcvlsla". ou seiâ,
deniÍo da pubicaçáo "ZêntraorSan", a

"[,4oonstomp" conlinua a ser ediiâda.
Esta rev sia existê há já vários anos e é
baslanle conhecida na aemanha. E
principalrnenie dirgida a iovens e traz
baslantes nÍormações sobre músicâ
Naclonâlisla, concertos, lançamento de
novôs CD § êntrevstâs â bândâs

Dêsta forma, os responsáveis da

"ZenlÍalorgan" espeíâÍn que "rrulÍos
jovens Nacionalistas venhan a integrar
o movinento Nacionalista de uma forma
cana nunca acanteceu anleiarnenle" -

Assim, umâ vez que â rev sta lem dlveÊ
sâs Íacetas, corno reporiagers, arigos
polÍlcos de Íundo, notícias e inÍoímações
actuais, crílcas a ivros e CD's, êic, os
seus ediiores espêÍam que selâ uína
le tuÍa interessanie para iodos os

Aniês do primeiro númêÍo de
.ZenlÍaorgan" seí edtado, a equpa
redactoria soÍreu. no entanio, um lrágico
tevés. f Íés "canceituados Camaraclas":
Andrce ZimmeÍmann. Thomas Kubiak e
Haíâld Th. Mehí., que lulavam incondi-
conalmênle pelos seus ideais desde há
imênsos ânos. moíêíâm num brulâl âci-
denlê. Após uÍna reun áo da equipa edi-
loÍial, em hambuígo, viâjaÍam dê ÍegÍês-
so â casa. Nessa noile de 22 de
Novêmbro de T997 liveram um acidenle
numa âuto-êslíâdâ. âô chocarem com
unrâ carrinha, quê se encontrava no meio
da via, sem quaisquêÍ luzes. Todos fale-
cerarn nesse instante.

A opnião generalizada é de que
-com a noíte clestas três pessoas, o
novimento Nacionalsta na Alenanha
perdeu alguns dos seus nelhorcs ele-

r nada!
"""tuçtc, p*r*i't:ttÍ,t*!
puderam Ínamente eíecluar uma hon-
Íosa oÍação e cobrir a sêpuliura.

No mêsmo da, às 15h, lambem
Andree ZirnmeÍÍnânn loi enierrado no
mesmo cer. tério, êm WlnierbeÍq, perlo
do local onde já repousava o seu rnelhor
Cânrâíada, Thomas Kubiak. No enlânto,
a têrra nata de Zimmeímann era êm
Ope, mas não Íoi enlêrÍado lá, poÍque
simpesmente... foi píoibdo o Íuneral no
cêmiléílo dessa loca idadê. lnlêlizmente.
estas aliiudes prepolenles das autori
dades e de alouns políticos aconiecem
com bâslanle Ííequência na Alernânha,

No entânto. iodas eslas mêdidas
Ínóíbidas e mêsqu nhas não mpediÍam
qLê mais de 140 amigos e Camaradas
dissessern "preseniel ".

Dêsla Íeila, izeram ântecipada-
Ínenle uma autêntica rnuralha humana
ao redor da sepultura, de Íorma a salva-
guâídá- a dos jorna isias.

Após umâ oração e uma canção
como anterioÍmente Íora Íeito com
Thômâs Kubâk â únlca bandeira Alerná
Íoi colocada no sêu caixão. Nesse
mesmo nslânle, o caixão loi enlêrrudo,
têndo váíios amigos parlicipado nesse
rápido procedimenlo .. pâía evitar quê a
políc â conílscâsse a bandeira.

Após a cerimón a, as pessoas
começaÍam a pÍeparaFse para sair do
cemilérlo, êm diveÍsâs d Íecçôes. Esiêíoi
o momento peo qual a po ícla êspeÍava
para nvad Í o cemitéÍio e píendeÍ iodas
âs pessoâs que consêguiu.

uma hoÍa mâis taÍde, 40 polícias

de uma força especial enirava igual
rnenle de rompante nurn calé, pois âí se
encontíavarn algumas pêssoas que
esliveram na cerimóniâ.

Todas as pessoas deudas loíam
transportadas em carrinhas da políca
para uma enorme esquadíâ, em
I\,4eschede. Após uma segunda, e bas-
tante demoÍada, dêntiÍicaÇão, tiveram de
esperar mais de 24 hoías para serêm
co ocados em libêrdade.

Da mesmâ foÍíra vergonhosa
decoíeu o lunêral dê Harald l\,4ehr, às
18h do mêsmo dâ, antes das pessoas
êntíâíêm no cemilério. tiveram de seÍ
revsladas e identiÍicadas. Apêsar de
toda esla repressáo, mais de 150 pês-
sôâs dissêrâm o seu últmo adeus.
Tarnbém nesle caso, a polícia detêve um
núr.ero levado de pessoas após â ce-
rimónia, entre elas, o próprio irmáo de
Harald lüêhr.

E§e àrtigo rêlÍaia apênas mais um
caso da "verdadeira libeídade» quê
exislê na Alemanha.
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f0 onos o lulor Gonlro ! nentiro !
O "The Truth At Lâsl,, é o iornal

Nâclonalista mals antigo Oos Eslados

Foi íundado em Louisvilie.
Kentucky, em Agosto de 1958, por rrês
pessoas: o advogado [,lillard D. Grubbs,
Lloyd l\,{ârtin e o Dr. Edward Fieds.
Dêsde há vários anos que o editoÍ do

Abaixo pode enconÍara mas recenle I sla dê iudeus plbl-
.adã noloÍnaldo "TTAL» e os €spêclivos cârgos que ocu-
pâm na adm nisÍaÉo de Billclnton.

"The Trlrh Al Last, é o DÍ. Ed Fields.
Este jornal tem milhares de assi-

nantes... activos, ou seja, pessoas que
colaboram com êsle jornal, seja na sua
disÍibuição, ôo envio de inÍormaçóes ou

Por ouÍo lâdo, ceícâ de 200 orga-
nizaÇõês dos Estados Unidos da

volve em coniunto

quêr senlido, mas infêlzÍnênlê, agumas
pessoas parecem esqueceÊse d sso,

Entretanto, qualquer leitor mais
atenlo notará, ao leí es1ê jornal, que são
publicados, com grande frequência,
diversos arligos sobÍe judeus a sua
inÍllrência na Amérca. nos variâdos cam-
pos sociais e as respeciivas consequên-

Amêrica's nubrs- ThêY Ane All Jews
M.&rd@ ,rlbrEli . Sd.nry ol S&
f,ob.r. rrbú . seúrv ol .h. Tiúo.y
!ÍilLr CoLr - §crú.y or Der.B
Al.r GrE!ry.! - Ch.lrEtr or r.dcr.l f,erv. a.ít
Dú GlttDr - §eei.., oí 

^srkrl@êÍiorg.T.el.cI^chief
sr-c.l D.ra.r - H..d oa N.Iror.l SéuL, coutr.il
úr.lyr LhbdD.n - H..ds volcê of 

^mikr 
X.dr0

Sru.r. Et a.srr. ' UId.r sêr. ot§ô& Íor f,ü.ope

súÍr ltom6 - Cticr Âid* (o ri.í rrd!
C.Í. SÉrll.q - Hsrls Nrtioul f,.onôül. CôÚ.ll

I H.rtl C.re policy

Per. Trlboí - D.pury Sare.ry or Sb&

^li.€ 
xivrh , o! Dord ôí rcotro[i. cr&dt

Jrn.r Ycll.. ' or
Rrlm Dm.Nd , Pr6rd.rí.r PoÍc! ldyüo.

Jh sr.inà.ry .
1,.!s Poli{r coordtn.r,r

Jly FNril - sp{id l.,.rso! ro J.yhh CoDmu,lr}

J.àe sh§hlrn. - Pr6td.tr.irt 
^úo...tMül Pcm - 

^si,tr 
r]rp.{ ôn sê.ríy comdr

s.trdr lt.iíof . Irellrh C..e CtkÍ
- ComrDr.aaoB Ârdc

Itôíh RoJr.in - communi.t.ions Ài&
.lttl Elr.r - specirr Ásl§rrrr ro prêstde
Toh ep...in xa.iomr xt.jih C{. Âdrisr
Jodíh r€d.r - M€Dbc. Nrrion{ seurlry councit
Rl.h}d Ínhb.r{ - &§r. §..r oí v.r.rrd Âír.ú!
Ir.rhel Cob.r - DsBiy lre.d úÍ Cmd & Drtrg ÂdD.
s.cYe IlesLr - rÁbftc Hoü* con.§et

M.rper ItrrbuE - l)irero. or Prs ConÍ€rcncs(.r.tr Àrd.r - Dir«br srrrc Dcpr. po,iry
§.úo.r Lcyü . MeDhtr Núdónrt scclriry Cúúí.Í

Drr §chiner - Dlrcbr 0f Pe.e corls
En s4l . DeD!.y Chi.r or sr.íÍ
Jú[ L.* - Dcp!§
Jrn6 P. f,trbin - t,nd.. §..re.nrr or StÍê

I,rnry P. Br.uer . §p.ri{l conrsl ro Th. ?r.ídeir
ri.h..d üolbrele - sp.cirl t
Ârrn Gre6p.. - cnxi.D{ or Feder., Rerve B.!k
Klàr.r aúd .
JÉl Kl.ln . D.púty
Stdnrt Blúo.nth.l . §p€irl Advisor .. r'iBI L.d,
Dorld xêsk| - Cht.í or lui & Dru8 Âdmini*rrion
Sert W.xm.r - 

^dlút 
Solcnor C.ftr.l

Hou.d Sb.plro ' (nnerrr coo
Hoos Spe.i.l Co'Nl

srllr l(rtê! . s.cr.br!
roúls l(dh - H..ds ÍBl Dqa.r oppoiun ] oficc
Jot. Pod§.. - Dêlory (ihi.r ol s.ír
,{lm Bli.d.r - vi.ê Ch.irn.. or F.dêro, Iiery€
Jrná Yelk, - ne r

cada um de nós? E

AméÍica, pÍincipalmentê Nacio-
nalistas, mas nâo só, apoiam
êsta publicaÇão, divulqando
todo o malerial quê

óbvio que isso não Íaria quâl

jornai dedica a esla minorlâ
cias. A panida, lal âtênçáo quê o

do. Este jornal
poderá pareceí uma

obsêssão paíà mu tas
pessoas, mas lalvez
as coisas não sejam
bem âssim e hâjam
motivos para lanla

píeocupação. Tem

panicularida-

câbo, regu-

múltiplas âclivi- dúvidas? Então íque
coín âlouns Íactôs e tÍê

milhares de

O Íeconhecimento do

"Thê Tíuth Al Lasl- corno urn
jornal efrremamente serio, que
não tem medo de publicar
quaisquer inÍormaÇôes e os
mais vaÍiados Íactos. fez com
que ulirapassasse desde há
muilo a ÍÍonteiía dos EUA. Hoje
em dia, é considerado por
Ínuilas pessoas, em lodo o
rnundo, como "prcvavelmente
o jomal que, de forna mais eíi-
caz, invesüga e descobre factos
que sáo suprinidas pela

Certâmenle que muilas
iníormaçóes divu gadas não
são do agrâdo de muilas pês-
soas, mas desdê qúando e que
é suposto as notícias serem
lodas "boas" ou do agrado de

E veídadêl PaÍece mentiÍa,
mas náo él Sêgundo o .The Tmlh A1

Last',, "máis de 5A% das pessoas que
decidem o futuro dos EUA são judeus.
No entanto, esla ninoria étnica rcpre-
senta apenas 3% ou 4% da populaçào

Não se pense, contudo, que essas
âíiímâções sáo letas sem qlalsquer
faclos que as suporlem, bem pelÀcon-
Íáro. Este jornâl chega a publicar exien'
sas lislas com nomes de responsáveis e
os seus respect vos cargos.

Convém embrar qle estamos a
íâlar de pessoas que ocupam caÍgos de
grande importância na polílica dos EUA.
Assim, verdade seja dila que, sendo êste
País a maior polência mundal, náo deixa
de ser píeocupantê iÍnâg narque podeÍ e
lnJluêrcia não têrá esse mesmo grupo d-ô

pessoas a nÍvel inteÍnacionall?
Por oulro lado, ê sêgundo dados

revêlados pelo "The Truth At Last,,:

,5,,t qsrtç4 e LtBtPpADt



-clintan naneou Judeus paê
Embaiy,adores das EUA en muitas dos
Países nais importantes do mundo."

E divulgada inclusvemente umâ
listâ com dezênas de nomes de
EmbaixadoÍes e de PâÍsês. com uín
comentáíio sobre «as interesses que as
judeus têm - às vezes camut'lados - em
muitos desses Países"-

Algumas das Embaxadas onde os
EUA se lazem repÍêsentar por judêus
êslâo loca izadas em Pâíses .ômô
Alemanha, França, Polónia, Bélgica,
Boivia, Africa do Sul, SuíÇa, Canâdá,
Hungr a, Noíuega, Egipto, TuÍquia,
MârÍocos, Bras l, Dinamarca, enÍe

incentivar os eiioíes que iá
tenhânr solÍido algum lpo
de ameaÇâ, discrminação
ou quê tenham sldo vílimâs
de alguÍn ataque racista
(normalmênle de negÍos)
Paíâ divulgaÍem a sua
história.

E porquê não divulgaÍ
lambem ataques racistas
dê brancos, podeÍão peÍ
gunlâí âlgumas pessoâs?
Pois bem, a resposta de Ed
Flelds é na verdade bas-
tanÍe lógicat -É que para
tratar desses casos, que

"Jêwish Slars oveÍ Hollywood" é o litulo de um tolheto
desdôbrável edlado peo TTA, Côrrem nlormaçóes
desconhe.idâs da quase lotaidade das pessoas, indicândo
nomeadamenlê âs váras .ompaôhi6 cinemaiolniÍicas que
sáo .ontroladas 100o/o por iudeus.

Conlém iguâlmê.ie umâ lsta com algunsd6 actoÍês e
rêalizadores judels que exisiem em Hôllywôod rndica qual
e.a o su anlgo nofrê, ântes de aadoplarem» um nore
Crlsláo. O moiivo desla "mudançâ" é ô dê lhes pem&sÉm
mais bem aceitês p€la soc edade lazermais dinheiro com os
sêus Íilmes e inlluênciâÍ mâ s de.lsivahenle os especlado.es.

Por tudo rslo, para o "ÍTAL', a cerimónia da ênlr€gâ
dc ósáres em Hôlywôôd náô passa de um evento em que
-Ju.lúÉ.1áo óseres a iu.leus oor íllmês duê *r@m @
intqés@s iu.!al@s!"

Pode adquinr5 cópias destê lôlhêro por$1 ou 30 por $5
ê surpeênderos seLs ânigos, colegas ou Íamlliâr6.

"histórias de aftepiar,,.
ConÍorme o sêu êdiiôr
nos ÍeÍe.iu: «infeliz
menÍe, nen um só
órgão de comuni
cação social neste
País se atreve a

Em mais nenhum iorna dos EUA
se consegue ler acesso à enoÍme quan-
lidade de acios íâcistas... pralicados
conlra brancos, que são au1ênlicas

por sinal são em muíto menor númerc, já
exislem laryas dezenas de associaÇões e
publicações. Penso que as pessoas
deverão antes peeuntar a esses grupos
porque é que náo publicam eles eslas

Disney Wortd cay
OutÍo polémico e

impressionante arl go,
amplâraenle drvulga-
do no nq 399 di2
respeito à tomada de

Nomê Crlstáo

Edd e Aben..................Eddiê Hêimbêrgêí
WoodyAllen .... .... . . ... ....Allen Konigsbery
LaurenBacá|]........... .........JoanPeBke
Jack Benny........ .............Benny Kubelslv
Mlllon 8er1e........ .. .. .. .... ..Mihon Berlinger
Ernesl Bôrgninê ............ .....E fon Borgdne
George Bums. . ........ ....Nalhâm Bimbaum
Joân Blondê||.... ........Bosebud B,uêíei.
Joyce BÍolheÍs.. ...................-...Joy@ Bãuet
Me|Brcoks... .............MêlvinKMinsky
Jôey Bishop.. . .. .......... ...........Joey cottliob
Châres Bronson.............Chades Buchinslq
Fona Baíêlt Rônã Bnnsráin
Cyd Chnssê.............................Tu|a Finklea
Tôny Cud s.......................Bernie Schwartz
Joan CÍaMord..... ..... ....... ..Lucille Lo Sueut
Dyan Cannon........................§amilê Friesên
K rk Dougias......-........-.........|sadorê O€msky
Bob 0yian......................Rob€rl ZimmêÍmân
Rodney Dangerlield.......... .. . ,,Jacob Coheô
Douglãs Faiôanks Jr.........,.Doug|âs Ulhân
Joe Grey..............-............,.,..,.....Joêl Kâtz
E iotGoud..................... .ElliolGoldslêin
Sara Gabor...........................zsa Zsâ câbor
John GarÍeld.................. ...Ju1es Gârlinkle
Judy Garland... .. .... .......,.....Francês Gumm
Pau elte Goddard........ .........Pâutettê Levy
EydeGome............... .Edilhcomêzâno
Carry Ganl... .......... . ..... ..........lârry Leeh
Lorne Grcen............ . ....... ..Chaim Lebowiz
Judv Hollydav.......... .............JudirhTuvin
Leslie Howad.............. ........,Les1ie Stâiner
Buddy Hackelt....... .. . ... ....Leonard Hac*q
Jil St. John...... . ..... ............,.Ji11 Oppênheim
Danny Kaye................... ..David Komiísky
A an K n9....................... ..........1Rin (nibery
Larry K ng.. .................. .. ......-.--lÀtry Ziegêt
T na Lou se........... . ...........-..Tina Elàckel
Ann Landers.........,.............Esttrêr Fnedman
Doroihy Lâmour . .........Dorcty Kaumêyor
lúichae Lándon.. ................. MikeOrowiE
Sleve Lawrencê... ............ Sidney Leibowitr
Hal Linden....... ......................Ha| Lipshitz
Jerry Lewis.......... ..............Joseph Levilch
Karl lúa den..................Malden Sekrrloúch
Eihel lúermân... .... ,... ....-Ethel Zimmoman
Jan lüuíây........... .. .... ..Muiiay Janolsky
Jan Perce....... . ........PinNs PeÍêlmüttl
Joan Flivêrs........ ...............Jom Molinslry
Íony RândâIi..................Sidney Fosenberq

Exsten centenas de outos ju&us en
Holwood. A lista é enamê| Paê nuiks
pessoas, seú uma surprcsa sab ryê
alguhs dos actores nais conhe.idoê são
judeus. Ets atguns delos: Kevin &xnBL
Jaan Colins. Hadson Fod, RbhaÍl êeê,
Steven Segatt, Dustin Hoffnan, Jane
SeymauL DebB Winge6, BMe Wilis--,

conlÍoio dâ companhtapublicat e s ses teff íve i s Wall Disney, por partê
crimes Êcistas. Apenas o de judeus e o rumo que lem
fazem, e com enorme destaque,
quando as agressares sáa brancos e as
víümas de uma oulrc raça-.

