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De "Generaties" van
Onze tijdschriften
EERSTE GENERATIE
Geboren in de jaren 70.
De Duitstalige NS KAMPFRUF begon in
1973 in bulletinformaat. In de herfst van
datzelfde jaar werd het uitgebreid tot
tabloidformaat.
Het Engelstalige NS REPORT begon in
1975 in bulletinformaat. In 1977 werd
het uitgebreid tot tabloidformaat. En
werd het omgedoopt tot THE NEW ORDER.
Beide publicaties verschenen regelmatig
- soms tweemaandelijks, soms driemaandelijks - gedurende meer dan drie decennia.
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Zij werden echter rond de eeuwwisseling ingekrompen tot bulletinformaat.
Bovendien dwong de Grote Recessie hen van 2010 tot 2015 in een "winterslaap".
In het voorjaar van 2015 kwamen ze uit hun winterslaap. En zijn sindsdien maandelijks verschenen.

TWEEDE GENERATIE
Geboren in de jaren 90.
Nog acht roddelbladen. Verschijnen ongeveer drie keer per jaar.
Het Zweeds werd de derde taaleditie in 1990. Hongaars de vierde in 1991. Frans,
Spaans, Portugees, Italiaans en Nederlands volgden gelijktijdig in januari 1992.
Deens werd de tiende in december 1992. In 1993 financierde de NSDAP/AO gedeeltelijk een Russische tabloid die in Rusland werd uitgegeven.

DERDE GENERATIE
Geboren in het eerste decennium van deze eeuw.
Meestal gewoon verkleinde versies van de bestaande tien tabloids. Plus nog een
paar talen. Bulletin formaat. Alleen de Duitse en Engelse bulletins werden nog op
regelmatige basis gepubliceerd. De anderen waren met tussenpozen.

VIERDE GENERATIE
Geboren in het tweede decennium van deze eeuw.
De Duitse, Engelse en Spaanse taaledities kwamen in 2015 uit de winterslaap. En
zijn sindsdien op regelmatige maandelijkse basis verschenen. Een tiental andere
taaledities zijn met tussenpozen verschenen.

VIJFDE GENERATIE
Geboren in mei 2022.
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Het nieuwste lid van onze "familie van tijdschriften" is het meertalige WEEKLY
bulletin dat in 23 talen online wordt gepubliceerd.
De maandelijkse "oudere broers en zussen" blijven maandelijks verschijnen. En
ook het aantal taaledities neemt toe.
Onze publicatie-uitbreiding en onze internetuitbreiding gingen in mei 2022
gelijktijdig van start als onderdeel van het Zomeroffensief.
Ons onderzoeks- en ontwikkelingsteam heeft meer dan een maand lang elke dag
16 uur gewerkt om de systemen te ontwikkelen die deze enorme uitbreiding mogelijk maken.

JIJ KAN HELPEN!
Een kwartier per dag is al goed voor 90 uur per jaar.
Neem contact met ons op voor meer informatie.

nsdapao.org@pm.me
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Frontline Reports

Interview met een
Britse NSDAP/AO-Veteraan
Inleiding
In dit nummer van "Frontline Reports" gaan we een zeer toegewijde Britse
veteraan kameraad uit Schotland interviewen.
Het volgende interview is gemaakt voor de "NS-Kampfruf (NSK)", onder leiding
van haar hoofdredacteur "Wehrwolf".

Interview
NSK: Stel jezelf eens voor.
Britse NSDAP/AO-Veteraan: Dus ik ben vandaag wat links omschrijft als "bleek,
mannelijk en muf" - ik ben een blanke man van middelbare leeftijd. Probeer iets
dergelijks te zeggen over het "uitverkoren volk" of andere minderheden en je zult
snel de binnenkant van een politiecel zien, niet als je de blanke man aanvalt.
