A longa história do “chamado de emergência”
Da minha infância (nasc.2/1939) eu me recordo especialmente dos últimos dois anos da
Alemanha nazista (1944 e 1945).
1.

Meu pai possuía na minha cidade natal, Flettmar em Celle, uma concessionária da
Auto-Union AG que hoje é conhecida como AUDI, e em fins de 1937 adquiriu uma
oficina mecânica da mesma
marca.
Ele teve um “DKWMeisterklasse”, um automóvel
considerado bonito para a
época (Foto 1 )1. Minha mãe,
Anna Hormann, transportava
doentes com pequenas
enfermidades, na condição que
pudessem ser transportados
sentados.

No começo do ano de 1939 e início da guerra de Hitler (2º guerra mundial) todos os
automóveis , caminhões, motos foram confiscados pelo 3º Reich. Meu pai e todos os
seus funcionários foram recrutados para a guerra, dessa forma sua concessionária
tendo que ser fechada.
Reencontrei meu pai somente em 1948, após o seu retorno da prisão Russa, na
Sibéria, e tive que conhecê-lo novamente, nesta época eu tinha apenas nove anos.
Poucos anos após o seu retorno ele faleceu devido às sequelas deixadas pela guerra.
Na região em torno da minha cidade natal (30 KM até Wolfsburg e 25 KM até
Celle) nosso automóvel , o DKW, era um dos poucos automóveis em poder particular
durante a guerra, porém na condição de que minha mãe continuasse à transportar
doentes.
2.

No decorrer dos sofridos anos da guerra morreram inúmeros soldados alemães e
cada vez mais os jovens foram recrutados para a guerra. Foi quando começou a faltar
mão-de-obra em todas as regiões. Em virtude disso Hitler foi buscar sua mão-de-obra
no Leste Europeu (Oriente) os quais eram escravos , os chamados “Trabalhadores do
Leste”. Homens e mulheres jovens, aptos a trabalhar, eram confiscados, transportados
e obrigados a trabalhar para o 3ºReich, os quais eram obrigados a trabalhar nas
fazendas ajudando nas colheitas ou nas fábricas.
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Portanto havia “trabalhadores do leste” espalhados por todas as aldeias. A 7 KM ,em
Langlingen, havia uma base da Tropa de Elite da SS.
a. Esses “trabalhadores do leste”, ocasionalmente engravidavam jovens e
mulheres. Situação esta que não era aceita pelo 3ºReich, que logo
encontraram duas alternativas para solucionar este problema.
1. Por indicação de uma parteira do 3ºReich de Berlim as grávidas eram
obrigadas a abortar2. Muitos hospitais participavam desta crueldade
por temerem a represália.
2. Caso o aborto não fosse mais possível de ser executado, a grávida era
obrigada a fazer o parto na “KDF-Stadt”, nas proximidades de
Wofsburg, ou em outras regiões. Logo após o parto era tirada a vida
destes recém nascidos.
b. Porém muitas vezes o aborto podia ser evitado. Alguns hospitais, como o
da cidade de Celle, uma clínica para mulheres, o hospital católico,
recusavam-se a fazer os abortos, alegando não terem condições necessárias
para tal procedimento 3.

c. Acompanhada de um segurança, minha mãe levava estas moças a uma
clínica especializada, todos sabiam o que se passaria por lá.

d. Essas tragédias se sucederam muitas vezes. Ainda hoje consigo ver a
imagem de uma jovem senhora, sentada no banco traseiro do automóvel
chorando copiosamente, pois não queria ir ao KDF-Stadt; consciente da
morte de seu filho.
e. Solidariamente minha mãe ajudava essas grávidas; as levava ao hospital
católico em Celle, lá as crianças que nasciam não eram registradas no livro
de registro, supostamente não existiam, eram consideradas órfãs. Como
não sabiam falar, não poderiam se denunciar. Em anexo ao hospital havia
um orfanato, onde essas crianças permaneceram até o término da guerra,
maio de 1945, quando foram devolvidas as suas mães. Não se sabe ao certo
quantas tiveram que deixar seus filhos, minha mãe calou-se sobre o
assunto. Tenho conhecimento de três mulheres que fizeram esse
procedimento, cujos filhos sobreviveram.
3) Ao término da guerra, quando os alemães se renderam o regime fracassou; os aliados
atravessaram as aldeias em seus tanques de guerra. Um cidadão de Flettmar se uniu aos
aliados e denunciou minha mãe, disse que possivelmente era nazista por ter mantido a
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guarda de sue automóvel. Desta feita, os aliados, com a ajuda de um guindaste, destruíram
o DKW de minha mãe.
4) O Pequeno Milagre:
Ao término da guerra, 1945, o regime militar inglês buscou entre os trabalhadores do leste
um soldado polonês que havia sido oficial, empossando-o como prefeito. Este conhecia o
trabalho que minha mãe exercia com as grávidas, pois entre os órfãos havia um filho seu.
a) Os ex trabalhadores do leste uniram-se ao prefeito libertando alguns presos do campo
de concentração (KZ), juntos esse buscaram um automóvel Opel P4 4, com pneus
duplos, do pátio de uma grande fábrica em Braunschweig.
b) O carro foi levado por dois libertados, que ainda trajavam uniformes de presos, ao
pátio da casa do meu avô, entregue com os devidos documentos a minha mãe.
c) A partir de então podia-se novamente conduzir os doentes para o hospital.
d) Meados de 1948, ao retorno de meu pai, ele concertou o DKV, que havia sido
destruído e o Opel só foi devolvido à fábrica em 1949.
e)

