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De rätta personerna 
för rätt jobb 

  
Propagandans första uppgift är att vinna människor för den senare organisa-
tionen; organisationens första uppgift är att vinna människor för att fortsätta 
propagandan. - Mein Kampf, propaganda och organisation 
  
   Ta del av detta! 
   Propagandans första uppgift    är att 
rekrytera människor till organisationen.  
Inte att tillhandahålla "underhållning" 
för voyeurs och hobbyister.  
   Organisationens första uppgift är att 
rekrytera människor för att skapa 
PROPAGANDA.  Inte att tillhandahålla 
en "social klubb" för generaler, filosofer 
och kultister. 
   Varje sann nationalsocialist bevisar att 
han är värd namnet "nationalsocialist" 
genom att faktiskt göra något för sin 
sak!  Det räcker inte med att vara en 
"sann troende". 
   NSDAP/AO söker DOERS.  Inte 
TALKARE! 
   De som gör det kan delas in i tre kate-
gorier:  
 

SAMARBETARE 
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producera propaganda 
  

AKTIVISTER 
sprida propaganda 

  
DONORS 

finanspropaganda 
  
   NSDAP/AO söker efter hängivna nationalsocialister!  De bästa människorna vill 
bli satt i arbete.  Vi gör exakt det.  Och de älskar det.  Här är vad en av våra mest 
värdefulla nya rekryter skrev: 
  
   Hur hamnade jag här? 
   Jag visste att det var något som inte stämde med berättelserna i tv, tidningar och 
radio, men jag kunde inte riktigt sätta fingret på det.  Saker och ting stämde helt 
enkelt inte, och jag var deprimerad av att inte veta vad jag skulle göra åt saken.  
Jag gjorde allt jag skulle göra och det verkade som om jag alltid låg bakom den 
ekonomiska 8-bollen varje gång.  
   Mitt sökande efter svar förde mig till ett forum där jag började studera och läsa 
inlägg, resurser och artiklar och började förstå att något måste göras, och det 
snart!  Jag var lika mycket nybörjare som de flesta andra och jag visste inte vad 
jag kunde göra för att göra skillnad.  Jag lämnade nästan forumet eftersom jag 
blev avskräckt av defaitismen och det oändliga snacket utan handling! 
   Sedan träffade jag Gerhard som genast satte mig i arbete - och jag älskade det!  
Han visade mig enkla, säkra och effektiva sätt att bli aktiv och delaktig.  Jag är nu 
en del av ett globalt team av aktivister och vi får saker gjorda!   
   Jag har funnit att detta arbete har varit det mest givande och tillfredsställande 
volontärarbete jag någonsin har gjort.  Den kvalitativa skillnad som är involverad 
i skapandet och spridningen av ren sanning får mitt hjärta att sväva i höjden! 
   Jag har arbetat med vår Gerhard i olika projekt, så jag vet hur han tänker, och 
jag vet att han stöds av flera av samma gruppmedlemmar som framgångsrikt har 
genomfört andra projekt!  Det finns inget som lyckas bättre än framgång! 
   Varje år på årsdagen av mitt politiska uppvaknande ser jag tillbaka och spårar 
de steg jag tog från nybörjare till den aktivist jag har blivit.  Ingenting kommer i 
närheten av känslan av att faktiskt göra något mätbart och väsentligt.   Fler av 
våra medborgare än någonsin vaknar upp och märker att det är dags att göra 
något för att säkra inte bara våra förfäders arv utan även våra efterkommandes 
framtid!  I stället för att prata och klaga är det dags att HANDLA.  Denna otroligt 
befriande och spännande resa av ideologisk förnyelse och verklig handling är 
enorm, och den har bara börjat. 
   Vill du inte göra mig sällskap? 
  
   Fler och fler av de rätta personerna ansluter sig till vårt team.  Varje nytt projekt 
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ger oss fler bra människor.  Bland våra rekryteringar finns följande: 
  

Affärsmän i Europa och Amerika 
Förvalta våra förlagsinstitutioner. 

  
Läkare i Nordamerika 

forskar. 
  

Volontärarbete i Sydamerika 
översätter böcker 

  
IT-proffs i Fjärran Östern 

skapar utbildningsmanualer 
  

   Några av "Old Guard" har arbetat med oss sedan 1970-talet!   
   Unga och gamla, nya konvertiter och gamla gardet, européer och amerikaner 
(nord och syd), germaner och slaver och "romantiska" länder, hedningar och 
kristna och "andra"... vi arbetar alla tillsammans i NSDAP/AO:s led.  
   Du kan vara med i vårt team! 
  
Gerhard Lauck  
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Småstadsamerika: 
En sann historia 

