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Oikeat ihmiset 

oikeaan työpaikkaan 
  

Propagandan ensimmäinen tehtävä on ihmisten voittaminen myöhempää organ-

isaatiota varten; organisaation ensimmäinen tehtävä on ihmisten voittaminen 

propagandan jatkamista varten. - Mein Kampf, propaganda ja organisaatio 

  

   Huomioi! 

   Propagandan ensimmäinen tehtävä on 

rekrytoida ihmisiä organisaatioon.  Ei 

"viihteen" tarjoaminen tirkistelijöille ja 

harrastajille.  

   Organisaation ensimmäinen tehtävä 

on rekrytoida ihmisiä PROPAGAN-

DAN tekemistä varten.  Ei tarjota 

"sosiaalista kerhoa" nojatu-

olikenraaleille, filosofeille ja kultisteille. 

   Jokainen todellinen kansallissosialisti 

osoittaa olevansa "kansallissosialistin" 

nimen arvoinen tekemällä todella jotain 

asian hyväksi!  Se, että on 

"tosiuskovainen", ei riitä. 

   NSDAP/AO etsii TEKIJÖITÄ.  Ei 

TEKIJÖITÄ! 

   Nämä tekijät jakautuvat kolmeen ry-
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hmään:  

 

YHTEISTYÖNTEKIJÄT 

tuottaa propagandaa 

  

ACTIVISTS 

levittää propagandaa 

  

DONORS 

rahoituspropaganda 

  

   NSDAP/AO etsii omistautuneita kansallissosialisteja!  Parhaat ihmiset haluavat 

tulla töihin.  Me teemme juuri niin.  Ja he rakastavat sitä.  Näin kirjoitti yksi ar-

vokkaimmista uusista värvätyistämme: 

  

   Miten päädyin tänne? 

   Tiesin, että televisiossa, sanomalehdissä ja radiossa kerrotussa tarinassa oli jo-

tain vialla, mutta en osannut sanoa, mistä se johtui.  Asiat eivät vain sopineet yht-

een, ja epätietoisuuteni siitä, mitä asialle voisi tehdä, masensi minua.  Tein kaiken, 

mitä minun piti tehdä, ja tuntui siltä, että olin aina taloudellisesti jäljessä 

kahdeksasta pallosta.  

   Vastausten etsiminen toi minut foorumille, jossa aloin tutkia ja lukea viestejä, 

resursseja ja artikkeleita, ja aloin ymmärtää, että jotain oli tehtävä, ja pian!  Olin 

niin aloittelija kuin olla voi, ja olin ymmälläni siitä, mitä voisin tehdä, jotta asia 

muuttuisi.  Olin vähällä lopettaa foorumin, koska lannistuin tappiomielialasta ja 

loputtomasta puheesta ilman tekoja! 

   Sitten tapasin Gerhardin, joka laittoi minut heti töihin - ja rakastin sitä!  Hän 

näytti minulle yksinkertaisia, turvallisia mutta tehokkaita tapoja, joilla voisin ak-

tivoitua ja osallistua.  Nyt olen osa maailmanlaajuista aktivistitiimiä, ja saamme 

asioita aikaan!   

   Olen huomannut, että tämän työn tekeminen on ollut palkitsevinta ja tyydyt-

tävintä vapaaehtoistyötä, jota olen koskaan tehnyt.  Puhtaan totuuden luomiseen 

ja levittämiseen liittyvä laadullinen ero saa sydämeni kohoamaan! 

   Olen työskennellyt Gerhardin kanssa useissa eri projekteissa, joten tiedän, miten 

hän ajattelee, ja tiedän, että hänen tukenaan on useita samoja tiimin jäseniä, jotka 

ovat toteuttaneet menestyksekkäästi muita projekteja!  Mikään ei menesty niin 

hyvin kuin menestys! 

   Joka vuosi poliittisen heräämiseni vuosipäivänä katson taaksepäin ja jäljitän 

askeleet, jotka otin aloittelijasta aktivistiksi, joka minusta on tullut.  Mikään ei 
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pääse lähellekään tätä tunnetta, että on todella tehnyt jotain mitattavaa ja mer-

kittävää.   Enemmän kansalaisia kuin koskaan aikaisemmin on heräämässä ja hu-

omaamassa, että on aika tehdä jotakin esi-isiemme perinnön lisäksi myös jälke-

läistemme tulevaisuuden turvaamiseksi!  Puheiden ja valittamisen sijaan on aika 

toimia.  Tämä uskomattoman vapauttava ja jännittävä matka ideologiseen uudis-

tumiseen ja todelliseen toimintaan on valtava, ja se on vasta alussa. 

   Etkö liittyisi seuraani? 