O Dr. Ed Fields dá igr.tatmenie a
oportunidadê a alg!ns cidadãos dos EUA
de explcarem poÍquê é que um númêro
cada vez maior dâ populaÇão branca
Americana se senle como reíém em sua

No nq 401, um leiior doso referê
nclusve que (aÍé paru i de caÍra aa
médico tem neda-. Recentementê êm
v rtude de nênhuma pub caçâo «do sls
iema" pub caÍ este lipo de casos, o edi-
tor do "The Truth A1 Lasl,, comêço! a

lomado ao longo dos últimos anos.
Cuíiosamenie, alé cá em Portugal

houve alguma comunicâçáo socia que
fez eco desia situaÇáo, a ndâ que discre-
lamenle: "Mals de um ouatlo dos norte
ameticanos estaria pronlo a boicolat a
companhla Walt Disney, acusada pela
lgrctâ Baptista do Sul de "prcmover ide-
ologias inorais corno a hamossexuali-
dade. infelidade e adultério-"

De acorda can a sandagen publi
cada pela "Newsweek", 29 por cento das
naÍte-americanas adultos "considerou
que a Disney fai longe demais" relativa-
nente à fafia de decência, uma vez que

I rÍorlos verídi«os'Wt
t 'Adseado ên ld.rôg .e,'o.or ea se.reà erldâdêdeq-ee\slen,pàràô |
I ê\p êssao que qJJ-do bem e párá o ôai. ',oóys a"Ío pooerc I
: vemos a ap,esênraçáo de Ltr rr e hole sôs êm rorrywood e qre.á( rmêae r
I €-d'. Penso que rodos os cá-ais de oLa'psêr nos"oer."beno.. ios pooe- I
: rei6v,sáo iêm vrdo d usa, e êoLsar d6stê .eea dtorárLráopn.áos
I exoressáo. o que pôde ge@r conseqJêl vanâoos assuiros. Ir .'ds baoldlte negalivas. Hoje em d d â Êácordo.me, por exêmpro, do q"e o rê5. :
I -àio. paaê dos,o,ers. e "ãoso. e.ca." Dekd,ss,ío a"ror Àr-io. B.àndo o *e r I
I os'ires "bá.êádôs eÉ ÍêcÍos verdcos' pioqràma 'Làrr,('nq _.ve (uN\r .á 1ao :
I como â-re-l.(as e.c( ooeda\. rv.os oê rrro_eÉpo ê,as. ciê'e,ir o F e4J c I
r .'croÍid. oJ @mo se r'ê'êssem de 1or:cia. !àros e bo.r àm'qos rroeus qL- 1r hd e,3 .
I e norqóe.ouor.ád"qen.ôÍ.s. oo1gâdo á Íeconhe..r qLê e"req "po I
r E cada vez ma.c "eo,êrle oL!i' oêr el.co oortrà lo.ywood'e qLê p.or oo II sod' oi7e, qLe cêràs s uà(oês h'sto icês qLe 'scô, 

'4 Ldês vêlês êss" - uer cià I
r aco-te(erdr dê de'ar.àda Íorfa 5rm- não era úlrlizaÕà dâ melhor lôrhá' Dê r .
I p'es-enle porqLe .. u'"T rm oelerai4â- nclus've o e,"mpo oos árab* 

" 
* --. I

I do 'lme. A verdad" ê aL são sêÍD.e áp.esenEdôs nôs Í,taes co, o Ir rd o'id dos lihês qLê .ós vênos er os'náLs oa 
"ta'. 

F.lm. á.1ô q.e 
' "o." I

I no'!a" .aüs sdo realzdoos nã Mêa oô nàôr mêhor dô drê vêr rê ênq.:ô é .pn. rI c,^eo. rundàr, Hortrro r,. en 
"ez 
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os seus pradutas sáo des nados às

Os Baptistas do Su|, pnmeia lgtela
proleslante node-aneicana, com 16 mi
lhões de fiéis apelaram na passa.la se'
mana a um batcote à socledade Disney."
("Comércio do Porto" 2316/97)

O "The Írulh At Lâst,, revela quejá
desde há 7 anos quê os homossexuais
são convidados. todos os anos. a passaT

o primeiro Ím-de-semana de Junho na

D;snêy: "No aro pássado estiveían Prc
sentes cerca de 60.00a ha,rassexuais,
cam os seus habiluajs campaianenlas
excênticos e ofenstvos, chocando
fanílias tnteias e as milharcs de crian'

ças que visitan esse parque iníantil,, Íe'

O "lobby" dos homossexuas iê.n
Lrma ênoÍme inÍluênc a nos EUA e êssa é

a razão poÍque mâis nenhum iornal tenr
coragem para denunciâí êsta situação.

nhecidos do público.
No início deste artgo Podê-se Ler o

seguinle comentário: -cenas pessoas
dizem constantemente que nào existe
qualquer diferenÇa entre as actividades
das homossexuais e dos heterossexuais.

Gênera Francês PeÍre Juln enviou

12000 soldados negros de N4aíocos
para combaieÍ nâ bataha dê [,lonte
cas no. em l\,4a o dê 1944

De acoído com o M nistío da
Delesa ialiano, os Marroquiros, para

Nô enlanlt - nunca discutem âlém dê "lbertarem» a

as detalhes das actas popu açáo . violaram
enrre2.000a3000

A rêvista "Momênn' aulorntilu â se

cúo na rcvisÍa judaoa para ós anos 90" e

circura apênas enúe iudêus e apenas pÔr

êlos é lida.. alé que o .The Trulh At Last,'
publicou a capa que abaixo é reproduzda,
com6ntando o conieúdo desta rêv sta

Nâ ediçáô de Agoslo de 96 da

rcalmente doentios §:l'
quê os homosseÀrá,s i.t
tà7Pú êntrc eles .Ed't:
FLe ds dei)â eniáo o
sêgurnle av so: Álencáo

o seguinte naterial nãa é ade

Aqul fca uÍn rêsumo de uma das

muilas prálicâs repugnântes prâucadas
por homossexuais: "Sexo corn uina e
praticado par 29% dos homossexuai. e é

tanbém conhecido por "chuveios daun
dos". Signiílca beber ou set encharcada

A tragédia de Íitanic ou ..

de wilhelm GuslloÍf ?
Es outra hislóÍ a íecentemenle

publicada Peo "Thê Truih At Lâsi,,, no

seu nq 404. que apenas vem conlirmar
que o traba ho dê nvesl gação realizado
por esle joÍna alado à suâ sêr êdade e

milhores {g murne,es. :9,

béín 81io de terrenos e qu n_

1âs roubaram 90'/. dos aniÍnais das
quinlas e Íoubaram leralmenle lodo o
oblecto com agurn va or.

Pelo Ínenos T00 das mulheres vio_

aclas íorara morlas asslm como 800

Homens lia ianos que as lenlararn
deÍender. Cêíca de 209; das mu hêrês

sobrevivenles apânharam siÍi s
O ocal onde as r.ulheres Íoíam

violadas a nda é popularmenle conheci
do .oíno "Marocchinaie" (as vitimas

ReLatos de mulheíes que loram
vioadas. de trma só vez por grupos de

20 ou ma s soldados neqros, são muito

conhecidos O caso mais íevotanie
aconleceLr com duas lovens irmás, de
15 e 18 aios de dâdê, que ioram vo_

adas poí mais de 200 se vagens maÍo
qunôs Uma das jovens morreu e a
oulra acabou por ir parar a uma inslitll_

ção mênta. A barbaridade e o ódo
racal dos negros io ia q!ê aguns
homens lla anos chegâÍam taínbém a

ser selvat camenle v olados
Cofvém rêferir que mulos hab-

lantes de Borna env ararn os seus I lhos

ê nr!lheres exaclamentê pâra esta
àÍea po s iLr qavarn_na segura

Nênhum dos soldados nêgros
loi jamais julgâdo e condenado Por
eslê horrível "cri ê de Suêrra",
álias. crime racial,

Após a querra um llme sobre este

ncdenle Íoi realizado com a Parlic
paÇão da aclriz SoPha Lorên. No

ên1anlo. paÍa surpresa de mutas pes

soâs. lodos os soldados envovdos
neslas vio açôes em massa eram
retratâdos como sendo ...brancoslll

Preveí o Íuturo?
Não se lrala de íuturo ooiâ ou

askologa ou ago do géneío. Trala_se,

sim dâ Íorma como requlaÍmente esfe

ioínâ se consegue antecipaí aos órgâos

"oÍicias" de coínun cação social Asslm
por vezes chega se ao rdÍculo de que

algumas das notícras dadas pelo "The
Trulh At Last,, sáo rnais iarde divu gâdas

por ouÍos ioÍnâis como sendo uma.

Uma das situaçÔês mais caricalas
prendê-se com a bem conhecida
Llâdelelne A bí ght, actlralrneniê a

deseínpenhar a impoltântÍssjma função

cle SecÍetáíiâ de Estado dos EUA.

O «TTAL" @v€la alnda como ê que

Medvêd acabâ o seu arligo: "O /ado de

havet tantos Judeus numa das indústrias

.Moment,, pode se ler
gue nas ju.teus dominan
ho1lywood... ê depais?".
O aúor destê chocanie
artigo, Michael lüedved,
êÉcíêve gue: "Já nâo Íaz
qualguot *ntido negat a
realidaCte da padet iudaiú
e a nossa p@ninéncia na
cutuâ poputat. Quatqúer
lista .hs rearzado,es nais
iníluentes em cada una
clas ndoíes @npanhias
ckenatogtàias. rcvelah
üna grande mâiotia de
nomes rcconhecidanênÍe

coíagem em publicar qua
quer artlgo, íaz concefleza
nruila invela a qualquer PUbli
cação "do s steÍna".

Este artigo Ío realizado
peo pÍóprio Ed Feds. que

diz o seguinter "O filmê
Tllanic tornou se na maiot
mega-hit iamais filnada.
Alguns anigos chegaram a

m en ciona r, e íadam e nte, que

a perda de 1.50A pessoas íal
"a maiot desastre marítina da
história". lsto não é vedade!

Será inieressanle rêíerir que o

"Thê Tíurh Al Last,, Ío o primelro lornal
Amercano â pub icar a históra do aÍun_

damento do Wilhe!m Gust oii.

HislóÍia "incómoda"
O "The Tíuih Al Last,, apresenta

regularmente re atos incÍíveis e

chocantes sobíe certas verdadês
h stóíicas que, para mu tos seria píeÍe

rivel nunca se descobr rêm. O seguinte

ep sódio é disso !m bom exempo.
Dlrânlê a llGuerra lúurda o

I Potque é que vacê
nunca auviu Íalar nas horríveis moies
que aconteceram cam o afuntlanenta da

Wilheln Gus aíf? Este era um moderno

cruzeirc, que fai torpedeada por un sub

narino saviéüca en Janena de 1945.

Maisde 6.aoA homens, mulheres e cnan

ças marre?m na que Íoi o naior das aci'
dentes maritimos de tada a histótia! Esta

ename tragédâ fai elininada da naioria
das livras de história e, obvianente
nunca se rcalizau qualquer íilneau seie
O motivo é que as vítimas eram Alemàês
e pessoas do Báltico ' que não têm amr
gas en Hollywoadl,'

Mis l@âtivas e imponahbs dá aos iúdeus
de ltollryood úm temendo podet politi@."

Ocu Mé qlequâ.do oconcêiluado
acrd Mâílon Brando ÍêÍeriu que "as iLdeus
domnân hallywaod" â reacçáo desles
lenhâ sido d€cláradaÍnênle ameaçadoÍâ (ver

J & L nq2), aparenlando 1êem muilo rêceo
dê que as pêssoas soubessêm quem é que

laz os rihês qúe vemos em casa "YaDos
lomat nun iolerna a restó da sua vida".
mencimou olênsivamenie o presidente da
Liga de Delesa dos Judeus,lry Rubin

E se você pensa que ludo islo náo

iem muiio a ver consigo e connosco,
Portugueses, es1á Íedondarnenle
êngânado. Lembre_se apenas, poí exêm
plo dê que cêÍiamenle iodas as criançâs

êm Podugallávlram, ou vêerír (se não Ior
diaílamente!), desenhos animados da
wat Disney.

O "The Truih Al Lasl" edilou
enlÍetanlo. um desdobÍávêl sobre o i po

de actos que os homossexuais prâticam

entíe s e qlrê sào toia mente desco_

4 u:nçl í lstt?taD!



E bastante curioso Íecordar qual
Íoi o seguimento de iodo esie caso.
Assm, no jornal "CM" de 17t12196
ainda se pod a leÍ que "O rumor corrc
nas ruas do mundo árabe: Madeteine
Albtight é iudia. Náo é verdade. nas é
um sintoma de rcsistência. A idêia
nàa pàssa de um boalo sem
outro Íundamenta que
não seja a oposiçáo
das nuÇulnanos à
secrctária de Estado
norÍe-aneÍicana
dêsignada pot Bill
Clinton.(. .)

tisco de se lomâr o bode
expialório para a deterioração da
cantexto político no t édia oriente (...)
pelas posições políticas assumidas que
sustentam a antipatia dos árabes.

Enquanta embaixadara de
Washingran nas NaÇões Unidas,
Albriqht bloqueou os esforças árabes
para que a canselho de segurança con-
denasse lsrael por ter banbardeada
uma base da ONU no Suldo Líbano (91
nanas civis) e vetou uma resoluÇãa que
declaíava inválida a exprcpiaÇào
istaelila de teftas árabes en Jerusatém

No "DN, de 7/12196 podia-se ter
que <o joÍnal (judaco) Maariv destaca.
va "o pâssâdo pró-isíâelita,,de
Albright nas Nações unidas"

Quando oiorna "The Wash nglon
Post,, oublicou em Fêverê ro dê 1997
loda a história, apresênlando Íactos
indiscutives de como Atbrghl é iudia,
esla aindâ tenlou incialmenie negar a
verdade, delegando no seu principalaiu-
danlê, Jarnes Rub n (tâmbém iudeu), o
dêsmenlido dêssâ históra.

Côlno .dqul.lr ô «Th. Trüth Âl Lâí»?
Náo hesitel Faça uma subscÍjçáo e êstê mâgnÊ

Íico iornâl e perceba o que quer dtzêr «jomâltsmo de
invê8llgaçáo"- Gerantimos-lhê que 6m majs lado
nonhum podêrá ler acêsso às inrormâções que e§tê
jomal oÍ€roce âos §êus leitorê§.

Adquira o jomal, leia,o com atenção, tênhâ um
âcs§ôo privilegiâdo a nÍormaçôes qu€ poucas pê6-
soaa l6m cohhêcimênto e, nêssa âltura, tiis es suas
conclu6õ€s,

Náo se deixe ser manipulado por ninguém, mas
parâ ,sso l6m de ier acesco a, pelo menos, €lguma§
iníomaçôês do oJro lado-, acesso a -noÍlcias
êupdnides pela imprensa diáia".

O endêÍeço deste jornat e: Thê Truth At Lrai!
P.O. Box t2rí, Msriefla, cÁ.30061, EUÂ

PaÉ receber uma cópia desta potémica pubti-
câção, apenas terá de ênviar USg2 defllro d€ um
envelopÉ. Caso queka desdê logo fazer uma sutr8,
cÍiçào d€ 6 mêsês, enviê lJsgl O ê pâssará a Í6cêt êr
csls hmal úlíante esse periodo de tempo.

Por ouüo lado. s€ üver slguns amlgos ou ôê pre.
lênd€í dbfib{rk este jomal, po{i€ adquiÍir yáítasYáÍIas

númem editâdo por vâhrê§ bêfn o1âi6
€rc & oópiâs por $4 ou í5 @ias por 06.

Como é qle pode ser adm ssivêi
que a_suposta intermediáíia no coní lo
entre Arabês e Judêus seja lud â?

O que ê Ínais cuÍioso é o factô do

"Thê Trurh At Lâst,, ier noticiado esie
Íacto no ioÍnal que loi edilado a 16 de

Março de... 19931 | Dêsde 1993 que o
.TTAL" inÍormava os sêls

êiiorês qle Albrght era

iudia mas so 5 âno§
mas larde, é qLre lâl
Ío anrplamenle
divulgadol

O único molilo
' porqLrê o .Thê Trulh
At Lâst" não é umâ

publcaçáo bem Ínars
conhecida a níve internacional,

prende se com aqLr lo que exactamenle
o torna paradigmálico: não depender de
quaisquer apo os ou "iac lidades"
governamenta s, inlormar sern compro-
misso e sem estar sob niuêncâ dê

Clinlon - leilor assíduo do
«The Truth At Last,, !?

