
Nunca desista! 
  

O artigo seguinte de Gerhard Lauck apareceu na última edição do NS 

KAMPFRUF (#115 Março-Abril de 1995) publicado pouco antes da sua se-

gunda prisão política (1995-1999). 

  

   Ao longo de um período de mais 

de vinte anos de activismo político 

contínuo, experimentei muitos su-

cessos e muitos contratempos.  É 

fácil celebrar as vitórias.  É mais 

difícil, mas muito mais importan-

te, continuar, apesar dos contra-

tempos. 

   Aqui estão alguns pensamentos 

que me ajudam a ultrapassar os 

maus momentos.  Desejo partilhá-

los convosco, meus caros camara-

das, na esperança de que um dia 

também vos possam ajudar. 

   Primeiro: Se a ideia nacional-

socialista pode sobreviver à derro-

ta militar na Segunda Guerra 

Mundial, à destruição do Terceiro 

Reich, e à morte do nosso amado 

líder Adolf Hitler, então pode cer-

tamente sobreviver também a 
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qualquer outro revés - mesmo à perda de um combatente importante, de um líder 

ou mesmo de um grupo inteiro de combatentes.  Enquanto até mesmo UM Nacio-

nal-Socialista viver, A LUTA VAI! 

   Segundo: Enquanto um homem branco e uma mulher branca permanecerem, a 

luta pela sobrevivência da Raça Branca continua.  Embora a raça Branca seja uma 

minoria neste planeta, ainda existem centenas de milhões de pessoas Brancas. 

   Terceiro: Grandes e incríveis mudanças históricas mundiais são sempre possí-

veis.  Ninguém conhece o futuro. A própria história alemã fornece muitos exem-

plos deste tipo: 

   No orgulhoso e poderoso Reich alemão de 1910, quem teria imaginado a hu-

milhação de 1919?  No caos da década de 1920, o renascimento nos anos 1930?  

Após as vitórias de 1940, a catástrofe de 1945?  Depois de 1945, o milagre econó-

mico dos anos 50 e 60?  Em 1985 a próxima queda do Muro de Berlim, o "DDR" 

comunista e até a União Soviética?  (nunca esperei ver estas coisas durante a min-

ha vida, pois não?) 

   Quarto: A história é sempre feita por minorias: minorias que lutam! 

   Adolf Hitler começou com sete homens.... A Revolução Americana contra o Im-

pério Britânico global foi apoiada por apenas 10% da população americana - um 

número comparável simpatizou com os britânicos, e a maioria não fez nada e ape-

nas assistiu...A pequena Prússia com uma população de apenas 4,5 milhões de ha-

bitantes reteve uma coligação inimiga com uma população de 200 milhões (!) du-

rante a Guerra dos Sete Anos (1756-1763). 

   Quinto: Não importa o quanto uma pessoa pensa ter feito pelo movimento.  Ou-

tro camarada, muitos outros camaradas, têm feito muito, muito mais!  Ninguém de-

ve dizer a si próprio:  "Eu fiz mais do que os outros!"  (Nem mesmo se for verda-

de.) Em vez disso, ele deve sempre tentar fazer ainda mais.  Não se queixe das fal-

has do outro companheiro, em vez disso olhe-se ao espelho, e pergunte-se: "O que 

é que eu fiz até agora?  O que posso eu fazer hoje?"  

   O patriota alemão Fichte disse uma vez que cada pessoa deveria agir como se o 

destino da sua nação dependesse apenas dos seus próprios actos. 

   Sexto: Cada bocadinho ajuda.  Ninguém sabe que palha vai partir as costas do 

camelo...que autocolante ou jornal vai recrutar um novo activista...que escritura 

vai virar a maré da batalha.  

   Se toda uma vida de activismo político pode contribuir tanto para a sobrevivên-

cia da Raça Branca como um grão de areia contribui para uma praia inteira ou uma 

gota de água contribui para um vasto oceano, então ainda vale a pena.  E é uma 

necessidade moral. 

   Sétimo: Um verdadeiro Nacional-Socialista é um lutador.  Ele não luta apenas 

porque é seu dever, mas porque não poderia viver consigo mesmo, se desistisse.  