  

   Tiimiimme liittyy yhä enemmän oikeanlaisia ihmisiä.  Jokainen uusi hanke tuo 

mukanaan lisää hyviä ihmisiä.  Rekrytoimiimme kuuluu mm: 

  

Liikemiehet Euroopassa ja Amerikassa 

hallinnoida kustannuslaitoksiamme 

  

Lääketieteen ammattilainen Pohjois-Amerikassa 

tekee tutkimusta 

  

Vapaaehtoistyöntekijä Etelä-Amerikassa 

kääntää kirjoja 

  

IT-alan ammattilainen Kaukoidässä 

laatii koulutuskäsikirjoja 

  

   Osa "vanhasta kaartista" on työskennellyt kanssamme 1970-luvulta lähtien!   

   Nuoret ja vanhat, uudet käännynnäiset ja vanha kaarti, eurooppalaiset ja amerik-

kalaiset (pohjoiset ja eteläiset), germaanit ja slaavit ja "romanialaiset" maat, pa-

kanat ja kristityt ja "muut"... me kaikki työskentelemme yhdessä NSDAP/AO:n 

riveissä.  

   SINÄ voit liittyä tiimiimme! 

  

Gerhard Lauck  
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Pikkukaupunkien Amerikka: 

Tosi tarina 
  

   Reilusti köyhyysrajan alapuolella elävä eläkkeellä oleva toveri kävelee postiin.   

Jonossa hän kuulee edessään olevan vanhan rouvan mainitsevan, että hänen 

tyttärensä työskenteli aikoinaan Australiassa.  Hän kertoo, että hänellä on ystäviä 

Australiassa.  He jopa lähettivät hänelle joululahjaksi laatikollisen ruokaa.  

   Nainen ilmeisesti tuntee hänen takanaan olevan iäkkään miehen.  Hän ilmaisee 

surunvalittelunsa siitä, että miehen äiti menehtyi hiljattain.  Mies kommentoi, että 

äiti oli 94-vuotias ja huonossa kunnossa.  Joten ehkä se oli siunaus.  Toverimme 

sanoo muutaman lohdutuksen sanan ennen kuin lähtee. 

   Noin korttelin päässä hän kuulee Beethovenin yhdeksännen sinfonian viidennen 

osan soivan piirikunnan oikeustalon kaiuttimista.  Hän on nyt kaupan edessä, jossa 

kirkon urkuri työskentelee.  Hän kävelee sisään ja mainitsee tästä miehelle. 

   Muutaman korttelin päässä hän pysähtyy säästöliikkeeseen ja pyytää ter-

vehtimään kissoja.  Ne nukkuvat, eikä hän halua häiritä niitä.  Joten hän vain 

vilkuttaa.  Hän kertoo myyjälle olevansa erittäin tyytyväinen äskettäin ostamaansa 

käytettyyn televisioon. 

   Seuraava pysäkki on urheiluvälineliike.  Hän huomaa viehättävän nuoren 

vaalean naisen, jolla on kädessään jousi ja nuoli.  Niinpä hän kävelee liikkeen 

omistavan keski-ikäisen pariskunnan luo ja ilmaisee huolensa: "Tiedättekö, kun 

ystävänpäivä koittaa, on vaarallista antaa naisen pitää jousipyssyä ja nuolta!".  He 
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nauravat.  Melkein anteeksipyytävästi hän tunnustaa, ettei hänen vaimonsa kestä 

hänen samoja typeriä vitsejään vuosikymmenestä toiseen.  Niinpä hänen täytyy 

vaivata muita ihmisiä. 

   Kaikki tämä tapahtuu alle tunnissa.  Se ei poikkea hänen tavanomaisesta 

päivittäisestä rutiinistaan.  Ihmiset pitävät hänestä.  He eivät välitä hänen politii-

kastaan. Vaikka monet tietävät, että hän on kovan luokan kansallissosialisti! 

   Joskus hän sisällyttää keskusteluihinsa huolella muotoillun poliittisen kommen-

tin tai kaksi.  Useimmiten hän ei kuitenkaan tee niin.  Hän on vain miellyttävä 

vanha herrasmies, jonka ihmiset näkevät kaupungilla ja jolle he vilkuttavat. 

   Kun hän puhuu politiikasta, hän suunnittelee lähestymistapansa yleisöä varten.  

Talous, poliitikkojen myyminen ja Wall Streetin loisiminen ovat yleisiä 

lähtökohtia.  Muiden kuin valkoihoisten maahanmuutto, mustien rikollisuus ja 

ulkomaalaiset tulevat esiin myöhemmin, kun tietty suhde on luotu ja hän tuntee 

yleisönsä paremmin.   