Fecenlement€, Bll Clinlon deu a
conhecer um manuscriplo de 340 pág -
nas qle os seus colaboíadorês elabo-
raíâm sobrê os "inimigos" do
Presldenlê dos EuA. EntÍe váíos
nomes. êslava ncuÍda a rev stâ «The
Spectaloí,, Pat Buchanân. Senador
Jessê Hêms, Senador Falrch ld ê o..
.Thê Truth At Lâs1,,!

DuÍante â campanha píêsidência,
Clinton chêgou r.esrno a Íelêr r pubtca-
menlê o noíne desle torna, devldo às
imensas cÍítcas êm diveÍsas árêas que
lhe iém sido leitas Pâra Ed Fiêl.ls

"isso foi um elogio, clârc!"

JllSrl(A E I IBFPDAT)F Ut

5 de Dezembro
400.000lornais

dadê. ê â mais ousada. leva(h r
"The Trurh At Last» e poÍ
e loÍes, ospalhâdos por todo o

Holocausto,, êsla idoia conabüú
lribu(áo, mEssiva ê simulân6e, ll,
do iomal, por lodo o Pais.
Ferds rêÍêÉ: (Êsra €dçtio d
rêsuno das deíadêlns d$úêtüa
ctusões soüe o supoêto'hdoc.vjó]
das a cabo pêlos úaiorc§
nundo na naÉna. cono Ftd
David lNing, Waltet LuÍd, ê |7l,ul/lo.

A ledaGo do "Th€ Truth &
comêçou por inlormâÍ os 8€ua
âmigos com alguns me§ê§ do
cá para rem âdquíndo 6
Orandes quanlidad€s ds§lê númêro
cra . Dessa loína, quando ch6t i*l. o
D", 5 de Oezêmbro. todc
condçoês parâ distribun o n,
mesma hora (10h00) do tllesno
tadas as cidades de qualquet
en lodos os EsÍados da lJâláo,.

Nenhurn pormenor loi
acaso oLr esquecido, nem mesÍno â
de coÍno disr.ibuir o nq 360 do .Thô
LasÍ ,: " Deixen os jqMis ontlê
facilmente encontndos, No
testâutantes e cafés, eín êablno,
cas. nas transpodes púbticos, néa
espeÊ de hÉpilais e clínicas, oo lin
nenle entregaen o jofiat às p€§sa
passam pot vocés na tua - sêÍr{aÍê d
simpátiêa sortso - e digam'Já t
nat íci a s senecionaís?' »

Segundo Ed F€lds: "Sácáds
a sua parle, lercnos um enotre ii,Ú't
haêianal, de tal toma quo os nÊdia
obigados a nonciar, e isso é êxaêtandr!ô.

Foram lambêm env.âdas milhaÍllg th
cópas do no 360 para jomâi6
rêv sias e publlcaçôes nâcionsis,

De aco.do com Ed Field§, ro§
das abridos ultrapassaên né toi
sas expectali@s! Já êstano§ à )
nats acividadês do qéne.o! "

Un apnkntê de tôhga data dô

"Íhe Ítuth At Last,, cunpnnenta
o Dt Ed||ar1 Frêtds là dneih) na
d4ôret de úma dàs nutas can-
íêÉncia. en que ten panz pàda



Ado Walendy
Dizer a verdade dá 14

meses de prisão!
É un honen idon peúeitane*
,rorm, as oaon eae q,te ,ern um

hobhy haslmte perigoso. Udo

Walendy tem 7t mos, é Íormodo

en dàrío polílico e- nio lem
rcceio de expôr os suts ideios,

Hálá váÍios ânos que Udo Walendy
pubLrca livros e jornâis sobÍe â hslórlâ
conlempoÍânea Alemã especla mente

sobíe o Terceiro Reich.
Duranle os úlumos anos, Udo iá

publicou '10 livíos ê 68 revisias sobre o
Tercêiro Reich e sobrê o «holocausto»
O sêu .cr me" é o de íeíutar, alravés das

suas publicaçÔês muitos dos dogmas da
históíiâ oÍiciaL Alemã, que lêm sido divu _

gados pelo govemo.
Assirn. desde há 15 anos que o

" 
Bundespíülstel e Íüí jusendgeiàhrdende

SchrÍlen (BPjS)" (Gabinete de Censura

do lü nistéro do lnleÍior) exigê que as
publicaÇôes de Udo Walendy seiam con_

fiscadas ê queiínadas.
Sobrê o seu íamoso livro "Verdâdê

para a Alemanha", esle Gabinete
escÍeveu para o S!Premo Trbunal
AdminlslÍativo de Coónlâ, com a referên

cia nq 17 L 463/95 e 20 A 978/97:

"...As descriÇiaes hisbncas contidas
neste ltua são baseadas em cilações e

rcíeÉnciâs bibliogtáÍicas, qúe estão
provadas sercm legítimas. Mesno
havendo uma exaustiva invesligação,
será nuita dificil levantat qualquet dúvida

sobre a veracidade deslas desciÇoes

Na sua quase totalidade, estas
desciçaes devern inclusive set conside'
êdas coíeclas... mesma se um estudan'
te tivesse un segundo liwo de história
("oiicial" êd.) para ler sabre estes
detalhes, provavelmente esse livrc náo

seria de gnnde aiuda-
É que não existe nenhun outra livro

de hlstória tão detalhado camo o trabalho

de Walendy. Assim, em casa de dúvida'

nenhurn outra livro de históia pade

ejeitar as suas tesês; nas apenas apre'
sentat um panto de vista conlrário."

uma vez que este livÍo Íoi Publi_
cado há 32 anos atrásêcomo, âté hoiê'
os p€squisadorês "oíiciâs» de história
não êncontraram, ao longo do livro,
nêm um único detâlhe que estivessê
errado, o MinistéIio do lnterior quer
proibir o tivlo, Pois consideÍâ que
podê... conlundi os eituclanteê"

túas apesar das leses de Udo

Walêndy não puderem ser contes
tadas pelo qoverno Alemáo como
sendo mentira. ial não mpediu
que este homem Íosse detdo Por
de lo de opinião na Alemanha E

qLre o tr bunal poliuco ul lizou trm
lruque d abó ico apanágio das

menles mais perversas que pos"

Udo Wâlêndy íoi condenâ_
do à prisão por aquilo quê ele
Etáq rsqeveq e não Por aquilo
que d€ fâclo escrêveu. lncrível?

Não na Aemanha dos dias dê

hojell!
Nlm dos úliimos números

dâ s!â revista. a "Historschê
Tâtsachen" (Factos HistóÍicos),
Né 66 e NÉ 68, Udo analisou
mais uma vê2, diverco mateÍial

hislórico, chegando a lmais) resultados
sobrê o "hoocauslo,. que íâcilrnente se
podem considerar dê "po ilicamenie

No enianto, Udo iá sabe que tem de

ter a máxima pÍecauçáo com iudo o que

escíeve e editâ. Asslm, anlês de seíern
publicâdas as suas íevistas, quatro advÔ_

gados ana isaín sempre minuciosamenle
os seus maruscrlos.

Nesie caso, chegaram à conc usao

de q!e o qlre Udo escreveu poderia gêrar

conlrovérsia políUcâ, mas que não era le'
gal. No enlânlo, apesaÍ de lantas pÍe_

cauçôes e de ier essa garanla por pâíte

de quaÍo advogados exPerientes, o

TÍibunalSupremo de Biêleíeld âcabou poÍ

condenar Walendy a 14 meses, devido ao

alegado "ódlo" 
_ parágraÍo Nê 130 do

Esta é uma lei muito Paricular, que

apenâs existe na Alêrnanhâ e na Aústíâ.
Tem como base o PaÍágraÍô Nr. 7,1 do

acordo ieito pêlos aiiados após a gueía,
terdo sido reconhecido peo governo
Alemáo e Auskíaco. Logicamente que,

nessa altura, ambos os governos não

passavam dê maíionêtes dos aliados
Fsiâ êi estabêlece um Ponto de

vista polítco sobre o TeÍce ro Bech e
sôbrê o "holocausio" bastante curoso
Todas âs opinióes quê sêiâm diíe_

rentês deste ponto de vista, sáo sim-
plesmênle ilêgais e as Pessoâs qu€
comênlarem ou escreveÍêm algo quê

contradiga esta «opinião olicial»' são
condênâdâs a Prisão eÍectivâ.

Eslas medidas inacíêdrtáveis' lípi
cas de uma qualquêÍ "FêPúblca das

Bânânâs" têm sdo colocadas em prática

desde 1945. mas aqorâ a eialnda é mas

Nesie momenlo quaquer pessoâ

podê igualínente ser condenadâ ê ser
pÍesa, se simplesmênte "mtntmtzar os

crines da Têrcena Âêlch". lslo signiiica
q!e, mesmo se alguém tiver os aÍgurnen_

tos mâis válldos à Íace da ieía ou que

tenha acabado de dêscobrir Íactos
nrêírtávêis lal não será admitido em Í-

Asslm, desde 1945 que todos os lri_

bunâis recusam se a aceiiâr quâlquer
prova que possa exoneraÍ a Alemânha.

JusliÍicam se ârgumeniando qúe 'o hola'
.austo é óbvia con1roválo nãa e

necessário!,, . Fo ass m. com base nestes
princípios medievas, quê decoÍreu o ju -

gamento dê udo walendy e a suâ respec_

O trib!nal deleÍminou que Udo

Walendy: "dé unâ forma geral, naa
negou à peÉêquiÇào e destruÉáo das
pdeus duanle o reÍcerrc Re,'ch . Mas as

<rás des.Írcões. sequrdo o lÍrbunal,

"ninimizan este crime-,porque a análise
quê laz de deia hes relacionados com o

hoocausto. l€vam_no à conc usáo de que

muitas dessas "históÍias" são mefliÍa.
Asslm, segundo o TÍibunal, "Udo est'á â
sugeit ao leitor que sê cenos detalhês
cto holocausto não são vetdâcle' entao
o têsto também Pode sêÍ mentint'

O Trbuna reiêitou lodos os docL-

mentos quê Provam a veracdade da
análisê que Walendy Íaz o Juiz chegolr

eniáo ao ponto de dizêÍ a Udo Walendv
quê .lvão êsta êm causa o que você
escreveu. lsso es,€ ttibunal nào ana'
tisou. O quê intercssa é aquilo quê
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você não escreveu!"
Dêcida poÍ si! Seíá que esla é uma

sentenÇa noímal de um iuiz num lribunal
no.mal de um País democrálico?

Seíá que pode havêr libêídade de
expressão, sê a opinião de uma pessoa é
ameâçada com o código penal? Será que
se vive numa democracia quando a pes-
soa que escreve ou êxpÕe as suas ideias,
que sáo basêadâs em documentos e
citâções íeconhecrdamente legítimas, têrn
de leÍ rece o de iÍ parar aos caiabouços

Tenhâ culdâdo com as suas

Íesposias, pois um diâ também podeÍá
ser pêÍseguido aquiem Porlugal, já que o
govêrno Alêmão pretende que iodos os
PâÍses da Comunidade Euíopeia esta-
beleçam eslas leis e que as apllquem.

Se você nada Íizer paÍa divulgar
casos como este e pÍotestar de qualquer
lorma possível, quem é que amânhâ,
quando lâínbém em Portugal não se
puder pesquisar ou divulgaÍ certas
opiniôes "poliiicamêntê incorrectas"
(sejam êlas quas Íorêm) o irá deÍêndêr?

Desde o dla 18 de Sêlembro de
1997 quê esle homem idoso de 71 anos

se enconlÍa pÍeso, Após umaÍoíte hemoÊ
ragiâ que teve dentro da prisão, íoi lem
porariamenlê colocado em libêrdade. No
enlanto, no dia 12 de Oulubro de 1997, a
polícia bÍuscamente prendeu-o de novo.
Às 22h00 entroLr dentro do seu apârla-
menlo. liÍando o da cama e levando-o
direclamente para o hospiial da prisáo, já
que se enconlÍava baslanie debiulado.

Apesaí de, obviamente, não hâvêr
qualquer peÍigo de Udo Íugir, o goveíno
Alemão oplou por lomar esla medida,
como sê se trarassê de um criminoso da

Governo Alemoo
No dia 28 de llaio de 1997, um grupo

de pessoas realizou uma deÍnonshçáo em
frcntê à Embaixada dâ Alemânha. em
Prelóia - capita da Repúblicâ Su-AÍicana
-, a ÍavoÍ da libêrdadê dê expressáo na

Nâ prêsênçâ dê imensos iornal slas da
íádio, televisão ê jomais, entrcgaram a
sêguinle pelçáo âo Embaixador Alemáo:

Nós sonos un grupo de pessaas com
difêrentes taízes éhicas, qre se encontam
preocuoadas con a liberdade de expressãa
na Alenanha. Nós náa penencenos ao
nêsna panido palÍtica ou a quatquer organt-
zaçãa palítca. Tados tenas dilêrentes
opiniões políticas, mas rodos estamos dê
acoda nurn ponto impanané: Sonos todas
contta a prcibiçao de apiniões potíicas e a
pêrceguição que a actual governo ten
desenvolvido. por mativos exctusivanente

Esta petição é con@ a redução da
Liberdadê de ExpressAa na Atemanha, que
é una das tzões de se vívet un ambiênte,
politica e intelectual, insuponável na
Alênanha das dias de haje.

Na Alemanha existen contenas de
livros, ionais e rcvistas que são ptoibidas,
apenas e só par exprimnen opinjões que
não agâdan às autoridades. Dezenas de
autorcs, donos de livraias e tipografias, jor-
nalistas, editorcs, cientistas e até pessaas
conuns. de quâlquet idade, sáa presas e
condenadas a nultas elevadíssinas.

O notivo de tantos processos e, con-
sequentênente. de tantas candenações,
nãa é potque todas estas pessoas comete-

taubo. A Bzão da feroz perseguição de que
são alvo tem a vet exclusivanentê can o
Íacto de se te.en atrevido ater a sua prcptia
opiniãa e êxptessaten-sê liwenente.
Assin, não nos rcferinos a cininosos deti-
dos, /,t.as sin a presos políticos.

Reprinir un sêr hunano pêlas suas
opiniões é, no nossa ponto de vista, um
método nêdieral pam nanipulâr a opiniáo
pública. A suptêssàa da libedade de
exprcssão é un sinal das Estados totali
tári@ e náo pode seÍ una cohponente dê
um Estado libemt. Peto menos não para un
Eslado, onde as principais rcpresentantês

Resúore Freedom of Speech!
Tüis mê of p.or.í Gfe6 1Ô thê êrssiE violíioN of liEdom of sl€êh in Cemany.
vheÉ hundrEds of bmls, lwsplF ârd mg,iÉs m ffiidd.í jNI b.M ol
apttsi.g @inim *nic[ & tut sn ú. aüthonGs. Doaü of aüdD6, b@t-§üeB,
jou@li§ls, püblishe§. editoG, si.ítis strd mn ordiúry iúdivir,!.ls ot 8y asê aE
iE rüomd ü eeE d a, pâilEtic fiEs. U& ÉCÚd thi3 sáic .í oi.d ú mbêâobL.
\r& srreagly .ôÍd.on tIE púhibitim of oprnôE-

DIr S.isigroliti*à. Xrim i! D.{róchlald i$ urÉnràglih ge«lcr. \4ir sj!ú üb.r
dÉ gaÊ&rê, Ei"$lrnÍkulgeÍ Íl.3 .insr sDrd8.stzliú rcóô,8ia Rebrs rú Mci-
únSsn ú.it aô.ÍÉ @ii..t, PiÍ &'rdêú db dirlr@li.clD. \&lrírútEÉn Dcü&à-
larú. in Sld.6itâ ef. sich 6r dÊ Àh€.lqftu.g d.. u dLn politiEÀ úrivi.rÉ.
Maulioô!.e@ €ims.e.!. Ia!6.sxLÉ nfcú {ir &a 4f. ôU. poliiishên @&,
ee*í uMzülich tuizlúEn. Im bêsn<Lm, gih dk. fii. Ulio §,h&ndy und Cúnter

Wir protêstierelr d€shrlb lreute um 12.30 Uhr voI der Deulscherl
Bor§chft Íiir diê

Wiederàcrsúe[ung des RechÍs auf
Meinungsfr,eiheit!

ftiendsqFftedofiúSpeech
P O. Box 524, Um Prcroit1, Fax: (44 ALA45

Este ânúntu toi @tôúdo na cón@ituado janal Sul AÍriano "Prctoia News', a 2A/A5/97. A praposita
Íoi o de @nvidar qDisq@t pe§aas a paâicipu nô pbtesto ptJbtiú ên lrcnté à Enbairâda Atenà.

se congmtutan de que é "o Estada nais
libe.al que alguna vez exisliu êm solo

Hqe nanúestamo-nos, acima de tudo,
pela libenaçao de todos os presas políticos
na Alemanha, independentenentê das srás
opiniões políticas, Demonslranas a nossa
sotidanedade especialmente para con dois
presas, que resistem coma sinbolos paâ
tadas as inúmeras pessoas perseguidas ê
incrininadas. Ahbas as pessoas trabalha-
van em empregos hanrudos. Ambos são o
-ganha pão" para as suas respectivas
íanílias. Anbos sê atrevemm a expressat
livrenente as suas opiniões. Os sêrs nomês
são Udo Walendv e Gunthêr Deckêrt.

Aolicitamoslhe, caro senhat, que
iníome a governo da Alênanha dâ nossa
preocupação sobrc este assunto. Pot favor,
tane una posbão pêla libenaçao de todos
os prcsos políticos que apodrccen ên
ptisões na Alenanha!,

A Embaxada Alemã rêâgiu a esta ni
ciativa com uma declaraçâo públca,
rcÍerindo que náo exlstem bases que jusli
fiquem ta peução, dando-se anda ao uxo

de alnmar "obviamênte Cue o direita consti
tucional dê "liberdade de expressãa" é
garantido na Alênanha e aí não existe nem
un so presa Wlítico" .

