
1 

Varför jag gick med i NSDAP/AO 
  

Vicenç Espaillat 
  

   I september 2014 kände jag mig mycket desillusionerad över situationen i 

dagens USA.  Detta är inte längre det land som mina föräldrar och jag kom till av 

egen fri vilja!  Vi har urartat till en oligarkisk plutokrati.  Vi är nu alla skattekor, 

ränteslavar och arbetsslavar (bland alla andra problem - olaglig invandring är ett 

stort problem i det område där jag bor). 

   Jag kom ihåg vad min far hade sagt 

om att "Hitler hade några goda idéer..." 

och jag undrade om det fanns något 

sådant i Amerika.  Så på ett infall sökte 

jag på Google.  Det fanns en sådan or-

ganisation!  Så jag kontaktade dem och 

skickade dem ett introduktionsbrev.  

Deras ledare erkände att jag var "en bra 

skribent" och frågade om jag skulle vara 

villig att skriva en artikel för dem.  Jag 

skickade artikeln, sedan en annan, sedan 

en annan...  Jag hade mycket lite kon-

takt med dem förutom en tillfällig 

förfrågan om en ny artikel. 

   Jag blev lite besviken över den knappa 

kommunikationen.  Men i min for-

skning för att skriva dessa artiklar snub-

blade jag över en del information, som 
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visade sig komma från ett Internetforum.  Så jag undersökte det närmare och gick 

med i det.  Mycket snart kontaktade en rekryterare från NSDAP/AO mig och 

frågade om jag var villig att hjälpa till.   

   Till skillnad från den andra gruppen kommunicerade de ofta med mig, och jag 

kände äntligen att jag hade en möjlighet att göra "något" för en större sak.  Allt jag 

förväntade mig var att bidra genom att översätta dokument.  De insåg dock 

omedelbart att jag hade "andra förmågor" och dröjde inte med att ta dem i bruk. 

   Jag gjorde då lite efterforskningar för att ta reda på vem Gerhard Lauck var.  Jag 

läste allt jag kunde hitta om honom.  Mycket av detta är skrivet av "fienden".  Men 

jag vet hur man läser mellan raderna och jag är kapabel att ta hänsyn till källan i 

min analys.  De tillhandahöll också en del självbiografiskt material i det infor-

mationspaket de skickade till mig, och jag hörde några radioprogram där han in-

tervjuades.  På kort tid bestämde jag mig för att Gerhard Lauck var en man som 

jag respekterade och som jag gärna skulle vilja arbeta för. 

   Under hela denna tid (och under de senaste åren) har jag arbetat för en lokal 

myndighet.  Vilken var Hitlers ursprungliga titel på Mein Kampf?  Det var Vierein-

halb Jahre (des Kampfes) gegen Lüge, Dummheit und Feigheit, eller Fyra och ett 

halvt år (av kamp) mot lögner, dumhet och feghet.  Det sammanfattade mitt arbete 

perfekt.  Lögner, dumhet och feghet.  (Jag kan dela med mig av några artiklar i 

pressen om den organisation där jag arbetar.  De lokala tidningarna har en dag med 

oss att göra.  De hänvisar till vår styrelse som: ja, det ska jag låta bli!  Bara för att 

ge ett trivialt exempel från min vardag: Som IT-chef är det jag som ombeds att 

ställa upp en bärbar dator och projektor i styrelserummet när de behöver det.  In-

gen annan verkar ha intelligensen eller förmågan att koppla en bärbar dator till en 

projektor och sätta på den.  Men trots det, när jag kom in för att göra det, hänvi-

sade de mig till... "Anslut den bärbara datorn och anslut Ethernet-kabeln till Ether-

net-porten och VGI-kabeln till projektorn...".  Tack, dr Science, för att du 

behandlar mig som en femåring!) 

   Gerhard Laucks behandling av mig är i motsatt riktning!  "Här är en kille med 

viss förmåga, låt oss se var vi bäst kan använda honom."  Vilken uppfriskande 

kontrast! 

   Så sammanfattningsvis är det som lockade mig med NSDAP/AO att det finns ett 

kompetent ledarskap, att den ansvarige mannen inte står över att kommunicera 

med "hantlangarna" och att organisationen har gjort något värdefullt i över fyra 

decennier.  Jag har tittat på andra organisationer, men jag är inte så förtjust i att 

bära uniformer och delta i gatuaktivism.  Det är inget fel med dessa aktiviteter, de 

var bara inte något som lockade mig, och det fanns inte heller många möjligheter 

att göra den här typen av saker i det landsbygdsområde där jag bor. 

   Hittills har inget från NSDAP/AO tråkat mig.  Det har varit en utmaning, i or-
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dets positiva bemärkelse.  Jag har njutit av att göra allt arbete som jag har fått.  

När det gäller vad jag har funnit förvirrande kan jag bara nämna egenheterna hos 

alla produkter som vår programvaruleverantör har tagit fram.  Det tog mig lite tid 

(mindre än en månad) att helt förstå arbetsflödet, men jag känner att jag har koll 

på det nu.  Ju mer jag har lärt mig om organisationen, desto mer uppskattar jag hur 

välskött den är. 
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Styrka genom skratt: 

En inblick i vår verksamhet 
  

Baron 
  

Många människor, både vänner och fiender, är nyfikna på hur vår verksamhet fun-

gerar.  

  

Som långvarig deltagare har jag fått mer än bara en liten inblick i vår verksamhet. 

  

Säkerheten måste dock alltid beaktas. Inte bara min. Allas! Därför måste jag välja 

mina ord med omsorg. Mycket noggrant. 

  

Föreställ dig följande scenario: 

  

Du arbetar på ett dårhus.  

  

En dag gör de intagna uppror och tar över. Du måste tänka snabbt för att 

rädda dig själv. Du har en bra idé. 

  

Du bestämmer dig för att låtsas att du är en av de intagna! 
  

Detta är naturligtvis en känslig balansakt. 

  

Om du å ena sidan uppträder för normalt, kommer du inte att framstå som 

galen. 

  

Å andra sidan, om du beter dig alltför galet kommer du inte att tas på allvar 

och inte ha något att säga till om i den nya regimen. (Kom ihåg att vi talar om 

fångarna på ett dårhus. INTE valda regeringstjänstemän!) 

  

Med andra ord måste du hela tiden agera och prata halvt galet och halvt nor-

malt. 

  

Naturligtvis är jämförelsen mellan vårt kontor och ett dårhus en överdrift. Men jag 

vägrar att specificera graden av överdrift.  

  

Om det finns några.  
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