   A vida é luta.  Teremos tempo suficiente para a paz na sepultura.  Disse a Velha 

Guarda de Napoleão: "A Guarda pode morrer, mas não pode ceder!" 

   Oitavo: Os nossos mártires são a nossa obrigação.  

   Eu próprio sinto um dever sagrado e PESSOAL para com todos os camaradas 

que lutaram, trabalharam, sofreram, sangraram ou até morreram pela Ideia Nacio-

nal Socialista.  E não me refiro a isto apenas em algum sentido abstracto e filosófi-

co apenas compreensível na mente, mas num sentido muito espiritual no fundo do 

coração.  

   Por exemplo, penso no nosso camarada Gottfried Küssel encarcerado na Áustria 

durante onze anos simplesmente por uma actividade política de não-violência.  

Imagem se depois de sair da prisão ele me perguntasse o que estava a fazer pelo 

movimento, e eu tivesse de responder: "Oh, cansámo-nos da política há algum 

tempo, por isso dissolvemos a organização.  Hoje levo a vida confortável de um 

homem de negócios e colecciono selos como passatempo". 

   Tive a honra e a boa sorte de ter trabalhado com muitos nacional-socialistas ver-

dadeiramente genuínos - não apenas homens jovens saudáveis, mas também 

mulheres, jovens e até idosos - cujos esforços incansáveis pela nossa causa os tor-

nam comparáveis com os heróis de guerra mais condecorados!  

   Sempre que me sinto desencorajado, penso nestes grandes nacional-socialistas.  

Depois fico envergonhado por ter sentido pena de mim mesmo durante um segun-

do sequer.  Dou-me um pontapé nas calças e digo a mim mesmo: "Não, não os 

posso desiludir!  Se eles pudessem suportar e continuar a lutar, então eu também 

posso"! 

   Nono: A adversidade está lá para ser superada, os problemas estão lá para ser re-

solvidos, os inimigos estão lá para ser derrotados, os judeus estão lá para ser... 



Excertos dos meios de comu-

nicação 
  

Os elogios dos nossos amigos encorajam-nos.  No entanto, o reconhecimento 

dos nossos inimigos proporciona uma verificação ainda mais persuasiva da 

nossa eficácia.  É certamente igualmente sincero, mas menos tendencioso a 

nosso favor.  E, por conseguinte, ainda mais convincente! 

  

   "A actividade subterrânea do NSDAP/AO para a recriação de um sistema fascis-

ta na Alemanha e na Europa Ocidental retira a sua eficácia na sua luta contra as 

forças policiais estatais de segurança da Europa Ocidental do seu trabalho estrita-

mente conspiratório.  Como o próprio nome diz, os jovens nacional-socialistas lu-

tam pelo levantamento da proibição do NSDAP e pela legalização da sua metodo-

logia, ideologia e política, que são inflamatórias, anti-minoritárias e que promo-

vem o ódio racial. 

   "Outro material estritamente con-

fidencial sobre esta organização, que 

agita através de uma ampla frente 

através do seu sistema de células, dá a 

certeza de que os membros, em gran-

de parte jovens, estão a combater te-

rroristas que são responsáveis por 

queimar casas de refugiados, ataques 

contra os escritórios de partidos/

organizações de esquerda, estrangei-

ros e outras acções ilegais, tais como 

arrombamentos. 

   "Os danos feitos pelo NSDAP/AO 

são difíceis de estimar.  Que deve ser 

considerável é demonstrado pelas pe-

nas de prisão relativamente pesadas 

contra jovens activistas, se a polícia 

for capaz - o que raramente acontece 

- de os apanhar, bem como pela imen-

sa distribuição de material de propa-

ganda e de NS regalia, que inunda a 



Europa Ocidental e é dirigida a partir dos EUA. 

   "A longa lista de activistas do NSDAP/AO que morreram ou cometeram suicí-

dio é a medida mais segura de que estes combatentes da causa nacional-socialista 

são os mais endurecidos e fanáticos seguidores Hitlerianos". - Die Reihen fest ges-

chlossen de Georg Christians (página 249)   



 


