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Õiged inimesed 

õige töökoha jaoks 
  

Propaganda esimene ülesanne on inimeste võitmine hilisema organisatsiooni 

jaoks; organisatsiooni esimene ülesanne on inimeste võitmine propaganda jät-

kamiseks. - Mein Kampf, propaganda ja organisatsioon 

  

   Võtke teadmiseks! 

   Propaganda esimene ülesanne on in-

imeste värbamine organisatsiooni jaoks.  

Mitte "meelelahutuse" pakkumine vo-

yeuridele ja harrastajatele.  

   Organisatsiooni esimene ülesanne on 

inimeste värbamine PROPAGANDA 

tegemiseks.  Mitte pakkuda 

"seltskondlikku klubi" tugitool-

kindralitele, filosoofidele ja kultistidele. 

   Iga tõeline natsionaalsotsialist tõestab 

end "natsionaalsotsialist" nime vääri-

liseks sellega, et ta teeb midagi selle as-

ja heaks!  "Tõelise uskliku" olemisest ei 

piisa. 

   NSDAP/AO otsib TEGIJAT.  Mitte 

TEGIJAT! 

   Need tegijad jagunevad kolme kate-

 

#187                                                                                                                                          10 / 2022 (133) 



2 

gooriasse:  

 

CO-WORKERS 

toota propagandat 

  

AKTIVISTID 

levitada propagandat 

  

DONORS 

finantspropaganda 

  

   NSDAP/AO otsib üles pühendunud natsionaalsotsialistid!  Parimad inimesed ta-

havad tööle saada.  Me teeme täpselt seda.  Ja see meeldib neile.  Siin on see, mida 

üks meie kõige väärtuslikum uus värbamineja kirjutas: 

  

   Kuidas ma siia sattusin? 

   Ma teadsin, et midagi oli televisiooni, ajalehtede ja raadio jutustuses valesti, 

kuid ma ei osanud seda täpselt määratleda.  Asjad lihtsalt ei klappinud ja minu 

teadmatus, mida selle suhtes ette võtta, masendas mind.  Ma tegin kõik, mida pidin 

tegema, ja tundus, et olin alati majanduslikust 8-pallist maha jäänud.  

   Minu vastuste otsimine viis mind foorumisse, kus ma hakkasin uurima ja lugema 

postitusi, ressursse ja artikleid ning hakkasin aru saama, et midagi on vaja teha, 

ja seda varsti!  Ma olin alles algaja ja ma ei teadnud, mida ma saaksin teha, et 

midagi muuta.  Ma peaaegu loobusin foorumist, sest mind heidutas defetism ja 

lõputu jutt, kuid mitte tegutsemine! 

   Siis kohtusin Gerhardiga, kes pani mind kohe tööle - ja see meeldis mulle!  Ta 

näitas mulle lihtsaid, turvalisi, kuid tõhusaid viise, kuidas ma saaksin olla aktiivne 

ja kaasatud.  Nüüd olen ma osa ülemaailmsest aktivistide meeskonnast ja me 

teeme asju!   

   Olen leidnud, et selle töö tegemine on olnud kõige rahuldust pakkuvam ja rahul-

dust pakkuvam vabatahtlik töö, mida olen kunagi teinud.  Puhta tõe loomisega ja 

levitamisega seotud kvalitatiivne erinevus paneb mu südame kõrgele tõusma! 

   Olen töötanud koos meie Gerhardiga erinevate projektide kallal, nii et ma tean, 

kuidas ta mõtleb, ja ma tean, et teda toetavad mitmed samad meeskonnaliikmed, 

kes on edukalt ellu viinud ka teisi projekte!  Mitte miski ei ole nii edukas kui edu! 