Gertrud, uma parente, ainda hoje viva, com 85 anos, testemunhou o pequeno milagre.

5) Na minha infância por ter presenciado várias
vezes o desespero e angustia da minha mãe, na
tentativa da ajudar os necessitados, desejei a
existência de um botão, o qual sempre poderia
acionado quando alguém precisasse de
ajuda.Pensamento que nunca me abandonou.

ser

6) Quando criança culpava os homens uniformizados da SS pela dramática situação na qual
vivíamos. A marcha desses, com seus passos sincronizados e o estalar das botas em meus
ouvidos, me despertam até hoje agressões. Para mim durante minha infância, os responsáveis
por tudo eram os “SS-Soldateska”. Já nesta época eu tinha a sensação do abuso do poder levar
a uma humilhante injustiça.

7) Assim sendo até hoje tenho problemas com pessoas autoritárias, seja no trabalho ou em
outro lugar. Pressinto que por trás desse abuso do poder haja uma esmagadora e adminissivel
dependência. Essas atitudes autoritárias, presenciei de uma forma mais branda, como
administrador de hospital, tanto nos paciente de ambulatório como nos internos, nos mais
diferentes grupos profissionais. Eu senti que isso ocorria principalmente nos pacientes e seus
familiares e havia a necessidade de mudança.
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8) Meu desejo de infância, do botão de emergência, fio concretizado em 1980 quando criei o
“chamado de emergência em casa”.5
9) Através dos novos sistemas de conduta e sistemas de comunicação o domínio e exigência
autoritária inadmissível das pessoas e grupos de profissionais devem ser impedidos a serem
administrados nos pacientes internos ou nos de ambulatório, nos idosos e pessoas sozinhas.
Este novo conceito de conduta foi descrito, em 1985, pelo já falecido jornalista da “ MabagerMagazin” em Hamburgo, Dietmar Gottschall entitulado: “O que
os empreendedores de uma clínica podem aprender” 6.
10) Acrescente a isso a revivida equação de antigamente, “o
princípio da correta organização das coisas” 7. Isto é na
realidade tudo que nós, em tempos de comunicação
globalizada necessitamos.
Disso resulta uma prioridade:

Primeiro a razão, depois o ganho
Muito tempo vacilei em escrever essa pequena história sobre
o chamado de emergência, mas meus filhos me encorajaram para que eu o fizesse. Por fim
relatei minhas experiências vividas na terrível época da segunda guerra mundial.
Minha mãe, Anna Hormann8, foi uma das primeiras cobaias a usar o “chamado de
emergência” 9 que podia através do acionar de um botão chamar por ajuda, assim lhe foi
possível viver em seu convívio familiar até pouco antes da sua morte em 1987, aos 78 anos.

(Wilhelm Hormann , Friedrichsgracht 57 / 619 , 10178 Berlin und Dorfstraße 16,
38539 Flettmar)
Tradução por: Angela Sandtfoss Achcar , Sao Paulo ; 03.11.2009
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Galeria de fotos:
Foto 1 A ambulancia de 1939 a 1945, e DKW F8.
Ao volante Anna Hormann, atras da direita para esquerda Wilhelm Hormann, sua irmãMelitta e seu
primo Wolfgang.
Esta foto foi tirada ao final do verão de 1944
Foto 2 Um Opel P4, como este, foi entregue por ex trabalhadores polonêses, que estiveram presos no
campo de concentração, à Anna Hormann em 1945 para que ela continuasse a levar os
pacientes ao hospital.
Foto 3 Anna Hormann, aos 34 anos, foto tirada no ano de 1943.
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„Allerzeitung“
15.Outubro1981
Minha mãe foi a primeira a adquirir o „chamado de emrgência em casa“, que
podia chamar por socorro acionando apenas um botão. Dessa maneira foi possível ela viver até
pouco antes de sua morte, em seu convivio familiar. Falencendo em 1987 aos 78 anos.
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