Ik ben nationaal-socialist sinds ik 15 jaar oud was en ben opgegroeid in het noorden van Schotland. Ik heb de hele wereld afgereisd en had het grote genoegen
gelijkgezinde nationaal-socialisten te ontmoeten, waar ik ook heen gereisd ben. Ik
ben gearresteerd voor het bijwonen van bijeenkomsten die als "ongrondwettelijk"
werden beschouwd, aangevallen in de pers en op de televisie voor mijn pogingen
om te rekruteren en zo'n veertig jaar later verkondig ik nog steeds onze
geloofsbelijdenis en ben ik meer dan ooit overtuigd van de gerechtigheid van onze
strijd en geloof in onze uiteindelijke overwinning.
NSK: Beschrijft u alstublieft uw politieke opvattingen.
Britse NSDAP/AO-Veteraan: Ik ben een nationaal-socialist, geen neonazi of nazi. Ik geloof in een volksgemeenschap gebaseerd op ras. Een gemeenschap die
leeft in harmonie met de eeuwige wetten van de natuur. Een gemeenschap waarin
iedereen gewaardeerd wordt en een rol speelt in het bevorderen van de vooruitgang
van het volk en het ras.
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NSK: Waarom koos u voor het nationaalsocialistische deel, en niet voor de
"traditionele" weg van het Britse fascisme (Sir Oswald Mosley was op dat moment (weer) actief met zijn Union Movement (UM), bijvoorbeeld).
Britse NSDAP/AO-Veteraan: Dit is een goede vraag. Links gebruikt de termen
"fascist" en "nazi" als inwisselbare beledigingen en dat zijn ze niet. Fascisme is
een corporatistische economische filosofie, terwijl nationaal-socialisme gebaseerd
is op ras, en ras is alles. Links is gehersenspoeld om deze termen te gebruiken
zonder ze te begrijpen. Ze weten niet eens wat een nationaal-socialist is. Een
voorbeeld: op de universiteit werd ik voor "fascist" uitgemaakt. Ik antwoordde:
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"Ik ben nog nooit zo beledigd geweest; ik ben een nationaal-socialist". Daarop
kreeg ik als antwoord: "Het spijt me, ik wist niet dat u een socialist was.
NSK: Wat is uw mening over de historische bewegingen van voor de oorlog en
ook tijdens de oorlogstijd; National Socialist League (NSL), The Honourable Unity Valkyrie Mitford, The British Free Corps (BFC)/Legion of St. George enz.
Waarom hebben ze gefaald? Zouden ze sowieso als voorhoede beschouwd kunnen
worden?
Britse NSDAP/AO-Veteraan: Dit waren allemaal waardevolle stapstenen in de
opmars van de nationaal-socialistische wereldvisie voor Groot-Brittannië. Zij hadden echter, naar mijn mening, een onderliggend gebrek waardoor zij faalden, zij
kwamen niet voort uit het volk, zij werden grotendeels geleid door leden van de
hogere klassen en waren grotendeels reactionair en ontstonden als een juxta-positie
tegen de opkomst van het Communisme. De Fuhrer zelf heeft gezegd dat leiders
uit het gewone volk moeten voortkomen en dit is te zien in de oprichting van de
Adolf Hitler scholen en de Nationale Politieke Opvoedings Academies die de
NSDAP oprichtte.
NSK: Wanneer bent u met uw politieke werk begonnen en wat was uw motivatie
om dat te doen?
Britse NSDAP/AO-Veteraan: Ik raakte betrokken bij de politiek in 1979 toen ik
13 was. 1979 was het jaar van de algemene verkiezingen toen mevrouw Thatcher
aan de macht kwam en het Nationaal Front 303 kandidaten (635 zetels in totaal) in
die verkiezing opnam, maar slechts 1,5% van het totaal aantal stemmen kreeg. In
de jaren daarvoor waren er rassenrellen geweest en waren er stromen "Vietnamese
bootvluchtelingen" naar Groot-Brittannië gekomen. Na verloop van tijd zou ik een
jeugdorganisator worden voor het Jong Nationaal Front en gebruikte mijn krantengeld om exemplaren van onze krant Bulldog te kopen en te verspreiden (de redacteur van die krant, Joe Pearce, zou later zijn "racistische verleden" herroepen en
is momenteel docent aan een particuliere Amerikaanse Katholieke Hogeschool en
wordt beschouwd als een vooraanstaand katholiek biograaf). In dit stadium van
mijn politieke reis was ik meer een nationalist die geloofde in "Groot-Brittannië
voor de Britten"
NSK: Kunt u de situatie van de nationaal socialisten in de beginperiode van de
naoorlogse periode in Groot-Brittannië beschrijven?