   Avoin kansallissosialistinen propaganda on yleensä varattu myöhempiin 

keskusteluihin.  Silloinkin se alkaa enemmän "historiallisesti" kuin "poliittisesti" 

nykypäivän ongelmien ja ratkaisujen merkityksessä. 

   Ajan myötä yhä useammat ihmiset ovat täysin tietoisia siitä, että hän on itse 

asiassa kovan luokan kansallissosialisti.  Mutta he eivät näytä välittävän.  Jopa 

tunnetut kansalaiset kutsuvat häntä ystäväkseen.  Lisäksi he ovat samaa mieltä 

monista hänen sanoistaan.  He pitävät häntä henkilönä, joka on samalla puolella 

kuin he itse.  Ja hallitus on yhteinen vihollinen. 

   Lyhyesti sanottuna: on olemassa aikoja ja paikkoja, jolloin ja missä ihmisiä voi 

kohdata pyhällä hakaristillä ja uhmakkaalla tervehdyksellä.  Mutta on myös aikoja 

ja paikkoja, joissa maaperä on ensin valmisteltava. 

   Tämä kokenut aktivisti on käyttänyt molempia lähestymistapoja.  Jopa miele-

nosoituksia myrskyarmeijan univormussa.  Hänellä on yhä vanha 

rynnäkköupseerin univormunsa!). 

   Kyse on yksinkertaisesti taktiikasta.  Ei dogmasta. 

   Sinäkin voit tehdä tämän! 

    Valmistele maaperä.  Istuta siemen.  Kastele kasvi.  Katso, miten se kasvaa.   

Kerää sato, kun aika on kypsä. 
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Puhuttu sana 
  

   Puhuttu sana on tehokkain propagandavälineemme vakuuttamisessa ja 
käännyttämisessä.  Mieluiten kasvokkain.  Ja kahdenkeskisesti.  Räätälöi 
lähestymistapasi yleisösi mukaan.  Keskity sen ensisijaisiin huolenaiheisiin.  Ei 
omiin ideologisiin mieltymyksiisi.  
   Esitteillä, julisteilla, tarroilla jne. ei pitäisi edes yrittää "selittää" tai "voittaa".  
Niiden tavoitteena on herättää huomiota, herättää kiinnostusta ja saada aikaan 
kyselyjä.  Joko kirjallisia tiedusteluja tai Internet-liikennettä.  Hakaristi on erittäin 
tehokas!  
   Aikakauslehdet on suunnattu ensisijaisesti nykyisille kannattajille ja tukijoille.  
Niiden ensisijaisena tavoitteena ei ole niinkään "koulutus" vaan pikemminkin ylei-
sen yhteisymmärryksen muuttaminen konkreettiseksi tueksi.  Tämä tarkoittaa ak-
tivismia, työtä tai rahaa. ("Pelkkä moraalinen tuki" ei yksinkertaisesti riitä). 
   Kirjat palvelevat koulutusta.  
   Internetin yleistyminen on heikentänyt perinteisten tiedotusvälineiden asemaa.  
Internet ei kuitenkaan ole korvannut sitä!  Internet on arvokas väline.  Mutta se ei 
ole yleispätevä lääke.  Pidä työkalupakki täynnä kaikkia työkaluja.  Ja käytä 
jokaista työkalua sopivalla tavalla. 
   Kuvittele seuraava skenaario: 
  
Kaksikymmentä miestä kokoontuu ra-
kentamaan taloa.  Jokainen tuo muka-
naan sahan.  Kukaan ei tuo vasaraa. Kun 
heiltä kysytään, miksi he eivät ole 
tuoneet vasaraa, jokainen mies antaa sa-
man vastauksen: "Vasara on raaka ja 
vanhanaikainen.  Saha on huipputekniik-
kaa ja modernia!" 
  
   Näin tapahtuu aivan liian usein.  Liial-
linen riippuvuus Internetistä vahingoittaa 
liikettä.  Aivan kuten vasaran puute estää 
talon rakentamisen edellä esitetyssä ske-
naariossa. 
   Yksi tämän päivän keskeisistä ky-
symyksistä on tämä: Miten voimme ke-
hittää kustannustehokkaimman 
yhdistelmän välineitä ja lähestymis-
tapoja?  Kuinka monta - ja minkälaisia - 
sahoja ja vasaroita kuuluu omaan työka-
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lupakkiin, jos haluamme tehdä työn oikein? 
   Olemme työskennelleet tämän ongelman parissa jo vuosia.  Tähän mennessä on 
saavutettu merkittävää edistystä, mutta vielä on pitkä matka kuljettavana.  Onneksi 
emme ole yksin.  Monet ihmiset työskentelevät yhdessä parhaan ratkaisun lö-
ytämiseksi.  
   Liity meihin! 
  
Gerhard Lauck    
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