
Det talte ord    
  

   Det talte ord er vores mest effektive propagandaværktøj til at overbevise og 

omvende.  Helst ansigt til ansigt.  Og en-til-en.   

   Skræddersy din tilgang til din målgruppe!  Koncentrer dig om dets primære 

bekymringer.  Ikke dine egne ideologiske præferencer.  

   Foldere, plakater, klistermærker osv. 

bør ikke engang forsøge at "forklare" 

eller "overbevise".  Deres mål er at 

skabe opmærksomhed, interesse og 

forespørgsler.  Enten skriftlige 

henvendelser eller trafik på internettet.   

   Hakkekorset er yderst effektivt!  

   Periodica er primært rettet mod 

eksisterende sympatisører og 

tilhængere.  Deres primære mål er ikke 

så meget "uddannelse", men snarere at 

omdanne generel enighed til konkret 

støtte.   

  

Betonstøtte 

er lig med 

Aktivisme, arbejde eller penge 
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   "Moralsk støtte" alene er simpelthen ikke nok! 

   Bøger tjener til uddannelse!  Derfor udgiver vi hundredvis af bøger på over et 

dusin sprog. 

   Desværre har internettets fremkomst svækket de traditionelle medier.   

   Internettet har dog ikke erstattet andre kommunikationsmidler!   

   Internettet er et værdifuldt værktøj.  Men det er ikke et universalmiddel.   

   Forestil dig følgende scenario: 

  

Tyve mænd samles for at bygge et hus.  Alle medbringer en sav.  Ingen tager en 

hammer med. Når man spørger dem, hvorfor de ikke har taget en hammer med, 

giver hver mand det samme svar: "En hammer er grov og gammeldags.  En sav er 

højteknologisk og moderne!" 

  

   Det er det, der sker alt for ofte.  Den overdrevne afhængighed af internettet 

skader bevægelsen.  Ligesom manglen på en hammer forhindrer opførelsen af 

huset i ovenstående scenario. 

  

   Hold din propaganda-værktøjskasse fyldt med alle værktøjer.  Og brug hvert 

enkelt værktøj på den rigtige måde. 

  

   Husk dette: 

  

Den virkelige verden er vigtigere end den virtuelle verden! 

  

Gerhard Lauck    



Freds Odessy 
  

Sjette del 

Forbindelser med Fællesskabet 
  

En sådan facilitet har brug for en dygtig direktør for samfundsrelationer! 

  

Især i et landdistrikt med en lille befolkning.   

  

Alle kender alle.  Eller kender i det mindste nogen, der gør det.  Rygterne spredes 

hurtigt. 

  

Kontakten mellem personalet og lokalbefolkningen er ikke et problem.  

(Medmindre nogen har fået for meget at drikke og begynder at synge visse sange.) 

  

Men "gæsterne" er ofte ret "excentriske".  Nogle gange tiltrækker de sig uønsket 

opmærksomhed.   

  

Derfor overvåges deres besøg i byen nøje.  Uddannet personale ledsager dem.  De 

lader som om, de er bekymrede familiemedlemmer.  Eller venner af familien.   

  

Det er ikke nødvendigt med skydevåben.  Nogle af de ansatte - både mænd og 

kvinder - er store og atletiske! 

  

Heldigvis er de fleste hændelser mere morsomme end skadelige. 

  

Engang blev den gamle herre skilt fra sin ledsager.  Han kom ind i et møde med 

fremtrædende borgere.   Disse søde mennesker var ganske enkelt søde ved ham.  

(Det senere brev fra deres advokat var blot en formalitet).    

  

En anden gang forsøgte han at indrykke en annonce i den lokale avis.  Redaktøren 

nægtede.  (Ingen advokatbrev denne gang.) 

  

En gruppe "bekymrede borgere" besluttede endda at "undersøge mistænkelig 



aktivitet".  Det var ikke overraskende, at denne "undersøgelse" var en morsom 

farce.  (Ingen advokatbrev, men måske en nominering for bedste utilsigtede 

komedie!)   

  

  

Du kender det gamle ordsprog: 

  

Sandheden er mærkeligere end fiktion! 