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Britse NSDAP/AO-Veteraan: De naoorlogse nationaal-socialisten werden tijdens
WO II zonder aanklacht of proces in de gevangenis gegooid onder de beruchte
Verordening 18B. Bij hun vrijlating werden hun identiteitskaarten gemerkt om hen
te identificeren als 18B gedetineerden, zodat het moeilijk was werk te vinden.
Maar de Nationaal Socialisten bleven geloven en de leidende persoon in die tijd
was Arnold Leese, die na de oorlog verschillende keren de gevangenis in ging voor
het publiceren van pamfletten over de Joodse aard van WO2 en in 1947 een jaar
gevangen zat voor het helpen ontsnappen van krijgsgevangenen van de Waffen-SS
uit hun Britse concentratiekamp. Leese zou de mentor worden van Colin Jordan
die zonder twijfel de eminente naoorlogse nationaal-socialist in de Engelstalige
wereld was.
NSK: Aangezien zelfs de "eigen kweek" fascisten en nationaal socialisten sociaal
vogelvrij werden verklaard (door de Joods gecontroleerde media), maar ik denk,
dat het voor een jongere in die tijd een harde strijd moet zijn geweest om een positieve mening over Duitsland en het nationaal socialisme als zodanig te ontwikkelen?
Britse NSDAP/AO-Veteraan: Mijn opvattingen vielen zeker op en leidden tot,
laten we zeggen, "verhitte discussies", zelfs met oudere leden van mijn familie als
ik mijn opvattingen uitte en toen een exemplaar van "Six Million Lost and Found"
op mijn boekenplank werd gevonden, was er sprake van enige schok. Anderen
wilden niet discussiëren, hun geest was gesloten, ze hadden de journaals gezien, ze
hadden de "World at War" documentaires gezien, ze "wisten" wat er gebeurd was.
Deze mijding leidde tot een versterking van mijn standpunten, waarom was het
onaanvaardbaar om deze dingen te zeggen? Waarom mocht je geen afwijkende
mening hebben? Waar waren ze bang voor? Ik denk dat het allemaal neerkomt op
Nietzsche en "Wat mij niet doodt, maakt mij sterker"
NSK: Beschrijft u alstublieft de invloeden, die u deze weg hebben doen inslaan.
Als Brit, beschrijf alstublieft uw mening over WO2.
Britse NSDAP/AO-Veteraan: Als kind dat opgroeide in 1970 Groot-Brittannië
was er een constante blootstelling aan Hollywood oorlogsfilms en de uniformen en
uitrusting van de Duitse strijdkrachten trokken mijn aandacht. Verreweg het grootste aantal model kits en speelgoed soldaten waren Duits. Stuka, Me262, Bismarck
en soldaten op schaal HO/00. Iemand zou mij jaren later zeggen "het bloed van de
overwonnene is heiliger dan dat van de overwinnaar" en daar moet iets van waar
zijn. Een andere vormende ervaring was de TV documentaire serie "The World at
War", maar het vormde me niet zoals de producenten verwachtten. Het was fasci-
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nerend om te zien hoe een land in een paar jaar uit de puinhopen van de Eerste
Wereldoorlog herrees en een van de machtigste naties ter wereld werd. De journaalbeelden van enorme demonstraties en een volk dat verenigd was in de strijd
voor een nationaal-socialistische volksgemeenschap hadden een diepgaand effect
op mij.