  
   En pensionerad kamrat som lever långt under fattigdomsgränsen går till postkon-
toret.   När han står i kön hör han den lilla gamla damen framför honom nämna att 
hennes dotter brukade arbeta i Australien.  Han berättar att han har vänner i Aus-
tralien.  De skickade till och med en låda med mat till honom i jul.  
   Damen känner uppenbarligen den äldre mannen bakom honom.  Hon beklagar 
att hans mor nyligen gick bort.  Han kommenterar att hon var 94 år gammal och 
hade dålig hälsa.  Så kanske var det en välsignelse.  Vår kamrat säger några 
tröstande ord innan han går. 
   Ett kvarter bort hör han Beethovens nionde symfoni, femte satsen, som spelas 
från högtalarna i tingshuset.  Han befinner sig nu framför en affär där kyrkans or-
ganist arbetar.  Han går in och nämner detta för mannen. 
   Några kvarter längre bort stannar han vid en secondhandbutik och ber att få 
hälsa på katterna.  De sover och han vill inte störa dem.  Så han vinkar bara i stäl-
let.  Han berättar för butiksägaren att han är mycket nöjd med sitt senaste köp av 
en begagnad tv. 
   Nästa stopp är en sportbutik.  Han lägger märke till en attraktiv ung blond kvin-
na som håller i en pil och båge.  Han går fram till det medelålders paret som äger 
butiken och uttrycker sin oro: "När Alla hjärtans dag kommer kommer det att vara 
farligt att låta en kvinna hålla i en pilbåge!".  De skrattar.  Nästan ursäktande 
erkänner han att hans fru inte kan stå ut med hans gamla dumma skämt årtionde 
efter årtionde.  Så han måste besvära andra människor. 
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   Allt detta sker på mindre än en timme.  Det är inte olikt hans vanliga dagliga ru-
tin.  Människor gillar honom.  De bryr sig inte om hans politik. Trots att många vet 
att han är en hardcore nationalsocialist! 
   Ibland lägger han in en eller två noggrant formulerade politiska kommentarer i 
sina samtal.  Men för det mesta gör han det inte.  Han är bara en trevlig gammal 
herre som folk ser på stan och vinkar till. 
   När han talar om politik utformar han sitt sätt att uttrycka sig för publiken.  
Ekonomin, politiker som säljer ut sig och Wall Street-parasitism är vanliga utgång-
spunkter.  Invandring av icke-vita, brottslighet bland svarta och utlänningar kom-
mer upp senare, efter att en viss relation har etablerats och han har en bättre känsla 
för sin publik.   
   Öppen nationalsocialistisk propaganda brukar reserveras för senare samtal.  
Även då börjar det mer "historiskt" än "politiskt" i betydelsen dagens problem och 
lösningar. 
   Med tiden har fler och fler människor blivit medvetna om att han faktiskt är en 
hardcore nationalsocialist.  Men de verkar inte bry sig.  Till och med framstående 
medborgare kallar honom vän.  Dessutom håller de med om mycket av det han sä-
ger.  De ser honom som någon som står på samma sida som de själva.  Och 
regeringen som den gemensamma fienden. 
   Kort sagt: Det finns tillfällen och platser att konfrontera människor med det heli-
ga hakkorset och en trotsig hälsning.  Men det finns också tillfällen och platser där 
man först måste förbereda marken. 
   Denna erfarna aktivist har använt båda metoderna.  Till och med demonstration-
er i stormrooperuniform.  Han har fortfarande kvar sin gamla stormtruppsuni-
form!) 
   Det är helt enkelt en fråga om taktik.  Inte en dogm. 
   Du kan också göra detta! 
    Förbered jorden.  Plantera ett frö.  Vattna plantan.  Se den växa.   Skörda den 
när tiden är mogen. 
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Det talade ordet 
  

   Det talade ordet är vårt mest effektiva propagandavärdskap för att övertyga och 
konvertera.  Helst ansikte mot ansikte.  Och en mot en.  Anpassa ditt 
tillvägagångssätt till din publik.  Koncentrera dig på dess viktigaste frågor.  Inte 
dina egna ideologiska preferenser.  
   Broschyrer, affischer, klistermärken etc. ska inte ens försöka "förklara" eller 
"övertyga".  Deras mål är att väcka uppmärksamhet, skapa intresse och få fram 
förfrågningar.  Antingen skriftliga förfrågningar eller trafik på Internet.  Hakkorset 
är extremt effektivt!  
   Tidskrifterna riktar sig i första hand till befintliga sympatisörer och anhängare.  
Deras primära mål är inte så mycket "utbildning" som att omvandla allmän 
uppslutning till konkret stöd.  Detta innebär aktivism, arbete eller pengar. 
("Moraliskt stöd" är helt enkelt inte tillräckligt!). 
   Böcker tjänar till utbildning.  
   Internets framväxt har underminerat de traditionella medierna.  Internet hardock 
inte ersatt dem!  Internet är ett värdefullt verktyg.  Men det är inte ett univer-
salmedel.  Håll din verktygslåda full med alla verktyg.  Och använd varje verktyg 
på rätt sätt. 
   Föreställ dig följande scenario: 
  
Tjugo män samlas för att bygga ett hus.  
Alla tar med sig en såg.  Ingen tar med 
sig en hammare. På frågan varför han 
inte tog med sig en hammare ger alla 
män samma svar: "En hammare är grov 
och gammaldags.  En såg är hög-
teknologisk och modern!" 
  
   Detta är vad som alltför ofta händer.  
Den överdrivna tilltron till Internet ska-
dar rörelsen.  Precis som bristen på en 
hammare förhindrar byggandet av huset i 
scenariot ovan. 
   En av de viktigaste frågorna i dag är 
följande: Hur utvecklar vi den mest kost-
nadseffektiva kombinationen av medier 
och metoder?  Hur många - och vilka 
typer av sågar och hammare hör hemma i 
vår egen verktygslåda om vi vill göra 
jobbet rätt? 
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   Vi har arbetat med detta problem i flera år.  Betydande framsteg har gjorts hit-
tills, men det finns fortfarande en lång väg att gå.  Lyckligtvis är vi inte ensamma.  
Många människor arbetar tillsammans för att hitta den bästa lösningen.  
   Gå med oss! 
  
Gerhard Lauck    
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