
Effektiv propaganda 
  

En sann historia 
  

Ett dussin mestadels äldre medborgare står i kö.  De väntar på att 

livsmedelsbanken ska öppna.  Detta är en liten stad.  Människorna är vänliga.  Det 

är lätt att komma in i samtal. 

  

Någon säger att det är mycket sorgligt 

att unga människor måste slåss och dö i 

krig i fjärran länder. 

  

Alla är överens. 

  

En amerikansk veteran från andra 

världskriget håller också med.  Men han 

tillägger:  

  

"Det är inte som andra 

världskriget!" 

  

En nationalsocialist som också står i 

kön kan inte motstå frestelsen.   

Han säger följande: 
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Under andra världskriget kämpade Tyskland mot kommunismen.  Amerika 

kämpade för kommunismen.  Vad blev resultatet? 

  

Kommunistisk expansion i Öst- och Centraleuropa ... Kalla kriget ... Hotet om 

kärnvapenkrig ... Kommunistisk expansion i Asien ... Koreakriget. Det första kriget 

som Amerika inte vann ... Vietnamkriget ... Det första kriget som Amerika 

förlorade ... 

  

Geopolitiskt sett kommer Europa sannolikt att domineras av Tyskland eller 

Ryssland.   Och Asien av Japan eller Kina. 

  

Tyskland och Japan är små länder.  De skulle kunna ta över sina egna kontinenter.   

Men de skulle få svårt att behålla kontrollen.   

  

De kunde inte expandera längre.   Även om de ville.  Men de ville inte göra det. 

  

Ryssland och Kina är mycket större länder.  Det skulle vara mycket lättare för dem 

att försöka expandera utanför sina egna kontinenter.  Dessutom förespråkar 

kommunisterna öppet en "världsrevolution". 

  

När nationalsocialisten slutar råder en tyst minut. 

  

Den amerikanska veteranen från andra världskriget står precis framför honom.  

Han tittar på honom. 

  

Sedan skakar veteranen nationalsocialistens hand. 

Och tack till honom för att han förklarade detta! 

  



Freds odyssé 
  

Åttonde delen 

Min första resa till staden 
  

Jag vet att det inte är trevligt att tjuvlyssna.   

  

Men om folk sitter nära varandra och pratar tillräckligt högt för att jag ska kunna 

höra dem är det inte tjuvlyssning.  Det är en olyckshändelse.   

  

En lycklig olycka! 

  

Den medicinska personalen uppskattar mina anteckningar. 

Och jag blir belönad! 

  

På så sätt fick jag tillåtelse för min första resa till staden.   

  

Timingen var bra! 

  

Helga och den gamle Gebhardt var i stan samtidigt.  (Jag vet inte om han är släkt 

med Karl eller inte.) Hon presenterade oss även för några av de lokala 

butiksägarna.   

  

Vår personal och även våra gäster är populära.  Vi är alltid artiga och vänliga.  

Köp massor av souvenirer.  Och lämna stora dricks.   

  

Det verkar rättvist.  Vi spiller också vatten, använder många servetter, pratar för 

högt och drar till oss uppmärksamhet.  (Men inga advokatbrev!)     

  

Vissa gäster pratar också med hundar och katter.  Lyckligtvis beror detta på kärlek 

till djuren.  Inte mentala problem. 

  

Limousinchauffören Brandon är förmodligen den mest populära manliga 



medarbetaren bland lokalbefolkningen.  Vi ser ofta skyltar som önskar honom 

lycka till! 

  

Helga distraherar mig alltid.  Så jag lade inte märke till Elmer.  Tills min ledsagare 

påpekade honom. 

  

Elmers klubb håller ett öga på oss.  Men de har aldrig misshandlat oss fysiskt eller 

verbalt.  Så vi ignorerar dem.  Tills vi återvänder till anläggningen.  Då berättar vi 

skämt om dem. 

  

Uppenbarligen tror Elmers klubb att vår anläggning är en hemlig bas.  Och 

personalen utför experiment med anknytning till psykologisk krigföring.   

  

Dumma skämt spelar förmodligen en stor roll.  (Detta är den enda del som verkar 

trovärdig.) 

  

Elmer skrev till och med en novell med titeln "Our Town Eccentric".  Den bygger 

på Gebhardts "övervakning".   

  

Tyvärr är den svår att översätta, eftersom den är skriven på amerikansk slang. 

  



 