   Oma poliitilise ärkamise aastapäeval vaatan igal aastal tagasi ja jälgin samme, 

mis ma astusin algajast kuni aktivistini, kelleks ma olen saanud.  Mitte miski ei ole 

lähedane sellele tundele, et ma tegelikult midagi mõõdetavat ja olulist teen.   Roh-

kem meie inimesi kui kunagi varem on ärkamas ja märkamas, et on aeg teha 
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midagi, et kindlustada mitte ainult meie esiisade pärand, vaid ka meie järeltulijate 

tulevik!  Selle asemel, et rääkida ja kurta, on aeg TEGEVUS.  See uskumatult va-

bastav ja põnev ideoloogilise uuenduse ja tegeliku tegevuse teekond on tohutu ja 

see alles algab. 

   Kas sa ei liitu minuga? 

  

   Meie meeskonnaga liitub üha rohkem õigeid inimesi.  Iga uus projekt toob 

juurde rohkem häid inimesi.  Meie värbajate hulka kuuluvad: 

  

Ärimehed Euroopas ja Ameerikas 

hallata meie kirjastusrajatisi 

  

Meditsiinitöötaja Põhja-Ameerikas 

teeb teadusuuringuid 

  

Vabatahtlikuna Lõuna-Ameerikas 

tõlgib raamatuid 

  

IT-spetsialist Kaug-Idas 

loob koolitusjuhendid 

  

   Mõned "vana kaardivägi" on meiega töötanud juba 1970ndatest aastatest alates!   

   Noored ja vanad, uuskursuslased ja vana kaardivägi, eurooplased ja ameeri-

klased (põhja ja lõuna), germaanlased ja slaavlased ja "romaani" maad, paganad ja 

kristlased ja "teised"... me kõik töötame koos NSDAP/AO ridades.  

   Sina saad meie meeskonnaga liituda! 

  

Gerhard Lauck  
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Väikelinna Ameerika: 

Tõsi lugu 
  

   Postkontorisse kõnnib pensionile jäänud seltsimees, kes elab tublisti allpool vae-

suspiiri.   Järjekorras seistes kuuleb ta, kuidas tema ees seisev vanaproua mainib, 

et tema tütar töötas varem Austraalias.  Ta ütleb talle, et tal on Austraalias sõbrad.  

Nad saatsid talle jõuludeks isegi toidupakendi.  

   Naine tunneb ilmselgelt tema taga olevat eakat meest.  Ta avaldab kaastunnet, et 

tema ema suri hiljuti.  Ta kommenteerib, et ta oli 94-aastane ja halva tervisega.  

Nii et võib-olla oli see õnnistus.  Meie seltsimees ütleb enne lahkumist paar lohu-

tussõna. 

   Umbes kvartali kaugusel kuuleb ta, kuidas maakonna kohtumaja kõlaritest kõlab 

Beethoveni üheksas sümfoonia viies osa.  Ta on nüüd poe ees, kus töötab kirikuor-

ganist.  Ta läheb sisse ja mainib seda mehele. 

   Paar kvartalit edasi peatub ta säästupoe juures ja palub kassidele tere öelda.  Nad 

magavad ja ta ei taha neid häirida.  Nii et ta lihtsalt lehvitab selle asemel.  Ta ütleb 

poemüüjale, et on väga rahul oma hiljutise kasutatud televiisori ostuga. 

   Järgmine peatus on spordikaupade kauplus.  Ta märkab atraktiivset noort blondi 

naist, kes hoiab käes vibu ja noolega.  Nii läheb ta poe omaniku, keskealise paari 

juurde ja väljendab oma muret: "Teate, kui saabub sõbrapäev, siis on ohtlik lasta 

naisel vibu ja noolega käes hoida!".  Nad naeravad.  Peaaegu vabandades tunnistab 

ta, et tema naine ei suuda taluda tema samu vanu rumalaid nalju aastakümneid.  
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Nii et ta peab teisi inimesi vaevama. 

   Kõik see toimub vähem kui ühe tunniga.  See ei erine tema tavapärasest päe-

varutiinist.  Ta meeldib inimestele.  Nad ei hooli tema poliitikast. Kuigi paljud 

teavad, et ta on kõva natsionaalsotsialist! 

