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Miksi liityin NSDAP/AO:hon 
  

Vicenç Espaillat 
  

   Syyskuun 2014 tienoilla tunsin olevani hyvin pettynyt Yhdysvaltojen 

tämänhetkiseen tilanteeseen.  Tämä ei ole enää maa, johon vanhempani ja minä 

tulimme vapaaehtoisesti!  Olemme rappeutuneet oligarkkiseksi plutokratiaksi.  

Olemme nyt kaikki verolehmiä, korkoorjia ja työläisiä (kaikkien muiden ongelmi-

en ohella - laiton maahanmuutto on 

suuri ongelma asuinalueellani). 

   Muistin, mitä isäni oli sanonut siitä, 

että "Hitlerillä oli hyviä ajatuksia...", ja 

mietin, oliko sellaista Amerikassa.  

Joten hetken mielijohteesta etsin Goog-

lesta.  Tällainen järjestö oli olemassa!  

Niinpä otin heihin yhteyttä ja lähetin 

heille esittelykirjeen.  Sen johtaja totesi, 

että olin "hyvä kirjoittaja", ja kysyi, 

olisinko halukas kirjoittamaan heille 

artikkelin.  Lähetin artikkelin, sitten 

toisen, sitten toisen...  Minulla oli hyvin 

vähän yhteyttä heihin lukuun ottamatta 

satunnaisia pyyntöjä uudesta artik-

kelista. 

   Olin hieman pettynyt niukkaan 

viestintään.  Mutta näitä artikkeleita 

kirjoittaessani törmäsin tietoihin, jotka 
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olivat peräisin eräältä Internet-foorumilta.  Niinpä tutkin asiaa tarkemmin ja liityin 

siihen.  Hyvin pian eräs NSDAP/AO:n värvääjä otti minuun yhteyttä ja kysyi, olis-

inko valmis auttamaan.   

   Toisin kuin toisessa ryhmässä, he olivat usein yhteydessä minuun, ja minusta 

tuntui vihdoin siltä, että minulla oli mahdollisuus tehdä "jotain" suuremman asian 

hyväksi.  Odotin vain, että voisin auttaa kääntämällä asiakirjoja.  He kuitenkin hu-

omasivat heti, että minulla oli "muitakin kykyjä", eivätkä viivytelleet niiden käyt-

tämisessä. 

   Tässä vaiheessa tein hieman tutkimusta selvittääkseni, kuka Gerhard Lauck oli.  

Luin kaiken, mitä hänestä löysin.  Suuri osa tästä on "vihollisen" kirjoittamaa.  

Osaan kuitenkin lukea rivien välistä ja pystyn ottamaan lähteen huomioon analyy-

sissäni.  He toimittivat minulle lähettämässään tietopaketissa myös jonkin verran 

omaelämäkerrallista materiaalia, ja kuulin joitakin radio-ohjelmia, joissa häntä 

haastateltiin.  Lyhyessä ajassa päätin, että Gerhard Lauck oli mies, jota kunnioitin 

ja jolle työskentelisin mielelläni. 

   Koko tämän ajan (ja viimeiset vuodet) olen työskennellyt paikallishallinnon or-

ganisaatiossa.  Mikä oli Hitlerin Mein Kampfin alkuperäinen nimi?  Se oli Vierein-

halb Jahre (des Kampfes) gegen Lüge, Dummheit und Feigheit eli Neljä ja puoli 

vuotta (taistelua) valheita, typeryyttä ja pelkuruutta vastaan.  Se tiivisti työni 

täydellisesti.  Valheita, tyhmyyttä ja pelkuruutta.  (Voin kertoa joitakin lehtiartik-

keleita organisaatiosta, jossa työskentelen.  Paikalliset sanomalehdet pitävät meistä 

hauskaa.  He viittaavat johtokuntaamme seuraavasti: no, jätän sen pois!  Annan 

vain yhden triviaalin esimerkin jokapäiväisestä elämästäni: IT-päällikkönä minua 

pyydetään asettamaan läppäri ja projektori hallituksen huoneeseen, kun sitä tarvi-

taan.  Kenelläkään muulla ei tunnu olevan älyä tai kykyä kytkeä kannettavaa tie-

tokonetta projektoriin ja käynnistää sitä.  Mutta siitä huolimatta, kun tulin 

tekemään sen, he ohjasivat minut... "Kytke kannettava tietokone, kytke Ethernet-

kaapeli Ethernet-porttiin ja VGI-kaapeli projektoriin..."  Kiitos, tohtori Tiede, että 

kohtelette minua kuin viisivuotiasta!)! 