I',,las, cúmulo dos cúrnulosl Eis que
dêsde 199ô êxislê Lrmâ novâ secçáo insêri-
dâ no íêlâtóíio anual dos sêNlços secrctos
sobre uns " nimgos públicos' mulo êspêcr
áls. Sob o nome de "Liberdadê de
êxprcssãa - canpanhâ", â polÍcia secreta
íêúne nÍomaçóes sobrê pessoas e publi
caçÕês que simplêsmenlê se atrevem â
divulgâr â chocântê lâltâ de libêrdâde dê
êxprêssão que eriste na Alêmanha.

ou seiâ, rêvislas ou prcj6los como â

"Jusliça & LibêÍdâdê, sáo conslantemenle
vigiados e reprimidos. O motivo de iodas
eslas medidas é óbvio. O govemo Alemáo
quer cênsurar, prcbÍ e enviar paa a p sáo
todos aqueies que he sáo .incómodos"...
sêm o conhêcimênto do públicol

«A libêrdâdê .lê êxptêêsáô é sênprc
a libetdade dâqueles que têm uha
opinião díie.ente!,' - Bosa Luxenburg (lídêí
comunisla iudaica. vveu na Aemânha entre
1870 e 1919)
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Conlra um deserto de
ideias... «RÂDIO OA§Ell» !

r,.luolÚe0re vitenos nYm
dcsefio espiritaol e por isso
deeidímos dar o noae de Odsis
à nossa rddio, poís é oade rc
pessoos podem EcüFêtdt o
ôolmc e descntofuer ldcits
paru o loluro.»

A única rád o âberlâmenle Nacional
Socialisla em loda a Europa íunciona na
D namarcâ Châmâ-se "Bâdio Oâsên".
que signiÍica, em Português, "Rádio
Oásls".

A organizaçáo "DNSB"
(ltlov menlo Nacionâ Sociâlisla dâ
Dinamarca) é a responsáveL pelo surg-
rnenlo desta ádio quê é, cerlamênte, â
mais "polticamenle incoíecla» do nosso
Conrinêntê. A iás. desdê o momenlo dâ
sua inauguraçáo que lem sldo avo de
uma íorte polémica na DinamaÍca.

O DNSB é iderado por Jonni
Hânsen, com a impÍescindível e ínlimâ
aiuda dê HênÍik Chíistensen, responsá-
vel pelos conlaclos com a mprensa. Esla
organização Íoi inicialmente crâdâ no d a
11 dê Agosto de 1970 por um grupo dê
estudantes. No enlanto. em 1984 esle
movimento soíreu uma pÍofunda re-orga-
nizaqão, em grande pâíte, devido ao
cÍescente númeío de miliianies que sê
inscreveram no DNSB.

Provavelmente, o que ajudou a
despoletar êsse súbiio ê enormê inle-
rêssê de muiios Dinamarquêses por esta
oÍganização, foi um progÍama especial
que passou numa das rádios de maior
âudiênciâ na Dinamarca e que foiintelra-
rnente dedicado âo DNSB.

Asslm, muitas pêssoas puderâm
ter, pela pÍimeÍâ vez, !m coniaclo mais
directo com esta organizaçáo, saber
quais sáo de facto âs suas ideias, aca-
bando com preconc€ilos que ÍoÍam
sendo criados por muiiâ da comunicaqão
social ex stenle na Dinamarca.

Curiosamente, âs duas pessoas
que êstão agora à frente do DSNB Íoíam
aÍaídas, na allura, poÍesse programa de
rádio. ApesaÍ dê já tereÍn os mêsmos
ideais, só nesse momento é que decidi-
ram juntar-se ao DNSB. Devido ao seu
iotal empenhaÍnento, rapidamenle
lomâíâm as rédêas desla oíganização.

A "Bádio Oasen" comegou a emitiÍ
â 29 de Feverêiro de 1996. Desde enlão.
o goveíno Dinamarquês tem ienlado, poÍ
diversas vezes, encerÍar esla rádio, mas
os seus líderês iêm conseguido, até
agoÍa, maniê lâ "no ar".

Essa preocupação dâs auloridades

em ilêgaizaÍ a íádio atinge, Írequenle
mênle, situações caricatas. E o caso do
lvro "Mein KampÍ,, de Adolf Hitel PoÍ
vezês sáo lidos excêrlos deslâ obrâ na

"Badio Oasen", o que levou o govêrno a
afiÍmaÍ que era cÍime leÍ este llvro.
Obviamentê que os seus responsáveis
lernbraÍam âo governo que, seo livÍo não
é píoibido na Dinamarca, então também
náo seÍá conceneza pÍoibido lê-lo na
rád o.

A "RadioOâsen" íunciona às quaÍ-
iâs ê âos sábados. das 21h às 24h.
Apenas emile â nível local, mas, no
enlanlo, sso sign fica uma audiênca de
cerca de 100.000 ouvintes. PaÍa além
disso, iêm pÍocuÍado obler Ínais lempo
dê antena, sêndo que o obleclivo é de
chegar às 78 hoías semanais.

As pêssoas que 1Íâbalham na
«Râdiô Oasên» são. como seriâ de
esperâí, tolalmenlê Nacioôal socia istas.
Coniudo, nem todas sáo miitantes do
DNSB. Ouanto ao êquipamento qLre é uti
lizâdo, loi coínpÍado em segunda mão
ou, em âlquns casos, oíeÍecido poÍ mem
bros do DNSB.

Esta organizâçáo Nacjonal
Socialisla tem instalaçóês públicas, na
localidadê de GÍeve, a 30 Km de
Copenhâgen, que têm sido iguamenie
motivo de forte polémica.

sêndo esie local baslânle conhêci-
do, será fácil dê imaginâÍ que já foi alvo,
por inúmeías vezes, de violênlâs de-
monsvâçÕês de comunislas, que não
ioleÍam que pessoas com oulíos ideais
lenham os mesmos Íneios e nslalaçóes

Por este motivo, o DNSB lem cons-
tantemente militanles seus dentío das
inslalâÇôes, de Íorma a prêveriÍ pos_

síveis alâqLres bombislas ou qualquêÍ
incêncio "lnoporluno". Tâis medldas se
segurança já demonstraÍam, no passa-

do, serem imprêscindiveis.
Esla casa é conhêcida enire os

militantes do DNSB PoÍ "SA Home"
(Sturmabtêilung, em Alemão), pois é Írc'
quentenrenle ulilizada paÂ "canícios e
reuniões de Cana@das Dinamarqueses
e do resto da Europa".

É também neslâ casa que os mili_

Assim, com mais ou menos peripé-

cias, iá íoram êmilidos mais de 300 pro-
gramas desde o surgimenlo deslâ rádio.

Ouanio aos cidadãos Dinamarquê-
sês, muitos deíendem o diÍeito do DNSB
a teí uma esiação de rádo, !ma vêz que,
nesle País, a liberdade de expressão e
de opinlão é um direilo sem quaquer
limitação. Contldo, algumas pessoas,

nomeadamenie os seus oposltores políti-
cos. conlinuâm a recusar-lhes esse direi-
lo, alegando que a ideologla do DNSB
nâo podê seÍ divulgada.

"O nosso objectivo é tet uma rádio
puranente Nacional Socialista, com prc'
gnmas para debater ideías e com músL
ca que incentive aa orgulho racial- Náo
vamos Íazü declarações e enissões
díÍectamente racistas, pais não pre'
tendenos cai na arnadilha dos ,ossos
opositorcs, que queríam cedamente
encerrat a nossa estaÇáo", refeÍe Jonni
Hansen, erÍ declaaÇõês à nossa revista.
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lrÍoÍmações úteis
Caso quêira âdquirir o joínâl do

DNSB e outro matêÍial que esta orga'
nização êdita, podeíá enviar US$3 e
escrever Parâ: DNSB, P.O. Box 32,
DK-2670 Greve, Dinamarca. Convém
não esquecer que esla é uma organi
zação Nacional Socialisla.

Se sslivsí inierêssado, pode
inclusive adquirir gravaçôes de
alguns dos polémicos programâs ou
emissões que a "Râdio Oâsen" lem

lântes do DNSB, junlâÍnenle coÍn váÍios
Camaradas de oulros Paísês, ceebÍam o
solslíco dê Veráo e o solsiício de
lnveíno, Segundo Jonni Hansen, nestas
confralêrnizaçóês Europelas, 

" 
há tenpo

pata discuti ê decidi imensas coisas-
Todas sabemos que os nossos ininigos
caoperam a nível internacional, porissoé
óbvia que tanbén devenos fazer o
mesno Aliás .levklo às novas tecnolo-
gias e neios de conunicação e meios de
transpone, a "mundo estíá cada vez nais
pequena" e é perfeitamente utópico e
estúpida qualquer País ou panido querer
íicar lechado sobrc si nesno". lemb.â

Asslm, o DNSB consideÍa que eslâ

"Nova Oídem" pela qua luta, não pode
exstir apenas num pequeno e isoado
Pais no Norle dâ Europa. Dessa forma,
tem vindo a colaborar, ao longo dos tem-
pos, com grupos e lndvíduos que pen-
sam da mesma forma.

Naturalmente deslaca-se a inl ma
relação com um grupo sêdiado nos EUA
.. o NSDAP-AO -, cujo lÍder e o bem
conhêcido Gary Lauck.

Essa coopeÍaçáo com eslâ organi
zação tá vêm de há longo têmpo, lendo
sdo iniciada com o ioÍnal "Faedre
Landei,,. Nêssa allura. o DNSB linhâ
agumas dÍculdades em editar uma
publicaÇão perlódlca, e íoi o NSDAP-AO
quem o auxiiou. Desde enláo, êssa
colaboração fo -se lornando cada

que a Alenanha, Íaz tudo o que lhe man-
dam, nem que tenha de taptaí um
cidadão Anericano e entregáJo nuna
bandeja às auloridades Alenàs, E uma
vergonha! E é isto una denocÊcia?"

Ao longo do iulgarnenlo, o advoga-
do de Gary Lauck, Hans Oxo S eg, lem-
bÍou aoÍbunalquê as âcçõês cilâdas no

têxto incrim nalório linham sdo
vez mais íorte. de ia Íorma platcadas nos EUA, País
que a píópíiâ rádio é o onde â divulgâção de
resultado dê uma
ínútua cooperâção,

Hote em dia, este

iornal, que em
Português signiÍlca "APátria teín umâ edição

Íicou a aguardar julgamenlo. Para o líder
do DNSB, "como a Dinanarca é bem
mais pequena e bem menos poderosa

liêÍaiuÍa Nacional
Socialisla é completa-
mênlê legal.

não impedlu que Lauck
âcabasse poT seÍ conde-

de 1.000 exemplarês por cada nado a 4 ânos de pa§ão,
númeta- "Tendo en conta que o
nosso País é pequeno, ainda é una
quantidade significativa", consideÍam os

EnÍetanto, errl À,{arço de 1995,
Gary Lauck, aclualmênte com 45 anos,
Íoi detido pea Poiciâ Dnamarquesa,
quando sê enconlrava dentro dâ "casâ»
do DNSB.

O motvo pâía a sua delenção, por
mais incríve que pareça, Íol o de êdiiar,
nos Eslados unidos da americâ, pub

Socia islas.

ilegalmenie

pêna essa que a nda se encontra a
cumprr na Alemanhâ. Na verdadê, iá à
bastante iemPo que as âutoridâdes
Alêmãs procuravam enconúar uma íorma
mais ou mênos lêga de lulgar e píendeí
Lauck, já que agumas das pubicações

" ncómodas" que edilava eram lidâs
também fa Aemanha.

Esta íoi a íorma premeditada que
enconÍaíam paía impedir Lauck de con-
linuar a divulgar as suas deas poíticas.

"Cedanente que em nada diqniÍica a
'denocâcia \', catside'a Hansen-

EnÍelanto, o sislema alemão
reclsou o recurso de Gary Lauck. Ass m,
tudo indica que só sa Íá em liberdâde em
meados de 1999.

Com esta sêntença, o Trbunal de
Hambuígo insiiluiu paralelamenle um
perigosoprecedênteparaa jusliçaAemã
em matéíia de difusâo de liteíatura
Naclona Soc alista oÍiunda do
esÍangeiÍo, Assim, coloca-se agora a
quesião: Ouantos Nacional Socialistas e
quanias oulÍas pessoas é qu€, âpenas
por 1eíem escíilo o! edilado algo "polili
camêntê incorÍeclo» podêrão ser deiidas,

TERRôRIS/,Ió !

O DNSB iá loi alvo dê um aientado
bombista que, só poÍ sorte, não
acabou da pioí Íoíma. Um embÍulho
enderêçado ao píesidente do DNSB
continha dinamite equivalênle a duas
granadas dê mão, que Íacilmenle
podêÍia têr moíto várias pessoas e
mulilado oulras tantas. Só não
explodiu por mero acasol

Os serviços poslais dinamarque-
sês êntrêgaram esse embrulho em
cásâ dê oulra pessoa que tem o
mêsmo nome do presidente do DNSB.
Essê homêm suspeilou de algo e con-
lactou â polícia, que rapidamenle
dêlectou que se tratava de um engê-

Este aclo terrorista Íoi reindivicado
por indivíduos de extrema-esquerda
que procuram, por iodos os meios, evi-
tar que o DNSB divulgue as suas
ideias aos Dinamarqueses.

lnfelizmenle, a nossa comunicação
social continua a náo nos inioímaí
sobre este tipo de ataques cobaÍdes e
gÍavíssimos, ocorridos num dos pai-
sês mais desenvolvidos da EuÍopa.

S€rá que se o líder de um parlido
de esquerda, de direila ou de qualqueÍ
outÍa orientaÉo «politicamente cor
íêcta", de qualquer País EuÍopeu,
Íecebesse uma encomenda aÍmadi
lhada desta potência, tambéÍn nenhurn
órgão de comunicação social dâva
qualquer importância?

A asa do DNSB
está rcdeada das mais
vanadas nedidas de
segunnça. irclúinda
uma @M bastante alla,
pois os ataquês sáo
@síaale9 cantudo, as
hikantês do DNsa náa
pedem o sentido de
hmú, No Natal do ana
de 1997 @loaên itulu-
síre ma laia na parede
das suas inslataçôes,
@n a sewkte monsagetu: 40 DNSB
dsja a toae e Dinanarq@@s un
Nóapqo ê bh@ ttâtâ1.»

oúhdó Lâut* lór ptêsô ô âpôiô dô DN9B tór tôtat a
íato acjm rct1ta a nonenta em qúe é entregre una
náquina de eíêlet â este p@tu potíti@
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lnformaçôês úteis
Caso queira adquirir o jornal do

DNSB e outío maleÍial que esla orqa-
nização edila, poderá enviar US$3 e
escrever para: DNSB, P.O. Box 32,
DK'2670 Grevê. Dinamarca. Convêm
não esquêcer que esta é umâ organ -
zâção Nacional Sociâlista.

Se estive. inteÍessado, pode
inclusive adquirir gravações de
alguns dos polámicos progÍamas ou
êmissões que a "Radio Oasen" tem

ianies do DNSB, juntamente com váÍios
CâÍnâÍadas de oulros Países, celebram o
soLstício de Verão e o solslício de
nverno. segundo Jonni Hansen. nesiâs

conÍratern zações Eurcpeias, "há tenpo
para discutir e decidi imensas caisas.
Tados sabemos que os nossas ininigos
coopeÊm a nível intemacional, por lsso é
óbvio que tanbén devenos fazer o
nesmo- Aliás, devido às novas tecnola-
gias e meios de canunicação e neias de
tÂnspone, a "mundo esta cada vez nais
p-Aquena" e é peííenamente utópico e
estúpida qualquer País ou panido quercr
Ílcat fechado sobrc si mesmo", lemb.a
Jonn Hansen.

Ass m, o DNSB consideÍa que esla

"Novâ Oídem" pela qua luta, náo pode
exsur âpenas num pequeno e isolado
País no Nortê dâ Europa. Dessa foÍr.a,
lem vindo a colaborar, ao longo dos lenr-
pos, com grupos e indivíduos qle pen-
sâm dá mesmâ Íôrma

NâtuÍalmenle destaca-se a ínlima
ÍelaÇão com l]m grupo sediado nos EUA
' o NSDAP-AO -, cujo íder é o bem
conhecido Gary Lauck.

Essa cooperação com esla oígâni-
zação já vem de há longo iempo, tendo
sido inlciada coÍn o joínâ «Faedíe
Landel,,. Nessa âltura, o DNSB iinha
algumas diÍicudades eín edilaí uína
pub icaçâo periódica, e Íoi o NSDAP-AO
quem o auxilou. Dêsde então, essa

AúandÕ LaLú íai prcso a apo@ da DNSB tôt t kt a
loto acina @tâtà ô nanênto en quê é éntÍê1úe um
hàqúina de 4oevet a este p@a palitica.

que a Alenanha, faz tuda o que lhe nan
dam, nen que tenha de taptat um
cidadáo Ameicano e entregá1o numa
bandeia às autaridades Alemãs. E uma
vergonhal E é ista uma dêmocracia?»

Ao longo do ju gamento, o âdvoga-
do dê Gary Lauck, Hans Otto Siêg, lêm'
bÍou ao tribunalque as acções ciiadas no

texlo incíiminâlóíô tinham sidocolaboração Íoi-se lornando cada
vez Ínais Íorte. dê tal JoÍma praticadas nos EL,A, País
que a própíia rádo é o onde a divulgação de
resultado de uma
nútua cooperâção,

Hote ern dia, este
jornal, que em
Port!guês siqniÍlca "A
PátÍia", leÍn unrâ edição

literatuÍa Nacional
Socialisla é comp ela-
rnenle lêga.

não impediu que Lauck
acabasse por seÍ conde-

de 1.000 exemplaÍês por cada nâdo a 4 anos de pÍisão,
nú,neta- "Tendo en conta que o
nosso Pais é pequena, ainda é una
quanlidade significativa", consideíam os

EnlÍeianio, em lüaíÇo de 1995,
Gary Lauck, aclualmenie com 45 anos,
Ioi delido pela Poiclâ Dinâínârquesa,
quando se encontrava denlro da "casâ"
do DNSB.