Voor mij was WO2 een broederoorlog, die geen ander doel diende dan dat van de
communisten, plutocraten en internationale financiers. Het leidde tot het uiteenvallen van het Britse Rijk en creëerde de monolithische macht van de VS, onder
controle van de gebruikelijke verdachten, die de belangen van de internationale financiële wereld dienen ten koste van de rest van de wereld.
NSK: Wanneer werd u lid van de NSDAP/AO?
Britse NSDAP/AO-Veteraan: Ik moet 15 geweest zijn toen ik op een sticker op
een lantaarnpaal stuitte met op de ene helft het hakenkruis en op de andere een slogan en het postadres van een contactpersoon in de V.S. (geen e-mail of internet in
die dagen).
NSK: Waarom ben je erbij gekomen?
Britse NSDAP/AO-Veteraan: Ik kreeg te zijner tijd een informatiepakket met
stickers en wat informatiefolders waarin stond dat zij de voortzetting waren van de
nationaal-socialistische beweging in ballingschap. Ze waren niet bang om het hakenkruis als verzamelpunt te gebruiken. Ze spijkerden trots hun kleuren aan de
mast. Dit waren de mensen voor mij.
NSK: U was getuige van de opkomst van het Nationaal Front (NF) en de Skinhead
-subcultuur.
Beschrijf de redenen voor deze politieke en sociale fenomenen.
Britse NSDAP/AO-Veteraan: De opkomst van het Nationaal Front was te wijten
aan grootschalige werkloosheid als gevolg van de dood van de traditionele industrieën en grote immigratiegolven uit Afrika en Azië die naar gebieden trokken die
al economisch achtergesteld waren met ondergefinancierde scholen en waarvan de
kinderen nog verder verarmden omdat de fondsen werden besteed aan het geven
van Engelse taallessen aan deze nieuwkomers uit de Derde Wereld.
De skinhead-subcultuur ontstond als een reactie op deze achtergrond van gebrek
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aan werkgelegenheid en een behoefte aan een identiteit tegen de verdonkering van
de bevolking van dit land. Het wordt nu officieel toegegeven dat van 2001 tot 2011
het percentage van de bevolking van Groot-Brittannië dat blank Brits was, is
gedaald van 87,4% tot 80,5%, (de regeringen liegen en verwacht wordt dat dit in
werkelijkheid nog lager zal zijn) Tegen 2050 zullen blanke Britten volgens de
cijfers van de regering een minderheid zijn in hun eigen land. Je kunt in de gevangenis belanden als je op deze officiële statistieken wijst!
NSK: Heeft u ooit enkele van de invloedrijke mensen van het genoemde fenomeen
ontmoet? Ian Stuart Donaldson, bijvoorbeeld?
Zo ja, beschrijf ze voor onze ontvangers.
Britse NSDAP/AO-Veteraan: Ik groeide op in het noorden van Schotland en de
muziekscene was grotendeels in Londen gevestigd. Dit waren de dagen met alleen
goedkope fotokopie "fanzines" geen internet, geen e mail. Ik heb echter in de loop
der jaren een aantal mensen ontmoet die close waren met Ian en die nog steeds
helpen bij de organisatie van het jaarlijkse "ISD/Skrewdriver memorial optreden.
Ze waren allemaal vol lof over Ian. Hij hield van zijn muziek maar in tegenstelling
tot velen in de scene deed hij het niet voor het geld, hij geloofde in de zaak en zag
muziek als een manier om de blanke jeugd van Groot-Brittannië te bereiken met
zijn Rock Against Communism label als een manier om de leugens van de "AntiNazi League" en de vele mainstream bands van die tijd die rassenvermenging
propageerden, te bestrijden.
NSK: Wat is uw mening over het historische conflict in Noord-Ierland? Ik, voor
mezelf, denk dat broeders die daar op broeders schoten, misleid werden door de
jood - geen enkele partij hoeft daarvoor de schuld te krijgen. Wij zijn ÉÉN Arisch
bloed, dat verenigd moet worden (zoals bijvoorbeeld "Day of the Sword" zei in
hun diepe lied "Blood Stained Emerald" over dat onderwerp). Voor nationale socialisten buiten Ierland en Groot-Brittannië is het triest om getuige te zijn van zulk
bloedvergieten onder Arische mensen.
