
 Det talade ordet    
  

   Det talade ordet är vårt mest effektiva propagandavärdskap för att övertyga och 

konvertera.  Helst ansikte mot ansikte.  Och en mot en.   

   Skräddarsy ditt tillvägagångssätt till din publik!  Koncentrera dig på de viktigas-

te frågorna.  Inte dina egna ideologiska preferenser.  

   Broschyrer, affischer, klistermärken 

etc. ska inte ens försöka "förklara" eller 

"övertyga".  Deras mål är att väcka 

uppmärksamhet, skapa intresse och få 

fram förfrågningar.  Antingen skriftliga 

förfrågningar eller trafik på Internet.   

   Hakkorset är mycket effektivt!  

   Tidskrifterna riktar sig i första hand 

till befintliga sympatisörer och 

anhängare.  Deras primära mål är inte så 

mycket "utbildning" som att omvandla 

allmän uppslutning till konkret stöd.   

  

Stöd för betong 

är lika med 

Aktivism, arbete eller pengar 

  

   "Moraliskt stöd" är helt enkelt inte 
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tillräckligt! 

   Böcker tjänar till utbildning!  Därför ger vi ut hundratals böcker på över ett 

dussin språk. 

   Tyvärr har Internets framväxt försvagat de traditionella medierna.   

   Internet har dock inte ersatt andra kommunikationssätt!   

   Internet är ett värdefullt verktyg.  Men det är inte ett universalmedel.   

   Föreställ dig följande scenario: 

  

Tjugo män samlas för att bygga ett hus.  Alla tar med sig en såg.  Ingen tar med 

sig en hammare. På frågan varför han inte tog med sig en hammare ger alla män 

samma svar: "En hammare är grov och gammaldags.  En såg är högteknologisk 

och modern!" 

  

   Detta är vad som alltför ofta händer.  Den överdrivna tilltron till Internet skadar 

rörelsen.  Precis som bristen på en hammare förhindrar byggandet av huset i 

scenariot ovan. 

  

   Håll din verktygslåda för propaganda full med alla verktyg.  Och använd varje 

verktyg på rätt sätt. 

  

   Kom ihåg detta: 

  

Den verkliga världen är viktigare än den virtuella! 

  

Gerhard Lauck    



Freds odenser 
  

Del sex 

Relationer med samhället 
  

En sådan här anläggning behöver en skicklig direktör för samhällsrelationer! 

  

Särskilt i ett landsbygdslän med liten befolkning.   

  

Alla känner alla.  Eller känner åtminstone någon som gör det.  Rykten sprids 

snabbt. 

  

Kontakten mellan personal och lokalbefolkningen är inte ett problem.  (Om inte 

någon har druckit för mycket och börjar sjunga vissa sånger.) 

  

"Gästerna" är dock ofta ganska "excentriska".  Ibland drar de till sig oönskad 

uppmärksamhet.   

  

Därför övervakas deras besök i staden noga.  Utbildad personal följer med dem.  

Låtsas vara oroliga familjemedlemmar.  Eller vänner till familjen.   

  

Skjutvapen är inte nödvändiga.  En del av personalen - män och kvinnor - är stora 

och atletiska! 

  

Lyckligtvis är de flesta incidenter mer roliga än skadliga. 

  

En gång skiljdes den gamle herrn från sin följeslagare.  Han vandrade in i ett möte 

med framstående medborgare.   Dessa trevliga människor var helt enkelt med på 

hans humör.  (Det senare brevet från deras advokat var bara en formalitet.)    

  

En annan gång försökte han sätta in en annons i lokaltidningen.  Redaktören 

vägrade.  (Inget advokatbrev den här gången.) 

  

En grupp "oroliga medborgare" beslutade till och med att "undersöka misstänkt 



aktivitet".  Det är inte förvånande att denna "utredning" var en lustig fars.  (Inget 

advokatbrev, men kanske en nominering för bästa oavsiktliga komedi!)   

  

  

Du känner till det gamla talesättet: 

  

Sanningen är konstigare än fiktionen! 