O motivo paíâ a sua dêlenÇão, por
mais incrÍvel quê paÍeça, Íoi o de edllaÍ,
nos Eslados unidos da América, publi-

idea s Nac onal
Sociallstas,

ileqalmenie
Lauck para â

pena essa quê ainda sê enconÍa a
cumpriÍ na Alêmanhâ, Na veídâde, lá à
bastaniê lêmpo quê as autoridades
Alemãs pÍocurâvam enconlrar unra Íorma
mas ou menos legal de julgar e prênder
Lauck, já que alguínas das publicaçôes

"incómodas" que editava eram lidas
iambém na Alemaôha.

Esta fo a forma premediiada quê
enconiraram para lmpedrÍ Lauck de con-
tinuâÍ a d vulgar as suas ideias polílicas.

"Cenamente que en nada dignlica a
'democrac,a'i,, cons dera Hansen.

Enireianio. o s slema alemão
Íecusou o recurso de Gary Lauck. Assim,
tudo indica que só sairá em liberdade em
meados de 1999.

Com esla senlênça, o Tribunal de
Hamburco instituiu paÍalelamenle um
peÍigosopíecedeniê paraa jusiçaAlemã
em maiéfia de diÍusão dê ilêíâlura
Nâciona Soclalista oriunda do
eslrangeiro. Assim, coocê-se âgora a
quesião: Ouântos Nacional Socialistas e
quânlas oulras pessoas é quê, apenas
por ierem escÍilo ou êdilâdo algo "polili-
cameÍltê incorreclo» pode rão ser deiidas,

Íicou a aguardar julgamenlo. PaÍa o lídêÍ
do DNSB, "como a Dinamarca é bem
mais pequena e bem nenos poderosa

TERRôRIS{ó !

O DNSB já ,oi alvo de um alentâdo
bombista que, só por sone, não
acabou da pior Íorma, Um embrulho
endereçado ao presidente do DNSB
continha dÍnamile equivalenle a duas
granâdas de mão, que facilmente
podeda ter mono váÍias pessoâs e
mutilado outras tantas. Só não
explodiu poÍ mêro acâsol

Os serviços postais dinamaÍquê-
ses ênlíegaíam esse embrulho em
casa de outra pessoa que tem o
mesmo nome do presidenle do DNSB.
Esse homem suspeitou de algo e con
tactou a polÍcia, quê Íapidâmenle
dêtectou que se tíâlâvâ dê um enge-

Este aclo teíoíisla Íoi rêindivicado
por indivíduos de êxÍemâ-êsquerda
que píocuíam, por lodos os íneios, êvi-
taÍ que o DNSB divulgue as suas
id€ias aos DinamaÍquêsês-

lnfêlizmenle, a nossâ comunicação
social continuâ â não nos inÍormar
sobrê este tipo dê ataques cobardês ê
gÍavíssimos, ocoíridos num dos paÍ-
sês mais desenvo,vidos da Europa.

Será que se o líder de um padido
de êsqueÍda, de direita ou dê qualquer
outrâ oíenlâção «polilcamentê coF
Íêcla», dê quâlquêí País Europêu,
recêbesse uma encomênda armadi-
lhâda dêsta potência, também nenhum
órgão dê êomunicação social dava
quâlquêr impodância?

A cae do DNSB
ês1á rcdeada das nais
vanadas medidas de
sesuânça, incluinda
M @ta bastante alta.
pois os ataques são
MslBnles Cüfitdo É
m ndnrês da DNSB náo
peídern o sentido de
hunor. Ilo Natal do ano
.!e 1997 @loann indu-
sive una íaíxa na parede
tl$ su6 jnstalações.

@ú a *quinre men§oem: "o DNSR
darq, â aodos o. ünanârq@ses um
pílispb e @lreo Natal.»
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DNSB que mais destaque meíecêu nos
mêdia Dinamaíqueses, e inclusive
Europeus, íoi a ocupação de um lnsiilulo
Alemâo paía a cultura, no centro de
Copenhagen. A políca chegou a intêrvir
de íoímâ violenta para expulsar os mili,
lanles do DNSB e inúmeras pêssoas
íicaraín â sâbeÍ, pêla primeiÍa vez, do
pÍocêsso e da aclLra siluâção de Lauck.

Uma oulÍa Íorma que o DNSB
descobriu para divulgar as suas ideias,
para pÍoiêstar em câsos como a
delêrção de Lâuck e para r.anier inÍoÊ
mados os seus mililanles dâs útimas
novidades, Íoi o... lêleíone. Eín 1992.
inslalaram uma linha teleÍónica, liqada a
!m atendedor de
chamadas, onde dei-
xaín, Íegu armente, as
Ínais variadas ínen-
sagêns.

Esla linha lele
Íónica iem sido
mesfio -vilal em cer-
tas situaÇões, pais
petmíte infotmar as pessoas minuto a
ninuto, caso aconteça alguma coisa",
lembrâ Jonni Hansen. Caso queira ouv Í
as mansagens pode leleÍonar para:
0045-43909831.

A 18 de Novembro dê 1997, o
DNSB parlicipou, enÍelanto, nas
elêições locais que liveram lugar no seu
PâÍs, na Íegiáo de Greve. Esle Ío um
acto inédito, já quê Íoi a primeira vez,
dêsde a ll Guerra lúundial, que um
Partido abeítamenle Nac onal Socia isia
sê aprêsentou em eleições âo povo
Dinamaíquês,

se viaiaíêm alé à Alemanha?
Como seria de êspêrar, desde o

lnÍcio desle auiêntco raplo perprela-
do pelas âuloridades Dinâmarque,
sâs, que o DNSB tem efectuado,
incansâvêlmênle, múlt p as aciivi-
dadês para expôÍ eslê caso.

l\,lan Íeslações em lrente à
Embaixadâ Alemá, milhares de pan,
íleÍos distribuídos a inÍoÍmar a popu-
lâçáo dêstê caso, Íoíam âlguns dos
vários mêios uti izãdos

í\ru las vezes esses conÍlitos
incluem o âÍÍemesso de pedras, gar-
raias e oulíos objêctos poÍ parle de
cÍim nosos da extreína-esqueída,
que têm íeceio de um coníÍonto mas
d recto. Por essê mollvo, é frequenie
observaí os milltantes do DNSB com
escudos, que os pÍotegem desses

dades, apareÇam ê paflcipen nuna
demonstração em memóÍia ao
gqnde Homem que foi Rudolí Hess.

Entretanto, continuem can o
óptimo tabalho. A rcvista Uustiça &
Liberdade" tem nuito boa qualidade e
é nuíto impoíante que haja uma
publicaÇáo cono essa na Eurapa.
que defenda, sem receio, as direilas
básicos de Nacianal Socialistas!

Saudações pata todas os
camaradas Ponugueses. Temos um
longo caminho a percorreL por isso

No entanto, o ano passado,
devido a uma excelenie organização,
nada disso aconleceu e esliveíam
170 Nacioôal Socialislas presentes

na cidade de Koege. Polícas, comu-
nstas e a pÍópna comunicaçáo social
não consegu u nem impedir nem deses-
labi izaÍ êsla acçáo.

"Esle ano vamos concerteza vohaÍ
a recoÍdar, a 17 de Agosto, o assassínio
de Hess. Será para senpre lenbrado

cono un herói e nánir". rcÍeÍe Jonn)
Hansên, que nos pediu parâ deixâímos a
seguinlê mensagern:

"Principalmente para os leitarcs
Nacional Socialistas da 'Uustiça &
Liberdade", qostaria de lhes dizeÍ para se
mantercm em contacta com os '\/ikings"
cá do norte. Auando tiveren possibili

Àlas a acção levadaacabo pelo Anr* de set pt*a. LaLck visitava teqLêhtênênte a
DinênaÍa onde se ênúhtavâ @n os /ide.es do DNSA

A oÍgânzaçáo que Jonni Hansen
lidera é ÍÍonialmenle conlÍâ a União
Europeia, porque, enlre ouiras Íazôes,
considera que ceítas eis exlÍêmamênte
Íepressivas, exislenles na Alemanha ou
em Françâ, líão pâssâí â ser aplicadas
também na Dinamarca. E isso seÍia "ofim do movimento (legal!) Nacional
Socialista no nosso Pals», asseguÍa o
líder do DNSB.

Ouanlo aos principais problemas
que afectam a D namaÍca hoje em da,
Jonni Hânsen considerâ quei "são a
autêntica invasão de negros e o apoio (e
até incentivo!) que as camunistas ê libe-
rais thes dão--. na verdade, pensamos
que a maior problena sãa os brancos
que tratam de farma especialas negras-

E que as imigranles apenas se
aproveitan do sistema, enquanto as
"vernelhos" trabâlharn para causat
danos no Pais e para destui a nossa
taça branca. Este é o principal problena,
todos os autros, e não são poucas, sãa

Entretanlo, nos úliimos anos,
lemos vindo a assistir â maniíestaÇõês
na Dinamarca para homênaoeaí Rudolí
Hess, moílo aos 93 anos êm Spandau.

A ideia de man festar o íespe to por
Hêss nâ Dinamarca ao invés .lê sê
deslocaÍêm à Alêmanha, surgiu devido à
crescente onda de íepÍessão policial
que, na Alemanha, têm vindo a assumtí
pÍoporçôes dantescas,

Eslas maniÍêstações na DinamaÍca
âcabam, por vezês, em conflitos com
grupos de extrerna-esquerda, que não
acellam que o DNSB maniÍeste publlca-
mênle o respeilo qle nulre por Hess.

Miutant$ do DNSB naEhan ên mehóre â RudotÍ
H6s, ú tacaldade dê Kóge en ag@ra de 1997.

O DNSB acabou por obtêr 0,5%, o
que, na opin ão deJonniHansen, «foium
bon coneço, tendo em conta os poucos
meias con que podemos cantaL o lacto
de que tatla a comunicaçào social tet
lançado una odiosa campanha con-
tra nós, e, claro, convén náo esque-
cer que nos assumimos publica-
nente como Nacianal SocialisÍas---
e todos sabenos a preconceila e a
.ielurpaÇão que muitas pessaas
ainda fazem sobte esta ideolagia--

Na campanha para eslas
eleiÇões, obviamenle quê a lnha
leleÍónrca e a "Badio Oâsen" íoram
de grande ulilidade, uma ve2 que o
DNSB apenas podia contar com os
seus próprios meos paía se íazer
ouvirlunio da população.

envlado pelo DI{SB no di. I dê ir.io
de 1996, por elturâ de ocupeáo dô
lnstlllrlo Goêther

O Estodo morionete Alemôo,
clrrtolodo p€/os sbnisirs, com€çE
hoje o julgqmento "especlócuÁc'
c§rnía o lídet do NS./jAPÂq Gqhaíd
Louck- Atsim, decldimos ocupot hole
o lnslllulo Goelhê, êomo íorínd alê
pÍoÍesio conrro esre processo,

E igimos o imedioto teüogoçôo
do "lei" qE proibe o ersÉ/rclo de
gtupos Nocionol Soc/orisÍos no

Exigimos que lodo§ os pai§io-
nehos Noclonal Socio/isros Á/ê'Ínóes
$!om libenodd, imediotomefie!

Eíglrnos que o Eslodo Abrnõo
ocobe h)ecliolomenle coIn o teíroÍ
qh vem üdllconclo c9íiío N.,dor,o/
§ocioriíos, g.rer rto seu Poís, guer no
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«Ã minho honru
e, pütü mrm,
alqo superior
à minha
liherdade!»

RUDO1F HESS
46 A1r0S PRESo!!!

Os primêiros anos
FudolÍ WalteÍ Richaíd Hess nasceLr a

26 de Abr de 1894 em Alexandra (Egiplo).
A sua Íâmilâ era proprietáÍia de unrâ
emprêsâ dê êxpoftâções ê dê impodaçóes.

Dêsde crança que Hess recebeu uma
iÍme educação leuiónica De r910 a 1914
estudou linguas estrange ras na SuÍçâ
Ííancesa ê logo ngrêssou num coégo
comercia êm Hamburgo.

Ouafdo se niciou a Guerra lúundial,
Hess oíeíecêLr-se como vo untário. conlra â
voniade do seu pai, e ngressou no lq regi
menlo Bávaro de inlariana.

Lutou de forma va enle na Írente oci-
denlâ, êm Vêrdun, ê mais larde tarnbém na
irenle lesle, na Rornéniâ, onde liderou um
grupo de assalo. Após ser Íe.do por duas
vezes. e depos de recuperar, Hess ainda
ingrêssou, no O'rlono de 1918, na loíça
aérea utando âí

dêscobíiu o PaÍ1do Nacional Soca sta dos
Trabalhadores Aemáes Depois de, pea
prlmeira vez, ouvir Hitler discursar nurna
nôitê dê Àbril dê l92O .lê.id! mêdátá-
menle ingressar no Paftido.

Desde a prime ra hora que acompa-
nhou AdolÍ Hler de Íorrna leal e com
Íêsponsâb lidâde. Num dos pr rneiros
meer,rgs púb cos do NSDAP, Hess iderou
unr grupo de 20 Homens das SA (Seviços
de Sequrança) numa sângrênla balaha
conlra mâs de 100 coÊrLrnistas que pÍê-
lendiam deslrllr o loca do meel ng e pro b r

a livre troca de ideias Muito rapidamenie lal
passaíia a seÍ uma consranrê da vida de
quâlquer Nacional Sociâ sta nâ Aemânha:
utilizaraÍorça pâÍâ êxpôíern as suas idêlas.
nunca permitindo que comunstâs os
impedissem de rea zar as suas aciividades

No d a 9 de Novembro de 1923 quan-
dô ô môv mênlô

isuahenre co* «§oa de opinião dê t uê Nac ona isiâ
"'""'?,!"1; il n.,. setia mais impo ante iiii]' '"""'.f
,: d Arer" .r.". livtar a humanidede dê r.r,-iq-- r-e",

Bll!13,i'i'j'i;iil muiros malles e de mairas :[},"%Tff';fl:
:T'"""ã:rt': Pregas do que tu à 1""" :";f :i;;J:11
éstuôâr e.ônomrá BJdq'r Hess 

"" ,"." "sgeograiiâ ê gêopolíl- Nacionalistas No
ca na Un veGidade de [,lunique. entanto, o pursch Ííâcassou. Rudolí Hess e

Ouando os comunisiâs oÕupâram o mais qlarenta íderes dô írov rnênto
paíamenloregonaldelüunque.Hessinle'NacionastaAemáo,enlreosquaisadolÍ
grcu uma Íorça volunlária para lulâr conlra Hit eí, ioíarn dêlidos na pr são de
eres, rmped ndo qúe o putsch (golpe de Landsberg. AÍ, Hitleí começou a escrever o
eslado) lriunÍasse. Íamoso livro "túe n KampÍ,, e rapldârnênte

lndignâdo pêo conteúdo do Íatado Hess tornou'se no seu companheúo mais
de veÍsailles da Guêía [4undial, Hess próximo, chêgando a aiL]dálo d rêctamente
píocLrrou uma íorma de poder lograr a ver' na eaboraçáo do "r!1€in Kampl,', que, rnâis
dade raiuslça que deseiava. Fo assim quê taíde, viria a lornarse num besl se//er

aaü/idá.i€ê Ísalizadâs por Nacionalislas da
À€msÍtha € dê outros Países EuropêLs para

o dia sm quê Hs moiieu. A I 7 dê
.rê 1947 Rldol, Hess laleceu ê, no

sno rasââdo, o 10p ãíiversá.io dâ sua morte
lêmkado com padiculâr aiençao.

&sim. achámos ser eslâ úma âlt!Ía
baslaí e indi€da para informar os nossos
iEiloíês náo apenas sbÍe as aclividadês .ea-
lizadâs êm 1 997, mas rambém para explicar
$JÂis oê írolivos de lodas esras demonslra-
çÕêÉ âo lôngo .los ânos, rêcordar q!ênr loi
Fu.lôfi Hs ê o quo ó qu€ ee repÍêsenla

Aocch&rrio do quê multas pessoas pos
sám pcr§at Hê§§ náo esleve envolvido em

$àlquer .holocauslo", âié po.que foi preso
âm '1941 , muilo ântes de alegadamenle algo
clô género le} acontêcido. No enlanlo, Io cor

,mdo, €m Nlrembêrgâ, poí.,€rimes mnrra
â pc2b, o! sêja, "por ter @laborado âctiva
it€Ôlê no§ prêpâralivos para a guera". lúas

polnicos não estaiam a apodre.er

I'Los anÍsrior€s núÍneíos da "J&L"
ündc a irrormâí sobre as d versas

áxp6ctaüva dê quê êstê câso, único na
lÍstóíà conteFporánea, *ja esquecldo e

Qãga(b da mmjria dê iodas as pessoâs

Ca6 loilo., sem l@io e sem precon

sêÊ êntáo altuÉ de se irllarem
buns crimes de guera dos àli.dos r

Po.leínoê, por êxemplo, tecordár a agressão
a, Egiplo, êm 1956, pelâ GÉ Brelanha,

dn câlâbou9oÊ por se mundo tora sê lôs
&&lmênle julgadc e condenâdos por

Frarfê â lsrael, ou a agrcssáo nortê amêr-

adr irleais considorados baslanlê iincorcc-
lE§ dias dê hojê, lodas as assocraçôes

tb dircilos humanos €spalhadas pelo mundo
porrcs ou nada liz€mm. PíeleÍiram licar na

no PanauÉ, ou o alaque soviél co no

§êildo uma cl3s prioridâdês dÊsta íevista
a divüQÊçáo de casG de ,eprossáo ê cêi-

logicâBente que, mâis târds ou nas
ÍÉo podiãm6 deixar de pLrb icar êsle
O cs de Hêss é. sem sômbÍá de

üiyidê, aquere que, na Eubpà, mais nvoca a
E iu§liçâ da .lustiçá". curloso é que tal acon-
iêçs no Cotinenle quê aprêqoa ao mundo
intêio a deles da lolerància e dos dnêilos
h!ma.os... ldta hipocrisia €nveÍgonha a
Êt loa â a democracia!

lnÍelizmsê, como sê tatã dê aguêm

a$, ,icâ um anigo que p@u€ êxpli.âr
,q!€ é quê, pam cada vêz mâis pessoas,
êss simboliza o exemplo êxlrêmo dê fideli

de.b e 6 ideal- Nêstê mundo obscuro. sem
id6aia € som honh, â Íigurá de Hess brilha

0 írma luz táo inlênsa que qualquer pes
r d€,t€rá Éconh6c€í â sua pur€za, inde
rdoíllêmentê dos idêâ1s em queslão.

