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Zakaj sem se pridružil NSDAP/AO 
  

Vicenç Espaillat 
  

   Okoli septembra 2014 sem se počutil zelo razočaran nad stanjem v ZDA.  To ni 

več država, v katero smo s starši prišli po lastni izbiri!  Sprevrgli smo se v oli-

garhično plutokracijo.  Zdaj smo vsi davčne krave, sužnji za obresti in delavci 

(poleg vseh drugih težav - na območju, kjer živim, je največja težava nezakonito 

priseljevanje). 

   Spomnil sem se, kaj je rekel moj oče o 

tem, da je imel Hitler nekaj dobrih 

idej ..., in se vprašal, ali je kaj takega 

obstajalo tudi v Ameriki.  Zato sem v 

naglici poiskal na Googlu.  Takšna or-

ganizacija je obstajala!  Zato sem jih 

kontaktiral in jim poslal predstavitveno 

pismo.  Njen vodja je ugotovil, da sem 

"dober pisec", in me vprašal, ali bi bil 

pripravljen napisati članek zanje.  Poslal 

sem članek, nato še enega, nato še ene-

ga...  Z njimi sem imel zelo malo stikov, 

razen občasne prošnje za nov članek. 

   Malo sem bil razočaran nad po-

manjkljivimi komunikacijami.  Vendar 

sem med raziskovanjem za pisanje teh 

člankov naletel na nekaj informacij, za 

katere se je izkazalo, da prihajajo z in-
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ternetnega foruma.  Zato sem ga podrobneje preučil in se mu pridružil.  Zelo kma-

lu je z mano stopil v stik rekrutiranec NSDAP/AO in me vprašal, ali bi bil priprav-

ljen pomagati.   

   V nasprotju z drugo skupino so z mano pogosto komunicirali in končno sem 

imel občutek, da imam priložnost narediti "nekaj" za večji cilj.  Vse, kar sem 

pričakovala, je, da bom prispevala s prevajanjem dokumentov.  Vendar so takoj 

prepoznali, da imam "druge sposobnosti", in niso odlašali z njihovo uporabo. 

   Takrat sem se lotil raziskave, da bi ugotovil, kdo je bil Gerhard Lauck.  Prebral 

sem vse, kar sem lahko našel o njem.  Veliko tega je napisal "sovražnik".  Vendar 

znam brati med vrsticami in sem sposoben pri analizi upoštevati vir.  V paketu in-

formacij, ki so mi ga poslali, so mi posredovali tudi nekaj avtobiografskega gradi-

va, slišal pa sem tudi nekaj radijskih oddaj, v katerih so ga intervjuvali.  V kratkem 

sem se odločil, da je Gerhard Lauck človek, ki ga spoštujem in za katerega bi z 

veseljem delal. 

   Ves ta čas (in zadnjih nekaj let) sem delal za lokalno vladno organizacijo.  

Kakšen je bil prvotni naslov Hitlerjevega dela Mein Kampf?  Bil je Viereinhalb 

Jahre (des Kampfes) gegen Lüge, Dummheit und Feigheit ali Štiri leta in pol 

(boja) proti lažem, neumnosti in strahopetnosti.  To je bil popoln povzetek mojega 

dela.  Laž, neumnost in strahopetnost.  (Lahko delim nekaj člankov v tisku o or-

ganizaciji, v kateri delam.  Lokalni časopisi imajo o nas kar nekaj dela.  Naš up-

ravni odbor imenujejo: no, to bom izpustil!  Naj navedem samo en trivialen primer 

iz svojega vsakdanjega življenja: kot vodja informatike sem tisti, ki ga prosijo, naj 

v sobi upravnega odbora postavi prenosni računalnik in projektor, ko ga potrebuje-

jo.  Zdi se, da nihče drug nima dovolj pameti ali sposobnosti, da bi prenosni 

računalnik priključil na projektor in ga vklopil.  A kljub temu, ko sem prišel, da bi 

to storil, so me usmerili... "Priključite prenosnik in priključite ethernetni kabel na 

ethernetna vrata, kabel VGI pa na projektor..."  Hvala, doktor znanosti, da me 

obravnavate kot petletnika!) 

   Gerhard Lauck me je obravnaval na nasprotnem koncu spektra!  "Tukaj je fant z 

nekaj sposobnostmi, poglejmo, kje ga lahko najbolje uporabimo."  Kako 

osvežujoče nasprotje! 

   Če povzamem, me pri NSDAP/AO privlači, da ima kompetentno vodstvo, da se 

odgovorni človek ne boji komuniciranja s "slugami" in da organizacija že več kot 

štiri desetletja počne nekaj koristnega.  Raziskoval sem tudi druge organizacije, 

vendar nisem preveč navdušen nad nošenjem uniform in ukvarjanjem z uličnim 

aktivizmom.  S temi dejavnostmi ni nič narobe, le niso bile nekaj, kar bi me prite-

gnilo, prav tako pa na podeželju, kjer živim, ni bilo veliko možnosti za tovrstno 

početje. 

   Do danes me ni dolgočasilo še nič od NSDAP/AO.  To je bil izziv v pozitivnem 
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pomenu te besede.  V veselje mi je bilo opravljati vse delo, ki mi je bilo zaupano.  

Glede tega, kaj me je zmotilo, lahko navedem le posebnosti katerega koli izdelka, 

ki ga je izdal naš prodajalec programske opreme.  Potreboval sem nekaj časa 

(manj kot mesec dni), da sem v celoti razumel potek dela, vendar se mi zdi, da ga 

zdaj obvladam.  Več ko sem se naučil o organizaciji, bolj cenim, kako dobro je vo-

dena. 
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Moè skozi smeh: 

Pogled v našo dejavnost 
  

Baron 
  

Veliko ljudi, tako prijateljev kot sovražnikov, zanima, kako poteka naše delovanje.  

  

Kot dolgoletni udeleženec sem imel veè kot le bežen vpogled v naše delovanje. 

  

Vendar je treba vedno upoštevati varnost. Ne samo moja. Za vse! Zato moram 

skrbno izbirati besede. Zelo previdno. 

  

Predstavljajte si naslednji scenarij: 

  

Delate v norišnici.  

  

Nekega dne se zaporniki uprejo in prevzamejo oblast. Da bi se rešili, morate 

razmišljati hitro. Imate odlièno zamisel. 

  

Odloèite se, da se boste pretvarjali, da ste eden od zapornikov! 
  

Seveda je to obèutljivo ravnovesje. 

  

Po eni strani, èe se boste obnašali preveè normalno, ne boste videti kot nori. 

  

Po drugi strani pa, èe se boste obnašali preveè noro, vas ne bodo jemali resno 

in ne boste imeli nobene besede pri novem režimu. (Ne pozabite, da govorimo 

o zapornikih v norišnici. NE o izvoljenih državnih uradnikih!) 

  

Z drugimi besedami, dosledno se morate obnašati in govoriti napol noro, na-

pol normalno. 

  

Seveda je ta primerjava med našim uradom in norišnico pretirana. Vendar noèem 

opredeliti stopnje pretiravanja.  

  

Èe obstaja.  
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