Wat is uw mening ? En wat is de algemene opinie over dit onderwerp binnen de
Britse beweging?
Britse NSDAP/AO-Veteraan: Ik ben het ermee eens dat dit een trieste situatie is
die veel niet-Britse nationaal-socialisten niet kunnen begrijpen en die ten onrechte
denken dat Sinn Fein en de IRA Ierse nationalisten zijn/waren. Ik heb dit zelf gezien bij een aantal van de rally's bij de Ijzerbedevaart te Diksmuide in België. Men-
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sen vroegen naar mijn mening als een Schotse nationaal-socialist. De Europese kameraden waren stomverbaasd toen zij ontdekten dat Sinn Fein/IRA in werkelijkheid een communistische, rassenvermengende groepering was en blijft. Sinn Fein
IRA is een perversie van het nationalisme, zoals we ze vandaag de dag zien als een
groep linkse wakkere mensen die grote groepen niet-blanke immigranten verwelkomen op het eiland Ierland, zowel in het noorden als het zuiden. In hun eigen
woorden uit hun 2020 Manifesto priorities "Enacting robust hate crime legislation". Ze bevorderen de genocide van het blanke ras door abortus op verzoek te
steunen. Ze doen alsof ze geïnteresseerd zijn in de Ierse cultuur door het gebruik
van het Gaelic in Noord-Ierland te eisen, terwijl ze hun uiterste best doen om het
blanke Arische erfgoed van het hele eiland Ierland te vernietigen. Nationale Socialisten over de hele wereld zouden op hun hoede moeten zijn. Ik had het genoegen in
contact te komen met de aan de NSDAP/AO gelieerde National Socialist Irish
Workers Party in Dublin, die mij voor het eerst op de werkelijke aard van Sinn
Fein heeft gewezen. De Schotse Nationalistische Partij is ongeveer hetzelfde.
NSK: Beschrijft u alstublieft uw huidige politieke werk.
Britse NSDAP/AO-Veteraan: Ik ben bezig om samen met kameraad Lauck en
Europese kameraden een steeds breder scala aan educatief en propaganda materiaal
te produceren via print on demand verkooppunten en elektronische middelen. We
gebruiken professionele hulpmiddelen om materiaal uit het tijdperk van het Derde
Rijk te vertalen in het Engels en andere talen. Het Verenigd Koninkrijk heeft een
klein maar toegewijd netwerk van grafici, website ontwikkelaars en distributiepunten om dit werk te decentraliseren. Wij voeren bestellingen uit voor kameraden
die leven onder de voortdurende bezettingsregering van Duitsland. We ontwerpen,
produceren en verspreiden stickers (onthoud dat een simpele sticker mij in de
eerste plaats in de Beweging heeft doen belanden) We ontmoeten elkaar persoonlijk, of deden dat voor Covid, met tegenhangers op een regelmatige basis. Dit
waren strategie vergaderingen, het organiseren van de bundeling van middelen niet
de dronken. Huilen over pinten bier zo vaak geassocieerd met bekrompen nationalisme. Deze ontmoetingen vonden plaats gedurende tientallen jaren en omvatten
ontmoetingen met de Florentijnse Rost van Tonnigen, Lady Mosley en Gudrun
Burwitz (bij uw lezers beter bekend onder haar meisjesnaam Himmler).
Deze bijeenkomsten worden vandaag elektronisch voortgezet totdat wij onze
"Bruine Internationale Broederschap" weer in persoon kunnen bijeenbrengen.
NSK: Wat is uw mening over UKIP, de Brexit en Boris Johnson op zich?
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Zou u één (of alle) daarvan beschouwen als een bijdrage tot een nationaal ontwaken, althans tot op zekere hoogte?
