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Hvorfor jeg meldte mig ind i
NSDAP/AO
Vicenç Espaillat
I september 2014 var jeg meget desillusioneret over situationen i USA i dag.
Dette er ikke længere det land, som mine forældre og jeg kom til af egen fri vilje!
Vi er degenereret til et oligarkisk
plutokrati. Vi er nu alle skattekøer,
renteslaver og arbejdsløse (blandt alle
de andre problemer - ulovlig indvandring er et stort problem i det område,
hvor jeg bor).
Jeg huskede, hvad min far havde sagt
om "Hitler havde nogle gode ideer..." og
jeg spekulerede på, om der fandtes noget lignende i Amerika. Så jeg søgte i et
indfald på Google. Der var en sådan
organisation! Så jeg kontaktede dem og
sendte et introduktionsbrev. Lederen
erkendte, at jeg var "en god skribent" og
spurgte, om jeg ville være villig til at
skrive en artikel til dem. Jeg sendte
artiklen, så en anden, så en anden....
Bortset fra en lejlighedsvis anmodning
om en ny artikel havde jeg kun lidt kon-
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takt med dem.
Jeg var lidt skuffet over den sparsomme kommunikation. Men i min research til
denne artikel stødte jeg på oplysninger, som kom fra et internetforum. Så jeg
kiggede nærmere på forummet og meldte mig ind. Snart kontaktede en NSDAP/
AO-rekrutteringschef mig og spurgte, om jeg ville være villig til at hjælpe.
I modsætning til den anden gruppe kommunikerede de ofte med mig, og jeg
følte endelig, at jeg kunne gøre "noget" for en større sag. Det eneste, jeg forventede, var at bidrage ved at oversætte dokumenter. De erkendte dog straks, at
jeg havde "andre færdigheder" og satte dem i værk uden tøven.
På det tidspunkt undersøgte jeg, hvem Gerhard Lauck var, for at finde ud af,
hvem Gerhard Lauck var. Jeg læste alt, hvad jeg kunne finde om ham. Meget af
det er skrevet af "fjenden". Men jeg ved, hvordan man læser mellem linjerne, og
jeg er i stand til at tage hensyn til kilden i min analyse. I den informationspakke,
de sendte mig, var der også nogle selvbiografiske oplysninger, og jeg lyttede til
nogle radioprogrammer, hvor han blev interviewet. Jeg besluttede uden videre, at
Gerhard Lauck var en mand, som jeg respekterede og gerne ville arbejde for.
I al denne tid (og i de seneste år) har jeg arbejdet for en lokal myndighed. Hvad
var Hitlers oprindelige titel på Mein Kampf? Det var fire og et halvt års kamp mod
løgne, dumhed og fejhed. Det er en perfekt sammenfatning af mit arbejde. Løgne,
dumhed og fejhed. (Jeg kan give dig nogle artikler i pressen om den organisation,
jeg arbejder i. De lokale aviser gør grin med os. De omtaler vores bestyrelse som:
Nå, det vil jeg lade være usagt for nu! Bare for at give et trivielt eksempel fra min
dagligdag: Som it-chef er det mig, der bliver bedt om at sætte en bærbar computer
og projektor op i bestyrelseslokalet, når de har brug for det. Ingen andre synes at
have intelligens eller evne til at tilslutte en bærbar computer til en projektor og
tænde den. Men selv da, hvis jeg kom ind for at gøre det, ville de give mig instrukser.... "Tilslut den bærbare computer, og tilslut Ethernet-kablet til Ethernetporten og VGI-kablet til projektoren..." Tak, Dr. Science, fordi du behandler mig
som en femårig).
Gerhard Laucks behandling af mig er i den anden ende af spektret! "Her er en
mand med nogle færdigheder, lad os se, hvor vi bedst kan bruge ham." Sikke en
forfriskende kontrast!
Så det, der tiltrak mig ved NSDAP/AO, er den kompetente ledelse, det faktum,
at den ansvarlige kommunikerermed de "underordnede", og at organisationen har
gjort noget meningsfuldt i over fire årtier. Jeg har kigget på andre organisationer,
men jeg er ikke så vild med at gå i uniform og være involveret på gaden. Der er
ikke noget galt med disse aktiviteter, men de tiltrak mig bare ikke, og i det landlige område, hvor jeg bor, var der heller ikke mange muligheder for at lave
sådanne ting.
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Indtil videre har intet om NSDAP/AO kedet mig. Det var en udfordring, i ordets
positive forstand. Jeg har været glad for at udføre det arbejde, jeg har fået tildelt.
Det, som jeg har fundet forvirrende, kan jeg kun henføre til idiosynkrasier af ethvert produkt fra vores softwareleverandør. Det tog mig et stykke tid (mindre end
en måned) at forstå arbejdsgangene fuldt ud, men nu føler jeg, at jeg har styr på
det hele. Jo mere jeg har lært om organisationen, jo mere sætter jeg pris på, hvor
godt den er ledet.
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Styrke gennem latter:
Et kig ind i vores virksomhed
Baron
Mange mennesker, både venner og fjender, er nysgerrige efter at vide, hvordan
vores virksomhed fungerer.
Som mangeårig deltager fik jeg mere end et lille indblik i vores virksomhed.
Der skal dog altid tages hensyn til sikkerheden. Ikke kun min. Alle er! Derfor er
jeg nødt til at vælge mine ord med omhu. Meget forsigtigt.
Forestil dig følgende scenario:
Du arbejder i et galehus.
En dag gør de indsatte oprør og tager over. Du er nødt til at tænke hurtigt for
at redde dig selv. Du har en god idé.

Du beslutter dig for at lade som om, du er en af fangerne!
Det er naturligvis en vanskelig balancegang.
På den ene side kan man ikke gå for at være skør, hvis man opfører sig for
normalt.
På den anden side, hvis du opfører dig for skørt, vil du ikke blive taget alvorligt og vil ikke have noget at skulle have sagt i det nye styre. (Husk, at vi
taler om indsatte i en sindssygeanstalt. IKKE valgte embedsmænd!)
Med andre ord skal du hele tiden opføre dig og tale halvt skørt og halvt normalt.
Selvfølgelig er denne sammenligning mellem vores kontor og en sindssygeanstalt
overdrevet. Men jeg nægter at angive graden af overdrivelse.
Hvis tilgængelig.
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