HEtt vrvE !



um âno mais lade, Rldoll Hess saiu
da idsão ê loÍnou-se o secrelário e consê-
lheko privado dê AdolÍ HillêÍ. Em 1927
casou-se com a suâ jovem e bea esposa
llsé Pôhl A 1A de Nôvêmbrô de lS39 Hess
encontrava-se no reÍÚglo do "FúhrêÍ' silua-
do nas montanhas da Bavá a BeÍghoÍ -.

quando recêbêu a noticia dê quê iinha urn
lilho. Deêidiu chamaÊlhe Woll llobo), eír
honÍâ â Hltleí, pois este Ío o nome que o
líder da Alemanha uso! nos pÍirneiros lenr'

O própíio AdolÍ Hiller acabou por ser
o padinho de Woli Rúdiger Hess e assisliu
à cenmónia de baptrsmo. segundo o ilua

Duranle todos eslês anos de ula
políllca, BudolÍ Hess ganhou a conÍiança
inco,rdicional de Hluer eslando constanle-
menle ao lado dê1ê enr todos os momentos
dâ vda do padido. Após o dia 31 de Janeiro
de 1933, qlando o NSDAP ganhoú as
eleiÇôes, Adoll Hiller não heslou em
nomeá-lo como seu slrbslÍulo Nos anos
seguinlês. BudolÍ Hess aconse trou Hltler
nas decisÕes mais mpo,lanles de lôdo o
PaÍs, chêgardo a ser conhecdô como a
consciêÕcia dô padido.

II GUERFA MUNDIAL
Eín 1939, a gueffa enlre a alemanha

e â Polónlâ comêçou Corn a inlenção de
realizar uma lmpezâ étnicâ. o governo poia-
co organizou molins conÍa os civisAlêrnáês
que rcsldiarÍ nas áreas (Aemãs) ocupadas
pela Polónia. Ao veí os seus

Eh senp? ún g?nde ategtu que adall Hi er rcG
bra o Íllho de Rudntt Hêss

temos dê uma paz na Europâ ê êvilar âs
mo.les de dêzênas de milhÕes de seres
humanos de vários Paisês

A espectacurar e pouco conheeida
olerlâ dê Hiller rerá sldo a seguinte:

o ím lola da guêrra no ocidente.
- a relirada do exércil,o Alêmáo da

França, Bé gica, Holanda, Notuêgâ,
Dinamarca. Gréc a ê Juqoslávia.

A únca condiçâo êra a nsdralidade
da lnglaterÍa na guera que se avlzinhava
enlre a Alemanha e a UniAo Soviética.

A reacção incal lnglesâ a osta inicia-
tiva foi posrlNa, mas não pretêndiam dialo
gâí êm teÍrilórlo neutro. Assim, Hillêr d€ci-

levaia a lnglalerra Prelendla enconÍar se
comoDuque de Ham ton e discul r corn ele
a píoposk Aemá para a paz. Perlo de
Lânad6hne, na Escócia onde Harnlhon
viúa, Hess lançou-sê de pára quedas

Sêrá oporluno recordar que nas
Olimpiadas de A€nm, em 1936 Hess man_

tevê um conlâclo inlenso com Ô DuqLre de
Hâminon, de quem Íapidamenle se 1oÍnou

Os deÍênsoÍes em Londres de um

entendlmento com â Alemanha eram então
em muito maior nÚmêro do que hole em dia

assrm, Íoi com uma Íode êspeÍança
em conseguí oblêr a paz, que Hess piotou
o novo avião Messerschinrtl ale à EscÓca.

O voo solilário de Hess q!ê ocorreu
de noite e sem eq! pamenlo rnoderno. foi
muito elicienie. Lançando-se de pára
queda§, acabou poÍ Ícar só a cerca de 16

Km da pÍopriedade do Duque de Hamillon.
Após lêr pêrcorrdo essa distàncla

Hess alingiu o locâlprelend do. onde êspe-
rava encontrar algúns represenlantes do
Duque de Hamillon Nô entanto quern he

surgiu à Írênlê roram agenles dôs sefrços
sêcretos lnglesês (quê linharn inlerceplado
lôda a corÍêspondênca envâda para o
Duque de Hamillof) Blrdoli Hess Íoi enlào
deiido e levado pâra a caserna dô quarle
dê lúaryhill.

PoÍ vezes âlguma cônrun cação
socid aÍnmâ que nào exislêm provas subs-
ianciais de qle HllleÍ eslivesse a par da
viâg€m dê Hess à Escócla Aveídade é que

Bldolf Hess. antes de
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Churchill. encoôtrou-s€
com o Presidenlê Nodê
AmêÍieano 6 discúiu secre-

iament€ e§ta píopostâ dâ Àemanha, mas
âcabaram poí decldn não acêiiar a ge}
erosâ oleía dê paz de Adolt Hillêí.

Sâbeído que êsta decisáo náo iia sêí
compreendda pêlâ opinião públim, dêcidi-
ram não lnÍormar os sêus paílamentos
sob.e esia píoposla dê paz.

A rênialivâ de sâlvâí â vida de milhões
dê civis e soldados, cíânçâs ê múlhêres
imaêntes Íol posla de ladol Devido aô ódio
que exislà conirâ â Alêmanha ê o Nacional
sociali§mo, a Eurcpa dê Lêíe Íoiinclusiva-

mêntê ênaêgu€ aos comü8isiâs.
Os sêíviços secÍêtos quê prendê-

ram tlêss agiram de tormâ cinicê e p€r
versâ- Como pretenóam sabeí â maior
quanlidadê possível dê intoÍmâçôês
screras sôbíê o ê(éÍcito Alemâo. não
in orÍnaíam desde logô Esdofi Hess de
que â "suâ" proposla de paz não ínha
§do aceile- Só apos chegarem à côn-
clusão dê que Hess não lhês iriâ dizoÍ o
que prêlêrÉiam, ó qus lhe dêrâm a.onhe-

Zangado € t Íste, Hess íecoÍdou ao§
sêus câptoíês o dire-(o que tinhâ dê

Rudoli HcssNêssa âltura, os alia-
dos da Polónia (Fía.çâ ê
lnglaterÍa) dêclalaram gueía à Álêmanhal
A guerra no ocidênle começara! Na
Pimavêíâ dê 1941 o exército Alêmão
ocupou grafldes áíêâs do noítê, sul ê oêsle
da Eu.opa. A F ançâ tinira câpilulado- A
lngtalêra conlinuou, sozjnha, a gueua con'
tra â Alemanhâ na Europa.

Simlltanêamente, a gueríâ contrâ o
verdadeko nimigo da Alemânhâ ie da
EuÍopâ) 'o Bolchevismo eslava pedo.
Mâs, por esta âÍtura, esla êÍa ainda uma
quefa eolre estados Europeus.

diu envlar uma pessoâ impodanle do seu
govêmo a esle país paÍa dêmonstíâr quê a
oÍerla de paz era séra.

Aconlece que Adoll Hitler úo sabia
que os serviços secretos lnglesês linham
intercêptado todas as cartas envladâs pâÍa
o Dlque de Hamillon, chegand,, a enüâr
ialsas mensagens em sêü nome.

O VOO PABÂ Â PAZ
No dia 10 dê lúaio de 1941, RudolÍ

Hess pilolou, sozinho, üm âvjão que o

así6eMcnninN.
e inés de he set rüônhêcido a dnei?r a rcqet ao w

Tendo consciência do Lm nente pe -

go de umâ guêría rnundia, e sabend,o
Hiüer qu€ uma guerra Elropeia enlre

"Pâíses iÍmàos" eía um "autênlico suicí'
dio pala a Éça branca" o govêrno
Alêmáo procurou dêsenvover lnicialvas
pâra tenkr acabar com a guêtra no oci

Adol, Hiire. pGlendiâ entrâr êm
nêgociaçoes com o gov€rno lnslês,
através do contacto com um podêroso
grupo dê persoralidadss doslê país, entÍe
os quais sê incluíâ o rêputado Duque de
Hâmilbon. O píoposüo eÍa o dê discutií ôs
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regressar livremenlê ao seu Pais, umâ vêz
quê viâjou como diplomata procurando

No enranro, dêsde que Íoi caplumdo
quê loi tíâtâdo pêlâs polêaciâs vencedoas
como um slmples prisioneiro de guer.a.

CONDENAÇÃO
EM NUREMBEBGA

Após o Íim da guêÍâ, Budoll Hess Íoi
uma das pessoas que se sentou no banco
dos réus, no lribunalde Nurernberqa. Notri-
bunâl ondê onze dos sêus CâmaÉdas
viriarn a ser condenados à mortej e execu-
tados, pêlos vencedorcs da ll Gueffa-

o iâcto dê têr assinado a lei de
seruiço militar oúigatóno iquê deixaía de
exislir depols do vexatóÍio Íatado de
Vêísâilles imposto aos Alemãês no llm da I

GueÍa)e de ter assinado a leicontÉ a mis-
tura racial (conhecida por "lels de
Nurêmberga» Íoi considemdo motivo suÍi-
ciêntê pêlo "líib'rnal" pâía ser acusado de
«c mes côntÉ apaz». Foiêstââ razáo pelâ
qual Íoi condênado a pÍisão peeélua.

Desdê o primêko lnslanlê quê H6ss
náo aceitou qualquer lêgilimidade poí pâÍte
deste .lÍibunal,,. El6 eía de opiniáo que os
vencedoíês dâ ll GuêÍÍa nâo tém o dlreiio
de lulgar os lídercs Alemáês.

No final do julgamenlo, no dia 31 de
Agosto dê 1946, Hess Íez apenas a
seguinlê dêclâíâção, digna dê rêgisto:

"Não ne defêndo das neus zcu-
sadores, aos quais nego o dt.eilo de ne
acusaíên. a nin ê aas nêus compatiotas.
Náa ne deíendo das acusações q e con-
petem aas assuntos intemas da Alemanha
ê que nada imponan aos esrrangeiras. Não
proteslo cantra as dêclahçoes qte alectan
a minha honru e a honra de todo o Povo

Duânte longas anos da minha vida
íoi ne concedido vivet ao lado do honem
xiais poderoso ptoduzido pelo seu povo na
sua hbónâ nilenar. Mesmo se pudesse,
náa desejatiâ apagat esse tenpo da ninha

Sínto-me leliz por ter cumpnda o meu
deveÍ paâ con o neu Pals e o neu Povo,
cono Alemáo e Nacional Socialista, leal
sêguidordo neu FÜhrer. Náo nê aíepen-
do de coisa alsuna. Considero as

acusações do inimigp um moti-
va de honn! Se tÍvesse dê
comegar rudo de novo, ttaba-
lhàiâ da mesma forma-
nesno sabenda que, no final,
ne aguadaria uma fogueira
para a ninha none. Pouco
ínpofta o que poden fazer os

conparêcerei diante do
Todo-Podercso- A ele prestarei
as minhas contas e sei que me

Budolí Hess loi de segui-
da condenado â píisáo perpé'
tua. Ele, juntamentê com
outíos sêls delidos Nacional
socialistas, dêÉm enlrada na

15 meses é quê sêria
colocada em libedade,
âpós 1êÍ soÍrido mensas

Em 1966, após os
ourros presos dê
Spandâu já terem sdo
colocados eÍn libêÍdadê,
Albêri Spêer e Von
Schi.âch dêixaram igual
menle a píisáo, íicando
Hess como o único pr-
sionêiro daquele estabê-
lecimênto prisional.
Assim, duÉnte 41 anos,
uma pri§áo com capâci-
dâdê para 600 pessoâs
albergou apenas urn
Hornem... o "númêío 7"!

tnaw parkt do tlsmêhto de NuEnbega. Eni. as úéús,, N+@ vq Budú
H8, à 6uqddd, iúla de NtM ànos esFasá@is peh lll Reich

prlsáo de Spandau, situâda em Berlirn, no
dia 18 de Julho dê 1947. Desde essa dâtâ
que a guâída da prisão de spandau foi
sendo allernada êntÍe as quavo polência§:
Amáica, França, Rússiâ ê lnglâteíâ.

Entrêlanlo, em Junho de 1947, llsê, a
esposa de RudolÍ Hess, havia sido colocada
num campo de "desnazlÍicaçâo" em

cidadáos de vários Países deram o seu
apoio âo movimênto "Liberlâçáo para
Rudoll Hess", quê chegou a conseguií
rêunir mais de ,100.000 âsslnaturas de pes-

soas a âpoiar a sua libedação. Cada vêz
mais pessoas êxigiam a libertaçáo dê

Góggige-. peío d. 
'1"." ",o-.n. 

o *u.p".*, * ,*
ALasburo. Só passados oue unDaL tu vÉoea a L"^.

MORTE MISTEBIOSA
De início, as qualro

polênciâs responsáveis por
Spandau declâÍavam, de
lêmpos em lempos, que, por
razôes humaniiíias, Hêss
sêÍiâ .dmadô êm ibêrdadê.
No entanlo, tâl nunca acon-
lêceu e a Uniáo Soviéllca
êra sempÍê refêÍida como â
pincipal íesponsável.

Enláo, nos ânos 80,
quando I',lichael Go.batchov
chegou ao poder, a Unáo
Soviética corneçou a dar
sinais de queíêí, eÍêcl va'
mênle, dar a liberdâde a

Assim. Gorbaichov
Ícaria numa posição priviê

Nô diá 1 de Odubro de 1966. altura
em que os dols úllimos prêso§ loÍam libeF
tados, WolÍ Hêss e a sua máê ênviaíâm
uma deciaração a inúmeras peGonaldades

No ano seguinlê, um grupo de

giada, pols seia rêfêíido
como uma pessoâ quê respeila os dÍeilos
humanos e demonstrâvâ quê a Perestroika
é de Íâclo uma realdade, gânhando mais
considerâção e apolos intemacionais.

Esta ntenção soviéllca foi dâda a
conhecer ao píêsidêntê Alemáo,

UBERDADE



Weizsàcker, poí mêios dlplomál -
cos, anles da visila que Íez a
Moscovo. O presidenlê Alêmão
lníô.mor imêdâlámênte êssâs
preiensÔês soviélicas aos
britânicos, porém, nâo inÍoÍmou
os EUA ou ouilas potências oci-
dênlais, o que deixa baslante
caro quêm êíâ o principal lnteF
êssado no assunto. Os bÍilâni-
cos opusêrarn-sê Íêrminanle'
mente à libeftação dê Hêss.
Weizsàker informou Gorbatchov
soúê â íêsposiâ negal va da
lnglaiera. Esle prêíê u êntáo
aguardar prudentemeniê mais
âguns meses a lbêdação de
Hess. Assim, a inlênçáo de liber
lâr o "nq7" em Juho de 1987.
quando os soviéticos eram os
rcsPonsáveis pêla pisáo, Íicou
adiada paÉ Novembío dêsse

libêrlado dêntro dê algumas sernanas ou
meses, eis que o «nq7» moíê sublamenlê

Com a dade de 93 anos e com afode
êxpêctâtiva de, mulo em bÍêve, sêÍ liberla'
do... Fudoll Hess comelêu ,,suicidio, E. no
mín rno. muilo eslÉrhoL

lúuilos factos e o própÍio relalóio
médco não dêixam muitâs dúvdas dê que
RudôlÍ Hêss foi âssâssinâdot

Nas primeiras 24 horas após a sua
modê, a diíecção da prisão deu várias ver
sõês "olciâis» pâía â suâ moílê.