   Gerhard Lauckin kohtelu minua kohtaan on spektrin vastakkaista ääripäätä!  

"Tässä on kaveri, jolla on kykyjä, katsotaan, missä voimme parhaiten käyttää 

häntä."  Mikä virkistävä kontrasti! 

   Yhteenvetona voidaan siis todeta, että NSDAP/AO:ssa minua viehätti se, että 

siellä on pätevä johto, että vastuullinen mies ei ole "kätyrien" kanssa kommu-

nikoinnin yläpuolella ja että järjestö on tehnyt jotain hyödyllistä yli neljän 

vuosikymmenen ajan.  Tutkin kyllä muita järjestöjä, mutta en ole kovin innostunut 

univormujen käyttämisestä ja katuaktivismista.  Näissä aktiviteeteissa ei ole 

mitään väärää, ne eivät vain olleet jotain, mikä viehätti minua, eikä maaseudulla, 

jossa asun, ollut paljon mahdollisuuksia tällaiseen toimintaan. 
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   Tähän mennessä mikään NSDAP/AO:n toiminta ei ole kyllästyttänyt minua.  Se 

on ollut haaste, sanan positiivisessa merkityksessä.  Olen nauttinut siitä, että olen 

tehnyt kaiken sen työn, joka minulle on annettu.  Mitä tulee siihen, mitä olen 

havainnut hämmentäväksi, voin vain mainita ohjelmistotoimittajamme kaikkien 

tuotteiden erityispiirteet.  Minulta kesti jonkin aikaa (alle kuukausi) ymmärtää 

työnkulku täysin, mutta nyt tunnen, että olen päässyt sen ylimmälle tasolle.  Mitä 

enemmän olen oppinut organisaatiosta, sitä enemmän olen oppinut arvostamaan 

sitä, miten hyvin se on johdettu. 
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Voimaa naurun kautta: 

Kurkistus toimintamme sisälle 
  

Paroni 
  

Monet ihmiset, niin ystävät kuin vihollisetkin, ovat uteliaita toimintamme 

sisäisestä toiminnasta.  

  

Pitkäaikaisena osallistujana olen saanut enemmän kuin vain pienen vilauksen 

toiminnastamme. 

  

Turvallisuus on kuitenkin aina otettava huomioon. Ei vain minun. Kaikkien! Siksi 

minun on valittava sanani huolellisesti. Hyvin huolellisesti. 

  

Kuvittele seuraava skenaario: 

  

Työskentelet mielisairaalassa.  

  

Eräänä päivänä vangit kapinoivat ja ottavat vallan. Sinun on ajateltava 

nopeasti pelastaaksesi itsesi. Sinulla on loistava idea. 

  

Päätät teeskennellä olevasi yksi vangeista! 
  

Tämä on tietysti herkkä tasapainoilu. 

  

Toisaalta, jos käyttäydyt liian normaalisti, et pääse läpi hulluna. 

  

Toisaalta, jos käyttäydyt liian hullusti, sinua ei oteta vakavasti eikä sinulla ole 

sananvaltaa uudessa hallinnossa. (Muistakaa, että puhumme mielisairaalan 

vangeista. EI vaaleilla valituista hallituksen virkamiehistä!) 

  

Toisin sanoen sinun on jatkuvasti käyttäydyttävä ja puhuttava puoliksi hul-

lusti, puoliksi normaalisti. 

  

Vertailu toimistomme ja mielisairaalan välillä on tietysti liioittelua. En kuitenkaan 

suostu määrittelemään liioittelun astetta.  

  

Jos on.  
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