Britse NSDAP/AO-Veteraan: UKIP was een door de staat gesanctioneerde
veiligheidsklep. Farage was een internationale financier voor hij in de politiek
ging. Hij leidde veel kameraden af van belangrijkere zaken. Ik heb campagne gevoerd voor Brexit, maar niet met UKIP, en heb vele dagen besteed aan het
folderen, het opzetten van marktkraampjes en statische demonstraties. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat Britse kameraden niet anti-Europa zijn,
maar anti-dik-kapitalisten die de interne markt gebruikten om Groot-Brittannië te
overspoelen met goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europa, en dit werd gedaan
door de zogenaamde partij van de arbeiders, de Labourpartij onder Tony Blair.
Volkskameraden uit het oosten treft geen blaam, zij waren het slachtoffer van uitbuiting door de internationale geldschieters en plutocraten die uit waren op
goedkope arbeidskrachten om hun winsten te vergroten. Boris Johnson is een populist van de ergste soort, een verwende rijke man die zegt wat hij denkt dat de
mensen willen, maar vervolgens niets van dat alles waarmaakt, hij is nog zo'n
toegewijde globalist, kijk maar naar het aantal niet-blanken en joden in zijn
regering en zijn vriendjes die overheidscontracten krijgen.
NSK: Uw land heeft al veel mensen verloren aan Covid-19, vooral door een massaal gebrek aan preventie in het begin en een zwak gezondheidszorgsysteem. Zou u
de regering de schuld geven?
Britse NSDAP/AO-Veteraan: Ja, volledig de schuld van de regering, en niet alleen van de huidige, maar ook van vele vorige regeringen van zowel Labour als
Conservatieve partijen. Elk van hen heeft gezegd dat we moeten betalen voor
medische recepten omdat we het ons niet kunnen veroorloven de medicijnen gratis
te geven, we hebben mensen die jaren met pijn wachten op operaties omdat we het
ons niet kunnen veroorloven onze ziekenhuizen uit te breiden en dokters en
verpleegsters aan te werven en op te leiden. We hebben het laagste aantal intensive care bedden en beademingsapparatuur per hoofd van de bevolking in de
westerse wereld omdat ons wordt verteld dat we ons niet meer kunnen veroorloven. We kunnen niet voorzien in tehuizen of gezondheidsprogramma's voor veel
van onze ex-militairen die geestelijk en lichamelijk beschadigd zijn door het
vechten in de oorlogen van de globalisten, omdat we te horen krijgen dat we dat
niet kunnen betalen. Onze gepensioneerden hebben de slechtste pensioenen van de
westerse wereld omdat we het ons niet kunnen veroorloven een fatsoenlijk pensioen te financieren. Maar onze regeringen vinden altijd genoeg geld en middelen
om illegale immigranten en asielzoekers te steunen. Er is een schijnbaar bodem-
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loze pot met geld voor deze indringers. En nu de globalistische ambities in Afghanistan zijn mislukt, hebben onze zogenaamde leiders gezegd dat we 20.000
Afghanen zullen opnemen. Talloze RAF vliegtuigen en 1000 manschappen zijn
naar Kabul gestuurd om ze hierheen te brengen. Dit komt bovenop de bijna
15.000 illegalen die tot nu toe in 2021 het Kanaal zijn overgestoken, omdat ons
wordt verteld dat we het ons niet kunnen veroorloven onze grenzen volledig te
beschermen.
En terwijl we het ons niet kunnen veroorloven om voor ons eigen volk te zorgen,
hebben we de belachelijke situatie waarin de Britse regering bezig is geld te lenen
van internationale bankiers om het weg te geven in de vorm van buitenlandse
hulp! Alleen al in 2020 leenden ze 14,5 miljard pond om weg te geven. Maar het
is niet alleen de regering die verantwoordelijk is voor deze situatie. Het Britse
volk is hier al jaren voor gewaarschuwd door alle verschillende nationalistische/
nationaal socialistische groeperingen, maar keer op keer hebben ze gestemd voor
de oude partijen die hen in het verleden in de steek hebben gelaten en doen ze niet
met ons mee in de strijd voor een Nieuwe Orde.