Na úliima delas, 4a versáo, â agênciâ
ofic al Americana de Notícias decarou. no
telex nq 241917, que RudolÍ Hêss se encon
tíâva denlro dâ pêquenâ casa siluada no
jadm. Aíagaíou uma extensáo e éctíicâ,
colocou-a à volla do seu pescoço, prendeu
â numajânêlâ, senlou-sê ê alrou-se paÍa o
cháo... "suicidândo-se".A sua enÍermêlra pêssoal, o
Cornandanlê Americano de Spandau, o Íilho
de Hess ê muilos outros lornalislas não
acreditararn nêsla veísão, porque êxistem
demasiadas questõês que náo lênr rêspos-

Antga publbada na @nceituada íevistâ Alênà "Spiegel" ne 16 de 19A7 aqui é anali§
da a Árâe pbbabitidêdê dê Budalí Hêss set elo@dô en liberdêdê rDí Gahatchav!
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Para ial, a ênÍêímêira pediu imediata-

dô andar sozinho. sêrn
ajuda do guarda, até à
pequena casa do jardim,
píocurado por um cabo
êlé.Íi.ô e ftá-lo de loma a
comeier "suicídio». Para
que esse cabo Íiessê bêm
Ilxo. seria necessário urna
lorça que Hêss já náo tinha

Urn outro aspêcto quê
laz levaniar - no mÍnlmo ''
Iones suspeitas de que Ío
.ômetidô um hôm cídio. são
a§ dêclarâçÔes da enÍeÊ
mêÍa Abdalah I',lelsouhi.
quê êncontrou RudolÍ Hêss
sem sinâl dê vida denlro da
casa do iardim. Elâ âlmou
êô cê.ál dê televisão BBc
que, na allura, lêntou Íêanl

surprêsâ ê extrêma
mente revolladâ q're
veíiÍica que a embala-
gêm dos pr meiros
socoÍos linhâ sido
aberla antes de
chegaÍ às suas Ínãos.
Os instÍumentos
médicos
tÍâvâm-sê destÍuídos,
assim como os rêmé-
dios,eagaÍaladê
oxigênio estava

A enÍermêiíâ
Abdallah lúelsouhi
e.a quêm ajudava
Budoll Hess no seu
dia-a-da e Íoi a pês-
soâ que mais conlac-

mêsmo ano, quando os soviéticos seria.n la. A maioÍa delas prendê_sê, logicâmênlê,
novamentê rêsponsávêis pera quada de com a inêxislência de quarqLrs ínotivo que mente o saco dos prime íos socoíos

podeia levâí BudolÍ Hêss a suicidaÉse. aÍavés do lêhíone poriáiil, iendo-o rêce-
Numa alurâ êm que rodas âs pes- Pêlo conlrárioi Ainda uns das antes linha bido, mas "com uma dernora exageradâ-

soas esperavam que Budolf Hess Íosse lalado com o seu Íilho e estavâ rnuito con- mênrê longa". De sêguidâ, é com enorme
lenie poí sâbêr quê
brêveÍnênie iria ver o
sêu nelo pêa pimeÍa

Para além do
rnais, um "sLricÍdio"
seÍla algo de lacio
impossívêI, devido à
sua saúde Íísica
êxÍêmamênte débil.
Com 93 ânos, ele
encontrava-se pratica-
rnênte cego e só coín
gíande sacrfício é
que sê consêguia
mover. convém não
esquecer que em
causa esrá
Homem dê 93 anos,
com qraves problê-
rnas de §aÚde, veleÉno de duas Gueras
I\,{undiais e preso há 46 anos em condições
prêcáíiâs. Na vêrdade, eslava lá quase
incapaz de lazer quaquer movlmenlo que
envolvêsse o mínimo de esÍorço fÍslco.
Assim, seria um "miaqre" elê lêr consegui-

to têvê com o "prsioneÍo n!7,, duíânlê os
seus últimos 5 anos de vlda, conhecêndo
bastanle bem o precário eslado de saúde
de Fudolr Hess. Tâlvêz por lsso ela .áo
tenha hesrado em afirrnar publicaÍnente
qúe: «Hess tinha nuÍa annb nas mãos e já



esrava bastanle ímco pa.a se mnter de pé Mâs o seu íilho não âcêilou êsla silua- dêmonstrando â sua iÍisleza.
sen apoio. Ele não conseguia atar os seus ção humilhante ê prepolênie. Com a aiuda A cada hoÍa que passavâ, cada vêz
sapatos nem levantâr os seus b6.ços a una de muiras pessoas iííluentês da rêgião da mais pessoâs apareciaÍn. Alguns jovêns

attura suíicientê para coloca. un caba no Bâváíiâ ê com a ínlima colaboÍaçâo dê Dr. passaram mesmo todâ a noilê em Íente à

seu pescoço. O que.eles .lizem não taz Seidel (advogâdo dê Rudolf Hess), con- pÍisáo, como uma ÚlÍima guatda de honra
quatquer senticlo. É evktaúê quê Hêss seguiu rgcupela. o coípo do pai. Assam, no Tâmbém em Bona (na aliuíâ, era a
iot assassinacloh'. diâ 28 dê Abril de 1988, Rudolt Hess podia capilal da Alêmanha), lnúmercs jovêns jun_

Tudo isto pârêcê ir enquadraFsê bas' Íinalmenie rcpousaÍ em descanso nâ tâÍam'sê, acabando poÍ rêalizal umâ
ianlê bem no comporlamenlo dâs dêmonsiraÉo esponlâneâ.
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os ariados êrêcluâÍam a sua en on tem-se ti ,odos os el"- iil".,l'il*á 

",IiÉ:"::" 

':X|it"X:
própria aurópsia e "coníima@n" queà mên OS dg qtle mOdetng.» srÍações em mêmória a Budolf

moítê foi um suicidio. O cadávor de ------- -- - Ãra"ff H*" Hess! Desde essê diâ quê, 6m lodos

Hsss Íoi entáo evado em avião até os anos, duranle a semanâ de 17 de

uma bâse mililaÍ norte amed€na, êm Agosto, o movimenlo Nacionâlislana

craiênwóhr, perio de Nur€mbersa e dê câmpa da Íamítia, em Wunsiêdêl/Bavaia. ALêmanha organiza divêrsas actividadês,

seguida enkêguê àÍamÍliade Hess. O dono do cemiléíio, a lgrêia inclusivê uma iÍnportanlê demonstração

Fo enláo que WotÍ Hêss dêcidê êtêc- Proteslante, pêÍmitiu que Íossê rêâlizâda a paÍa lembraí âo povoAlemáo o tíáglco des_

iuar uma sêgunda aulópsia do câdávêr do cerimónia, desde que ocorÍêsse de madíu- tino de Fudoll Hess. De ano pa.a ano, o
seu pâi. Pâíá tâ|, coniÍalou o Professor D.. gadâ ê apenas com a Íamília mais próxima. númêío de pessoas que lêm vindo a padi_

Spann, um Íamoso Atêmáo pêrilo êm A celebÉção não pôde demoíâr mâis dê 2 cipar neslas dêmonslÉçóês pâcÍÍicas lem
palologia, do HospitaL de Munique. A sua minulos ê Íoi sêmpÍe vigiada atenkmente vindo a aumeniâr.
conclusão vêio contradizêr poÍ completo a pêlâ polÍcia, que da mesma Íorma conlrola-
opiniáo do médico Bíiiâncio, o proÍ€ssor valodoocêmitérioelodaâcidâdê. A REPBESSÃO AUMENTA DE ANO

Jamês lúalcolm Camercn. Pâíâ Dí. Spann: PARA ANO!

"nuita provavelmente, Budolf Hess fo, A REAcçÁo DO POVO Dêsde a íeunilicação Alemã, êm

estangulâdo por detrás por outra pessoa." DuÍant€ a noíe dê 17 dê Agosto de 1989, que o númerc de pêssoas que lomâm

O Dr. Huqh Thomâs, um ex-médico 1987, muilas pêssoas na Alêmanha ouviam parte nêías actividades já ullrapassou o

do êxércllo Britânico, que consullou Hess na ry ou rádio â noiicia sobrc a moítê dê ambicioso número de 1.000 pessoas.

êm Spândau, êxaminou as dive.sas Íotos do RLrdolÍ Hêss. O govêmo Alernáo e os alia_ Em 1992, mais dê 2.500 pêssoas

cadáver de Hess- Com bâsê nêssa anátise, dos píêtêndiam acabar com o pêíodo da ll dêmonslraram se êm Rudolfsladl, êm

também chegouà mesma conctusão dê que GuerlaMundiale com o Tercêiío Bêich sêrn memóÍia â Rudolf Hess. Eslê loio ponto de

Hess Íoi assassinado:"Se umâ pêssaa se qualquer publicidade, de Íoma discíêla. vragem nas demonstraçóês âo "men-
eníorca, dêve-se esperar que a linha da Assim,licaên chocados com a lisieza ê a sageiro da pâ2"!

corda passe diagonatnente através da simpâtia esponrânea que muitos Alemães o govemo Alêmáo licou reêoso e
pane supeior do pescoço. demonstrâmm ter para com RudolÍ Hess eníemâmênte prcocupâdo ao obseNarquê

No entanto, as fotos de Hess fiÍádas Apênas se liflhâm passado alguns minutos um númêÍo lâo elevado dê pessoas sê
peto ptof- Spann) nostran marcas em votta âpós as notícias ê já inúmoÉs pessoas diri- dêmonstÉvâ paciÍlcamente erÍ mêmór a de

do pescoço, descêvendo una tinha en giam-se êspontaneamênrê até à prisáo de uma grande peÉonagem histórica ê, simul_

íedot da sua pane infeiat, o que sugêrê Spandau, com Ílores, velâs ê bandêira§, tanêâmêniê, por umâ mudança polílica da

que Hess norcu por estrangulamenta e Alemanhâ aciual Nos anos sêguinles,

nãopolenforcamento.,reasdemonstíâçôespassa6másêrorga
Para arern do mâis, nem sempre L- nizadas sempíê com srandes píoble-

sê empÍêsâvarn as melhorcs pêssoas 

- 

- 

mâs. Detençóes em massaê proibiçõês

*ro óraio"" o" prisão. Por exemplo, L." 

- 

íoram romando cada vêz mais difÍcil

em 19s8, dois ex-suârdas brilânicos E- 

- 

quaisquêr aciividados e dernonstrâçÕes.

torampresosporroúarotrajeoriginatEEm1996,ogovemomobilizou
devooqueB;dollHêssu"ou".lsalEmaisde10,000polÍciasparateniaÍ
naviâjêmpaÍaaEscóciaêpo,t"nlu,",@impediíqualquelacçãoNacionalislâ
Vendê1loaosêuÍilhopo,t,..entos,itEduEnteêssasêmana'Noen1ânto,ape
dólaÍês,ASsim,oassassinalonaotoiEsâÍdessaenoímêrepÍessãoevigilân"
mâisdoqueumoUtropâssonaescata@ciâ,osNacionalistâsconsegUilam-
criminal. E anteÍioíes -, Íealizar

Mas, com êste tftíqico o""tino, u E uma demon§traçâo centÉl êm worms,

odissêia de Rudoli Hêss não acabara. 

- 

que acabou êm detênçÔes em massa,

NofinaldêAqosto,ogovemo,lmericanofialcomonoticiámosnoullimonúmeío
têvou os seui íêíos morlais pâíâ locâl E d""J&1"
;"#ffi":ãt":,11ilil':::J"T";;ã- A po,ícia redobrou a sua

Sabelemquêlocâlestavaaseputturaoofrcprêssãoem1997eprocUIou,pol
ulti,o'"pà""nl"nr"oor",ceiioneicn,flodososmêios,impednaíêalizaçãode
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uma demonsiEçao principal.
urilizando meios nunca anrês
vislos. Ainda mâis polícias
mobilzados e !números
mêios té.ni.ôs
helicóptêÍos, lanques especi-
ais e baÍcadas em imensas

Mais de 20 demons-
ÍaçÕes anunciadas Íoram
proibldâs, mas dê 100
aclivrstas conhecidos pela
sua liderança e inlluência no
movimenlo nâcionalislâ
Alemão loram condenados a
prlsão domicilária duranle
essê Íirn-de-sêmânâ. A câmi-
nho da demonsiÉçáo, a poli
cia prendeu mais de 500 pessoas. No
enranto, apêsaÍ de todas eslas medidas d g-
nâs da mais repugnante ditadura, acllvi-
dades de menordimensáo conseguiram ser
rcalizadas nesse íim-de'semana.

Em Hagen, houve um meeting com
cêrca de 150 pêssoas. Peílo dê Mâgdêbu Íq,
100 pêssoas. Em Kônigslutter, 120. Em
Helgoland e Schóppensredt 4A
Nacionalstas. Em Saaíouis, peílo dâ l.on-
lêiíâ Francesa, 40 Nacionalislas bloquear
am a mais imponante estrada local. Na Ílo-
resta negra, mais de 200 pessoas parrici-
paíâm num conceíto em memóíiâ a Rudolf

Em Bedim, o cafalde rádo Z (contra
a cênsura), êmbrou às pessoas a vlda ê o
percuÉode Budolí Hêss. Nâinlêmêt, desde
âs 4h00 de 17-8-97 que a página com o
enderêço: hltpl\www.BudolÍ-Hêss.org
inÍormava lodâs âs pessoas, por todo o
mundo, sobre âs âctividades quê eslavam a
ser levadas a cabo nesse dia.
De refêÍir que esta páqina se
encontra cada vez mâis com-

.âs dê Budôlf Hêss nÕmeadâ-
mente o líâbalho que desen-
voveu no pariido e, conse-
quentêmenre, no estado
Desvêndâr pLrbllcamênte os
motivos do sêu voo Para
inglalerra no dia 10 dê Í\,lâio de
1941, exa-rn nar os anos em
que estêvê encarcerado em
lnglalera, Nurêmbêrga e em
Spandau (Bêrlim), assim como
esclarecêr as cÍcuntãncias da
sua mofte na prisáo m ltar dos
Aliados, no d a 17 de Agoslo dê
1987. Acimâ de tudo, pretende
prcservâí a rnêmÓriâ do .mên
sageiro da paz". Tâ inclui
mânter e preservar, condigna-

carnpa de Rudolf Hêss, emé una luz nestes tenpos obscuros que vive-
nog Não intêrcssa a repressão nen o que
os media dizem de nós. RUDOLF HESS
será lenbrado para tado o §mpre e a ver

Assim, havendo pêssoas com esla
deteminação em deÍendêí os sêus diíeitos
e aquilo em qLreacÍeditam e, poroutro lado,
como â rêpÍêssáo policia tem vindo a
aumentar edâ vez mais, âtingindo ênormês
proporÉes, náo será dilícildê irnaginâíquê
o Vêíão de 98 iêrá concerteza mas uma
semana bêm «quentê» êm meados de

R,H.G. " Â LUTA PELÂ VEFDADE
CONTINUAI

A "Budolí Hess Gesêllschafl" é umâ
assoclação internaconai, criada após a
môúê dê Burlôll Hêss

Os seus objectivos são: êsclârêcêr o
significado hislórico das activldades políii

Finalmentê, â .RudolÍ Hêss
GesellschaÍl,, iem-se empenhado em
pêsquisâÍ, rêcolheÍe guardar rodos os doc-
umentos e lvíos sob.ê â vidâ e morie de
Hess. Assim, sempre que necessáíio, â

"R.H.G., podê oferecer uma biosaÍia
sobrê Hêss êxtrernamente completa e o
mais fidedigna possívêl a quâlqueí pêssoa
ou êntidâdê inlêressada no assunlo.

O Píes dênte da Associaçáo é Wolf
Büdiger Hess, filho de BudolÍ Hess. O
enderêao paÍa onde qualquêí leiloí dâ "J &
L" pode êscrevêr a pediÍ quaisquer nÍoÍ
maçõês ê âiicar inÍormado das recente§ ini-
cialvas levadas âcabo poíêslâ âssoclaçâo
é o sêguinte: Fudolf Hess Gesellschâfl,
P.O. Box 1122,4214'1 Planegg, Alêmanha.

DECLAFAÇÀO HISTÓRICA
DE WOLF HESS

Pârâ Íinalizâr êslê arllgo
sobrc a vida e moítê dê BudolÍ
Hess, deixamos ao leitor uma
Íamosa dêclaração do seu Í lhoi

"Ouântôs ao. vênce-
dores da ll Guera Mundial e à
propa1anda judaica no nundo,
el* queriam que para a históría
ficasse a ideía de cada Alenão
era um nazie que cada nui eâ
mau, de moclo que os NemAes
se serrissem calectivanente
culpados. lsso eta idiculo e

O título de 'bnnÍnoso de
guera' não siqniÍícâva nada
para o neu pai. Dent.o de
alguns anos a hisóna érá uma
pêrcpectiva diÍerente desres
alegados cnnes e o meu pâi
passaríá a sar visto de farma

Ficará ben clarc pan
todas as pessoas que os ex-ali-
ados. os vencedores cla lt
GueÍa Mundial. sáo tudo
menos um exenpb de norali-
dade, justiÇa e humanidade que
ptetendenn ser ao jutqar a

Iudo isso já está a

Não se ôodê ocultü a
veftladê para senorc!,,

Na
Dinamarquesâ de Kóge, mals
dê 150 Nâcionâlislâs Europêls
da Dinamarca, Bélg ca,
Fança, nglateffa, Suécia,
Noruega ê Finlândia demon-
slíâíâm a sua solidariedade
para mm Hess e pa€ com o

Poí todâ â Alêmanhâ,
mâis de 200.000 panÍlelos e
35.000 posrêrs foram disrribuÊ

Apêsaí do leíoí po icial,
o objeclivo de lembrar ao
mundo a enoÍme lniustiça de
quê Bldoli Hêss Íoi âlvo
duÉnle 46 aros foi conseguido

Entíêlanto. êm recêntes
declara@es à "J & 1", urn dos
responsáveis pêla coordê-
nação dâs váíias âctividades e
demonstÍaçÕes em rnemória a
Rudolf Hêss já aÍirrnou quê:
<este âno voftatemos a lulat
pelo nosso direito de realizar
denonstrâções e dê prcstat
mos o nosso protundo rcsPeito
e admnação a un Homem que

JUSNCA € LISTBDADT fr,'---
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Tesê Censurada!

Ouerc dâí os paÍabéns à equipa dâ
rêvista "Jusliça & Libedadê» pêlo trabalho
ê pêa coÍagem em divuLgaí a vêrdâdê.

Émborâ o BÉsil seia consideÉdo um
país democrático, exlstem lêis que proíbem
a discussão de quaisquer queslóês sobrê
Íacios directamente ligados, ou que com-
prornêtâm, a .elile dominantê".

O arligo 5q incisos lV ê Vl da
Conslliuição Federal Brasileina permitem "á
livre nanifesbçao de ideias, üenças e
opiniáo-- Màs êxlstem leis quê proíbem
nômeadâmênle o íêvisionismo. o uso dâ
suásticâ ou cÍuz gamada. Neste País, sso
é considêíâdo um crirne gÉve.

Exisle no Bíasilum movimento nêgrc,
movimênlo iudaico, movimênto ndígena,
etc, e, ligados a esses grupos, todo o tipo
de publicaçÕês, revistas, jornâis, píogÍamas
de TV e ádio. No enlanlo, quando suQem
rnovimentos relacionados com a Éça bran_

ca, logo sâo perseguidos, processados,
acusados dê íac smo e seus membíos sáo
prêsos. [4as selá quê o íacismo é uma vâ

Becenlêmenle, um aluno do curso de
Diíeilo da Universidadê Lulerana do Bíâsil
dêÍendêu. de manena séíia, democráiica e

lmparciâ|, uma lese com o sêguinle lílulo:

"Una Nova Visão da Julganênta de
Nurcnberga-. O solitátio e coraioso auno
sol.eu duíânlê muilo tempo pêrsêguiçÔes.
Fo acusado dê racisla, nazisia ê inclusivê
âmêaçado de reprcvaçáo.

