
 Räägitud sõna    
  

   Suuline sõna on meie kõige tõhusam propagandavahend veenmiseks ja pöör-

dumiseks.  Eelistatavalt näost näkku.  Ja üks-ühele.   

   Kohandage oma lähenemine oma sihtrühmale!  Keskenduge selle peamistele 

probleemidele.  Mitte teie enda ideoloogilistele eelistustele.  

   Voldikud, plakatid, kleebised jne ei 

tohiks isegi mitte üritada "selgitada" või 

"võita".  Nende eesmärk on tõmmata 

tähelepanu, tekitada huvi ja tekitada 

päringuid.  Kas kirjalikke päringuid või 

internetiliiklust.   

   Haakrist on äärmiselt efektiivne!  

   Ajakirjad on suunatud eelkõige 

olemasolevatele sümpaatidele ja 

toetajatele.  Nende peamine eesmärk ei 

ole mitte niivõrd "haridus", vaid pigem 

üldise nõusoleku muutmine 

konkreetseks toetuseks.   

  

Betoonist tugi 

võrdub 

Aktivism, töö või raha 
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   "Moraalne toetus" üksi ei ole lihtsalt piisav! 

   Raamatud teenivad haridust!  Seepärast avaldame sadu raamatuid rohkem kui 

kümnes keeles. 

   Kahjuks on interneti levik nõrgestanud traditsioonilist meediat.   

   Internet ei ole siiski asendanud teisi sidevahendeid!   

   Internet on väärtuslik vahend.  Kuid see ei ole universaalne ravim.   

   Kujutage ette järgmist stsenaariumi: 

  

Kakskümmend meest koguneb maja ehitama.  Igaüks toob sae.  Keegi ei too 

haamrit. Kui küsitakse, miks ta haamrit ei toonud, annab iga mees sama vastuse: 

"Vasar on toores ja vanamoodne.  Saag on kõrgtehnoloogiline ja moodne!" 

  

   See on see, mis juhtub liiga sageli.  Liigne tuginemine internetile kahjustab 

liikumist.  Nii nagu haamri puudumine takistab maja ehitamist ülaltoodud 

stsenaariumis. 

  

   Hoidke oma propaganda tööriistakast täielikult varustatud kõigi tööriistadega.  

Ja kasutage iga tööriista sobival viisil. 

  

   Pidage seda meeles: 

  

Reaalne maailm on tähtsam kui virtuaalne maailm! 

  

Gerhard Lauck    



Fredi odekeel 
  

Kuues osa 

Ühenduse suhted 
  

Selline asutus vajab oskuslikku ühenduse suhete juhti! 

  

Eriti väikese rahvaarvuga maakonnas.   

  

Kõik tunnevad kõiki.  Või vähemalt tunneb kedagi, kes tunneb.  Kuulujutud 

levivad kiiresti. 

  

Kontaktid töötajate ja kohalike elanike vahel ei ole probleemiks.  (Välja arvatud 

juhul, kui keegi on liiga palju joonud ja hakkab teatud laule laulma). 

  

Siiski on "külalised" sageli üsna "ekstsentrilised".  Mõnikord tõmbavad nad 

soovimatut tähelepanu.   

  

Seetõttu on nende külastused linnas rangelt kontrollitud.  Neid saadab koolitatud 

personal.  Teesklevad, et nad on muretsevad pereliikmed.  Või perekonna sõbrad.   

  

Tulirelvad ei ole vajalikud.  Mõned töötajad - mehed ja naised - on suured ja sport-

likud! 

  

Õnneks on enamik juhtumeid pigem lõbusaid kui kahjulikke. 

  

Ükskord jäi vana härra oma kaaslasest lahku.  Ta sattus silmapaistvate kodanike 

koosolekule.   Need toredad inimesed tegid talle lihtsalt tuju.  (Nende advokaadi 

hilisem kiri oli lihtsalt formaalsus.)    

  

Teinekord üritas ta avaldada reklaami kohalikus ajalehes.  Toimetaja keeldus.  

(Seekord ei olnud advokaadikirja.) 

  

Rühm "muresid kodanikke" otsustas isegi "uurida kahtlast tegevust".  Pole üllatav, 



et see "uurimine" oli lõbus farss.  (Ei mingit advokaadikirja. Aga võib-olla parima 

tahtmatu komöödia nominatsioon!)   

  

  

Te teate vana ütlust: 

  

Tõde on kummalisem kui väljamõeldis! 