   Mõnikord lisab ta oma jutuajamisse ühe või kaks hoolikalt sõnastatud poliitilist 

kommentaari.  Kuid enamasti ta seda ei tee.  Ta on lihtsalt meeldiv vana 

härrasmees, keda inimesed näevad linnas ja kellele nad lehvitavad. 

   Kui ta räägib poliitikast, siis kujundab ta oma lähenemise publiku jaoks.  Majan-

dus, müüdud poliitikud ja Wall Streeti parasiitlus on ühised lähtepunktid.  Mit-

tevalge immigratsioon, mustanahaliste kuritegevus ja välismaa tulevad hiljem, kui 

on loodud teatav kontakt ja ta tunneb oma publikut paremini.   

   Avatud natsionaalsotsialistlik propaganda on tavaliselt reserveeritud hilisemate 

vestluste jaoks.  Isegi siis algab see pigem "ajalooliselt" kui "poliitiliselt" 

tänapäeva probleemide ja lahenduste mõttes. 

   Aja jooksul on üha rohkem inimesi täiesti teadlik sellest, et ta on tegelikult kõva 

natsionaalsotsialist.  Aga nad ei näi hoolivat.  Isegi silmapaistvad kodanikud 

kutsuvad teda sõbraks.  Pealegi nõustuvad nad paljuski sellega, mida ta ütleb.  Nad 

näevad teda kui kedagi, kes on samal poolel kui nemad.  Ja valitsust kui ühist 

vaenlast. 

   Lühidalt: on olemas ajad ja kohad, kus inimestele püha haakristiga ja trotsliku 

tervitusega vastu astuda.  Kuid on ka aegu ja kohti, kus tuleb kõigepealt pinnas 

ette valmistada. 

   See kogenud aktivist on kasutanud mõlemat lähenemisviisi.  Isegi meeleavaldusi 

tormiväe vormis.  Tal on ikka veel oma vana tormiväelase vorm!). 

   See on lihtsalt taktika küsimus.  Mitte dogma. 

   Ka sina saad seda teha! 

    Valmistage pinnas ette.  Istutage seeme.  Kastke taime.  Vaata, kuidas ta kasvab.   

Korjake seda, kui aeg on küps. 
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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 muredele.  Mitte teie enda ide-

oloogilistele eelistustele.  

   Voldikud, plakatid, kleebised jne ei tohiks isegi mitte üritada "selgitada" või 

"võita".  Nende eesmärk on tõmmata tähelepanu, tekitada huvi ja tekitada pärin-

guid.  Kas kirjalikke päringuid või internetiliiklust.  Haakrist on äärmiselt efek-

tiivne!  

   Ajakirjad on suunatud eelkõige olemasolevatele sümpaatidele ja toetajatele.  

Nende peamine eesmärk ei ole mitte niivõrd "haridus", vaid pigem üldise nõuso-

leku muutmine konkreetseks toetuseks.  See tähendab aktivismi, tööd või raha. 

("Moraalsest toetusest" üksi ei piisa!) 

   Raamatud teenivad haridust.  

   Interneti levik on õõnestanud traditsioonilist meediat.  Internet ei ole seda siiski 

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

Hoidke oma tööriistakastis kõik tööriistad täis.  Ja kasutage iga tööriista sobival 

viisil. 

   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.  Li-

igne tuginemine internetile kahjustab 

liikumist.  Nii nagu haamri puudumine 

takistab maja ehitamist ülaltoodud 

stsenaariumis. 

   Üks põhiküsimusi on täna järgmine: 

Kuidas arendada välja kõige kulutõhu-

sam meediakanalite ja lähenemisviiside 

kombinatsioon?  Kui palju - ja milliseid - 

 



7 

saage ja haamreid kuulub meie tööriistakasti, kui me tahame teha tööd õigesti? 

   Me oleme selle probleemiga töötanud aastaid.  Siiani on tehtud märkimisväär-

seid edusamme, kuid pikk tee on veel käia.  Õnneks ei ole me üksi.  Paljud in-

imesed töötavad koos, et leida parim lahendus.  

   Liitu meiega! 

  

Gerhard Lauck    
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