NSK: Hoe sterk is de vijand in uw land?
Britse NSDAP/AO-Veteraan: Het zou dwaas zijn te ontkennen dat de vijand
sterk is en alle hefbomen van de macht in handen heeft. Zij corrumperen onze
jeugd op scholen, zij gebruiken de macht van de staat om iedereen die ook maar
enig teken van raciaal bewustzijn vertoont op te sluiten en te controleren met hun
"Prevent" programma. Dit programma, dat werd ingevoerd om moslimterrorisme
te bestrijden, wordt vooral gebruikt om blanke dissidenten de kop in te drukken.
Honderdduizenden mensen zijn door de politie ondervraagd en onderzocht voor
wat zij omschrijven als "Haatincidenten zonder criminaliteit". Het is niet
onbekend dat ze je werkgever bezoeken om te vertellen dat er een onderzoek naar
je loopt, in een poging je te laten ontslaan.
NSK: Wat zijn tegenwoordig de belangrijkste problemen van uw land?
Britse NSDAP/AO-Veteraan: Het grootste probleem van ons land, en de meeste
Westerse landen, is het gebrek aan kinderen. De Führer zei: "Samenlevingen sterven niet uit, ze worden geboren". Onze mensen zijn zo gebiologeerd door het nastreven van materiële rijkdom en carrières dat ze de biologische noodzaak niet
zien. Ons jonge vrouwvolk draagt kleine honden rond in plaats van jonge
kinderen. Blanke kinderen op lagere scholen worden in aantal overtroffen door
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deze buitenlandse indringers, we worden overstemd door deze parasieten in ons
midden.
Het drugsprobleem in Schotland moet worden aangepakt. Schotland heeft de
slechtste staat van dienst op het gebied van drugsgebruik en sterfgevallen door
drugsgebruik in Europa. Dit zogenaamd in een land dat wordt geleid door een
"nationalistische" regering. De waarheid is dat de SNP globalisten zijn en men
vermoedt dat zij drugsdoden zien als een ander middel om de blanke bevolking te
doen afnemen om plaats te maken voor meer immigranten. Ze vallen de grote
drugsbaronnen niet aan omdat die hoofdzakelijk moslim zijn en de Schotse minister van Volksgezondheid is ..... Humza Yousaf, een moslim
NSK: Welk(e) boek(en) zou u aanbevelen en waarom?
Britse NSDAP/AO-Veteraan: Het spreekt voor zich: "Mein Kampf". Dit is de
basis van ons credo.
- "Hitlers Revolution"door Richard Tedor, die zowel in het Engels als in het Duits
verkrijgbaar is. Het gebruikt documenten uit die tijd om de doelen en prestaties
van de eerste nationaal-socialistische regering te laten zien en gaat in tegen de
leugens van de media van vandaag. Let wel, ik zeg de eerste nationaalsocialistische regering omdat het niet de laatste zal zijn.
- "Merrie England 2000", geschreven door Colin Jordan in 1993, die de waanzin
voorspelde die we vandaag zien.
- "A Train of Thought" en "National Socialism A World Creed for the 1980's"
opnieuw van Colin Jordan en online beschikbaar om te downloaden op talrijke
sites. Inderdaad, alle geschriften van Colin Jordan zijn zeer aan te bevelen.
NSK: Bedankt voor het interview. Ga door met het goede werk. De overwinning
is van ons!
Voel je vrij om nog wat laatste woorden aan de ontvangers toe te voegen.
Britse NSDAP/AO-Veteraan: De kansen tegen ons lijken onmogelijk te overwinnen, maar dit mag ons de hoop niet laten opgeven. Hetzelfde fanatieke geloof
in de eindoverwinning zit in het hart van iedere ware nationaal-socialist en samen,
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of je nu deel uitmaakt van een groep of een "eenzame wolf" bent, kunnen we de
nederlaag van 1945 veranderen in slechts een verloren slag in een voortdurende
oorlog waaruit we uiteindelijk als overwinnaars tevoorschijn zullen komen.
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