As .iorçãs ocultas" ÍizêÍam dê tudo,
inclusve pressionaram ínembrcs da mesa
examinadoÍa, pediram para o aluno abân_

donâíâ têsê ê leniarâm mânipular a opiniáo

A deÍesâ da iêse contou com a Pre_
sênçâ de urn númeío considerávei de pês'
soas, êm relaçáo aos dêmâis trabalhos
apÍêsenlados nâquele período. Sêgundo a
plâiêia, foi considêíâdo o melhor irâbâlho
aprcsêntado e a mêlhoí dêÍesa de têsê.
oevido à pressão do pÚblico pÍesenle,
tornou se diÍícildê rêprovaro aluno. Assim,
apesar da bela âpíesênlaÉo, o âluno Íoi
aprovado apenas com nota mínima.

Ficou evidenle, para todos os Ple_
sênles. o medo, orêconceilo e compromêli-
mênto dê membros dâ mesa examinâdora
com as Íorças da mâçonaria e dolLrdaÍsmo.

Erik H. (Brâsil)

C.iminosos!
Náo pude deixar de lêr o vosso adigo

sobrê a perceguição e dilamação Íeita por

iudeus, comuniías, indívid'ros d€ exircmâ_
-esq!êÍda e seus amigos anârquislas, aos
b6vos soldados dâs WaÍlên_SS e, mais
recentemênlê, à wehmacht.

Aqueles quê lutaram Pêlos nossos
ideais hà 50 anos âlés não são cÍiminososl
túuro pelo conlrário! São um êxemplo dê
honÉ, dignidade ê lidelidade.

Criminosos? Sem dúvida que os
houve, mas píncipalmente do lado dos

"bons". Poucos sabem quê

culavam lodos os soldados das WâÍtên'SS
q!ê capiuravam. lnclusve é sabida â
Íamosa histúia dos soldâdos das waflen_
SS enconlrados esquatiejados num poço
dê uma aldeia Íussâ, tomada pela divisâo

Também é Íamosa a dêscoberla de
umâ vâla cornum nâ lloÍêsla de Kâtyn, na
Polónia, com os corpos de vários milhares
de oficiais polacos que, teoíicamênte, iriam
ser loÍmados peos seus aliados russos.
Em vêz disso. fomaram ern Írentê â um
pelolão dê exêcução,
por ordem de
Estalinê.

L,las, rnais ler-
vêlmenle conhêci'

da, Ío a vaga de lêÊ
rcr, pilhâgem e vio-
laçôes em mâssa que
acompanharam o
avanço dos .ussos
pela eurcpa êm 19,15.

Por ludo isto, e
rnuito mais, como é
que é possÍvel con-
denar aquelês que,
no passado, lutaíam
com tamanha corâ-
gem e sâcriÍcio, quer
na vlióia, quer na der
roiâ, para impêdir os
comunlstas de con-
quislarenr ê subju-

dinhêirô dos contribuintesl
Fiquei realmenie ênoiado quando tive

conhecimenlo de que eslâ célebÍe «perco-

nâgern" da nossa socledadê polÍtica, paíâ

além de ler concêdido um espaço
(património da Câma.a de Lisboa) à comu
nidade gay, rêsoLvêu, à bêm pouco lempo
alrás, aÍibuir um pequeno "subsidioziio"
dê cerca de 6 mil conlos a esia mesma
coÍnunidade, para a orgânização dê Lrm

Já agora, SÍ. Soares, Porquê não
apoia da mesma forma outíâs mino-
rias, corno por êxempo os PêdÓfi_
los? Como você e outros liberâis
êstão sempre a dzer, "o âÍnor não
escolhê idadê, sexo ou raça", não é

O que me irÍita Píoíunda_
mente é que esles psêudo intelêclu_
as de êsquerda semprê lv€Ém o
hábilo de andar a bajulaí as mino-
iâs. Aconlece que eu nunca lui um

"escmvo" do po llcâmenle coíecto
ou da consciência cÍÍtica coleclivâ
porque nuncâ Íui um lÉco. sernpre
assumi com Írontalidade a minha
manêiía de pensâr e de estaí na
vlda, e âguardo, com curiosidadê,
para ver se os.inle eciuâló des" da

gâíem o Continênlê Eurcpêul?

.séw" Dietch, .oná,da,re esquerda, que sempre se
da 1. oivisáo Btindada dás moslrâram tão lolêíantês, passâíão

â rôlêrar á minhâ . inloie'ánc a -
Talvez âié o Dr. Joáo Soares venha

Claro que todos nós sabeflros queÍn lambém a daÊnos, a mim e a quêm pensâ

são os que Íalsamente acusarn lodos êstes como eu, um "subsidiozilo" e umas insla_

bravos combalentês. Sáo aqueles quê laçÓes, ou sêrá que â mno a a q're eu

incêntivam à mistura racial ê ao caos social. peÍlênço náo têm esses mêsmos dirclos?
Para Ínalizâí, quera rêcoídar os lnÍe izmênte, parccê-me que só

camaíadâs Lêon Degrclle, "Sepp" Diêlíich aqueLas rninorias, sêjam elas quas Íorem,

ê os soldados das Waflên_SS. que inceôlivem à degradação húmâna, é
que continuaÉo a ter muitos apoios e muito

caíinho... que êlês precisarn, não é?
Sérglo

Dêspêdido poÍ sêr
«politicamênte incorrêcÍo»

Após nsislência dê âlguns amigos,
resolvi escreveí para o "CoÍreio dos
Leitores", conlando o que aconteceu
rêcenlemente cornigo. DizêÍn_me qLrê êsta

"história" deviâ sêÍ conhecidâ, ao menos,
po.lodos os le torcs da "J & 1".

Pois bêm. esia cârla retrala essên-
cialmente um despedlmenio. Nada de
espêclal, ou náo tivêsse sido um dêspedi_
mento âlgo... anoímâll

Designer gráÍico à cerca dê dois
anos, de um ano a esia parle l€ba hava

numa âgência dê publicldade ê comuni_

cação, dê qualidadê duvldosa (âgora nao
tênho dúvidâs...). Esla âgência é dirigida
por um grupo dê brasileiros (quêro saliênlaÍ
que nadâ tenho conira esie povol) que,

antes de sê eslabelêcêÍêm no nosso país,

eíâm luncionáÍios de uma bem cônhêcida
Íede de telev são brasileiÉ, onde diz_se

nêsle mêio -, que os acluais cíitéÍlos dê

seleçáo passâm poÍ ser iudeu e. . homos

Filipe S.

Jornalismo!
Eslimada "Jusliçâ & Liberdade»,
Venho, por esle meio, êxpressar o

meu aqradecimênto pela opoarunidade que

me loidâda de disltular urna nova ioÍma de
jornalismo êm Portuguêsl

Emborâ não concoÍde completa_
mênte com as ideias de alguns dos vossos
entrevislados, a inÍormaÇáo quê vocês
divulqam é, sem dúvidâ, única. Como bem
dêvêm sabeÍ, êm mais lado nênhum pode_

ria lêr acesso aos iaclos, opiniõês e nolí
cias que lina "J & 1". Espero que conlinu_

êm a edilar essa publicaçâo contunde.lel
Cârlos Costá

<<subsidiozitos»

Escrevo-vos para dênunclar a foínâ
prepotênlê como o presidente da câmaÉ
Ivlunicipal dê Lisboa, sua ..excelência' DÍ
João SoaÍes, têm apoiado ê incentivado â
homossexualidade no nosso PâÍs. Paraial,
chêga a usaí e abusâr dos dinhenos do

MunicÍpio, ou seja, o nosso dinhetro, o

c? tusrrcn € UgtpDADt
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Dê qualquer foÍma, nâo posso asse-
gurar que esles indíviduos paÉ quem ila-
balhêi respêitavam eslês critêrios. No
êntânto, as suâs âcluâis ligações com êssâ
rcde têlevisiva brasileÍa eÉm óbvias. E
que êra (ou é) estâ agéncia quê deiinha a
exclusividade no mercado de cedos produ-
los telêvisivos para uma deterrninada êdito-
ra de rcvisks nacional.

A verdade é que, quase sem me
apeícêbêr, Íri obíigâdo a conviver dêntro
daquela agência com indíviduos dêslê
género, em pomposas reuniôês, o quê, de
lormâ alguma, sê coaduna com os meus
pnncípios éiicos e moÉis.

Fui um diqno e Íiel funcionário
duíântê cêíca dê um ano, prêslando sem-
pre o melhor seruiço possívê|, num ca€o
de elevada responsibilidade, aié ao dia em
que me rêcusei a liderar um projêcio para

Tíatâvâ-sê de umâ .êvislâ dê nomê

"BAÇA... a rêvisla dos negros porlugue-
ses"!!l Umâ rêvista coÍn a qua nâo seria
capê2 dê colâborar, pois o sêu êxplícito
senlimenlo ant-branco era óbvio. Esta
Íêvistâ âpênâs continha aÍligos sobrê
negíos. Os poucos bíâncos quê píêstâvâm
depoirnentos apenas diziam abeíações
como: -O neu naíar sonho é ser nesro- ou
gue "a nça negra é supeiar à raça bran-
cr,, e por aí ioÉ... Assim, apêsâí dê não
ser lácil para um jovêm, nos das que coÉ
rem, arranjar empÍêgo, não hesteiem man-
lêÍ a mirha dignidade e rccusaÍ pafiicipâr
nesta publicâção, qr.re consideÍo de racista.

I',lais tardê, apercebl-me de que se
úatou âpênâs dê umâ "mânobra, pâía
destrul. profissionalmenlê a minha pêssoa,
colocândô mê o rótulo dê "nai,,. unica
menlê porquê não "cumpna" oscrilériosdê
êleiçáo de "êmprêsás destê tipo". Como
resullado, "ganhei" um despedimenlo ime
dialoe uma "cana... sem rêcomendações"l

Ouânlo âo dinheiío quê mê dêviârn,
so váias semanas mais lade é que me Íoi
entrcgue... a grande cuslol

Mêdalhas para elês!
L,luito se Íala sobre o .holocauslo"

nos dias de hojê, sendo raío o dia êrn qLrê

não há alguma rcíerência a esse .faclo
históico". Pois bem, na minha opinião,
achoque, paraquêm se debruce sobÍêêíê
assunto e lêiâ livros (não só os dos vêncê-
dorcs da Guera, clarc!), analise íactos e
do.umentos, ê pênse um pouco, e lácil de
cl'êgar à conclusáo de que nunca houve
qualquer "hoocausto".

E óbvio quê podêíáo teí sido cornêti-
rlas aúocldades pelos "nazis". Aliás, exis-
lem âlguns (poucos) casos conhêcidos,
como o do Dr. Siegmund FâschêÍ, quê rcâ-
izou algumas experiências com p+

sronêkos que tinhârn sido condenados à
Í'ode. Assim que as aLdoidadês Alêmãs
tveram conhecimento desta situação, êsle
homem íoilevado aldbunâ1, julgâdo e pos-
rerioÍmenrê luzilado em lnnsbruck... pelos

.nâzis"!l! É óbvio que se êxistisse a tal

"política de êxteímÍnio" dê que ianlos
judeusÍalam, essê címinoso têíia rccêbido
uma mêdalha ao invés de ser modo pelos
póp os "nazis" pêlo quêíêz.

lnÍêlizmente, os vencedoíes dê ll
GueÍa nunca livêÍam a coraoêm, a
seriêdade ê o mínimo sentido de j'rstiçâ
paía íâzeíêÍn o mêsmo com inúmercs cimi

que abusaraÍn e violaram
milhares d€ cÍianças e mulheíes Alêmãs,
malando indiscÍiminadamenle inocenles.

Esses sim. âlé mêdalhas recêberam!

anos, quandoeía miúdo, para lhes passar a
dlzer apenas um "bom dia» ê «boa tarde",
porque para mim, acima de tudo, êíão os
meus idêâis e... a minha boa educaçáol

Gonçâlo câslro

Coragem!
Aniês de mais, gostâva dê ielicilar

todos os rêsponsáveis pela ediçáo da

"Justiça & Libêídade", pêla coÍagem quê
rêm dêmon§trado em lrâtâí uma sêrie de
siluâçoês que são vedadênâmênlê vêr'

gonhosâs pâra o dito mundo civilizâdo.

Orgulho racial
-Racista? Eu não sou,

minha raçab',

"Honâ, Baça, Fidelidade" ou
-Mistura Bacíâl? Não.
Obngador' sao algumâs das
muitas mensaqens que, íeliz-
menie, têm vindo a surgir com
baslanie Írcquênciâ em várias

Devo dizeí quê não concor
do, pelo menos lotalmêntê, com
as idêiâs de pessoas como o
Gunlher Reinlhâleí ou Guniher
Dêckêrt, entre outros- No
enlânto, indêpendeniomênte
disso, penso quê é complêla-
menlê ridículo que estas pês-

soas sêjam pêrsesuidas, como
se se lGtâssem dê criminosos. E,

Nalurâlmênlê, iá houvê pessoas que
criticaram êslas mênsagens. Curosa-
mênte, as mesmas pessoâs quê apoiâm,
dê Íoma incondlcional, qualque. gang,
grupo ou bânda de nêgros que êxalte o
oÍgulho que lêm em sêrcm nêgros, mesmo
q!ê sêja de lorma violenta ou oÍênsivâ.

.OB-hojêêsêmpre!!!»
Miguêl Abrêu

«Bom Dian
Gostâíiâ dê (tenlaÍ) acabar com um

milo que Ío cíiâdo e que diz respeilo às
rêlaçoes entre bÉncos e nêgrcs e a supos-
la incornpatibilidade com o Écialismo. Ou
sêjâ, êu lênho uma lorte consciência e
oíqulho Íacial e isso náo mê mpede mini-
rnamêniê de conhecer, de cumpíimênla.

câdâ vêz nais leito.es da "J & L» nannesbn hter
ese e detemúaçaa eh divLlgât a nasn rcvkta,
atavés de inúneâs actividad$ de tua.

ouÍas pessoas, sejâm elas de que cor
íoreml Eu lenho, como âliás a maior paÍte
dos PoÍtuguêsês, váÍlos vizinhos negros e

colegas negrcs, com os quais cornunico.
No entanlo, por oulro lado, é claro

quê não lênho nem quero ter quaisquêí
relaçÕes de amizadê com negÍos, poisjulgo
que lalseÍla uma hipocrisiada íninhâpa,1e.

Na verdâdê, até dêlxei de conlactar
com alquns neoÍos que conheciâ à vários

no iundo, apenas por dizêrcm o que
pensam ê quê, poÍsinal, vaiconlÉ o quê é
considerado "politicâmentê corrêcio»-

Como podemos rêâlmêntê ser
hipocíitas ao ponlo de nos aÍimamos de
democlaias, âpÍêgoando a iberdade &
gualdade e depois rêpíimií vioênlamente
lodos os quê expressam as suâs idêias,
que sáo contÍárias às quê hoie em dia
êstão insiitucioralizâdas. Sêfti quê vivemos
novâmêntê na ldade Média com â
lnquisiÇáo a conlrolartudo e lodos?

Agora, em Íêlaçáo ao nosso PaÍs, e
âpesar da polílica não me interessâÍ pani-
culamênlê, acho que lodos devem ler o

direito a íomâr âssociaçôes, onde possam
êxpor as suas ideias (por mâis dispâíatadas
que possam ser). lsto sim, é democraciâl
Ou seá quê o 25 de AbÍil apenas seruiu
para mudar o nome do "rêSimê" e êsta-
bêlecêí oulra censura... mais subtil ê

J.F.S.

Divulgarl
Estimâdôs directorês da "J & L".
Decidi êscíevêr êía carta, pois achel

que já era aliura de maniíestâr â minhâ ioial
solidaíiedâdê paÍa com o brilhante lrabalho
que vêm dêsênvolvêndo e, por oulÍo lado,
gosraÍia que me contactâssêm, se possÍvê|,
pâía âjudar a divulsar a vossa reviía.

Sêi quê há âguns grupos de leiiorcs
que se juntam parâ divulgaíÍolhêlos vossos
e pâra colaborar em alsumas câmpânhas
de apoio a prêsos polílicos. Eu gostaÍia
muilo de Íazer o mesmo, pois acho qle o
vosso projecto deve ser incansâvêlmênlê
divulôado. Exlslê lanla Íepressão ideológi-
ca na Europa e tânias idêias inlêncional
mêniê delurpadas, que náo podê continuar
â havêr tânto desconhecimenio dessês
faclos por padê dos Poriuguesesl

Beúinhos!
Céliâ F.
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II 'nulhe' q're "unca leve oralqueÍ 'ece'o rI1'
i I er se as,'-. cono \aconêl Soc al'sla :-

;o lonqo de loda a sua vda ê fol sernpíe t;lf,i,

A Holanda toi um dos váÍios Paísês
ocupados pêla Alemânha durante a ll
Guêrra Mundial. Como tal, poderá talvez
sêr Lrma surpresa paÍa alguns lêiloÍes
saber que, neste PaÍs, êxisliam largos mi-
lhares de pessoas, íervorosos adeptos do
Nacional Sociallsmo. Florentine Bost Van
Tonningen e uma dessas pessoas! E uma

com muilo oÍgulho que delendeu os seus
ideais, nos bons e nos maus momentos.

lrdependentemenie de sê concor-
dar ou nâo com as slas idelas, hà que

enalecer a ÍoÍrna coerenie ê corajosa
coÍro Florenline tem enÍentado ê ultra_

passado lodos os obstácuLos, amêaÇâs.
'. rntLrslqas ê a peÍmanente repressáo que

tem soirdo ao ongo de dêzênas de anos.
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