
 

Українська-ukrainian --- НСДАП/АО Вступ - Коротка версія 

 

Закордонна організація НСДАП (НСДАП/АО) була заснована Герхардом 

Лауком у 1972 році. Велику роль відіграли колишні члени німецько-

американського Бунду. 

  

Основною метою було постачання націонал-соціалістичному підпіллю в 

Німеччині великої кількості професійно надрукованої, відверто нацистської, 

зі свастикою друкованої продукції з єдиною контактною адресою в США.  

  

Ця література включала бульварну газету NS KAMPFRUF (з 1973 року), 

плакати, листівки і буквально мільйони наклейок зі свастикою. 

  

У 1975 році почав виходити англомовний бюлетень НСДАП/АО "NS REPORT". 

У 1977 році він був перейменований на "Новий порядок" і перетворений на 

таблоїд.  

  

Пізніше назву НСДАП/АО було розширено з "Заморської організації 

НСДАП" на "Заморську та будівельну організацію НСДАП". Ця зміна 

відображала той факт, що на той час переважна більшість співробітників 

NSDAP/AO перебувала в Німеччині. Лише деякі з них продовжували 

працювати на базі в США. (Auslandszentrale).  

  

НСДАП/АО залишалася ОДНІЄЮ організацією. Але вона мала ДВА 

підрозділи. Герхард Лаук очолював закордонну базу (Auslandsorganisation) в 

Америці. Рух НС в самій Німеччині (Aufbauorganisation) очолювали інші 

товариші. 

  

"Легальна рука" НС-руху в Німеччині з часом вийшла з підпільної 

НСДАП/АО ("Нелегальна рука"). Ця ОДНА організація тепер мала ДВА 

"рукава".  

  

"Нелегальна рука" продовжила свою роботу у звичному режимі.  



  

"Легальна рука" створювала легальні прифронтові організації. Очолював 

цю "Легальну руку" Міхаель Кюнен, який відкрито заявляв, що залишається 

членом НСДАП/АО (!).  

  

У 1990-х роках НСДАП/АО розширила свою діяльність до ГЛОБАЛЬНИХ 

масштабів. Вона видавала відкриті газети-таблоїди "НС" на ДЕСЯТИ мовах.  

  

Починаючи з кінця 1990-х років рух НС у ФРН поступово все більше 

зміщував акценти з "нелегальної руки" на "легальну руку".  

  

Крім того, розвиток Інтернету зменшив потребу в друкованій літературі.  

  

Тому періодичні видання НСДАП/АО були скорочені до бюлетенів, книжкові 

видання замінили плакати та наклейки, були створені численні інтернет-

сайти. 

  

На сьогоднішній день НСДАП/АО є (офіційно) "неформальною" 

міжнародною мережею. Ця мережа включає національні організації, місцеві 

групи та окремих осіб. (Деякі зі старожилів, в т.ч. Герхард Лаук, працюють 

разом з 1970-х років!)   

  

Більшість з нас знаходиться в Європі, де "расизм" і відкриті НС заборонені 

законом.  (Втім, "доксинг" і "скасувати культуру" призвели до того, що серед 

американських колег зростає кількість таких). Ми адаптувалися до цієї 

ситуації. Розробили ефективну методику. 

  

ЛЮДИ - НАШ НАЙЦІННІШИЙ РЕСУРС! 

  

Тому ми скеровуємо волонтерів до організації та/або проектної команди, 

для якої ця людина найкраще підходить. Це не обов'язково "наші" 

організації. 

  



Різні організації мають різні підходи. Кожен підхід має свої переваги та 

недоліки. Організації доповнюють і підсилюють одна одну. ПРАЦЮЙТЕ 

РАЗОМ! 

  

ПРОЕКТНІ КОМАНДИ складаються з колег, розкиданих по всьому світу! 

  

Ці проектні групи часто координуються Північноамериканським відділенням 

НСДАП/АО, оскільки 1) націонал-соціалізм у США є ЛЕГІТИМНИМ (!) і 2) 

НСДАП/АО має довгий і вражаючий послужний список. 

  

Крім того, зв'язок з НСДАП/АО може також посилити вплив у засобах 

масової інформації. Навіть дуже коротке посилання на "NSDAP/AO" та/або 

"Gerhard Lauck" може виявитися надзвичайно ефективним!    

  

Приклади:  

  

Одна команда проекту створила понад 100 нових веб-сайтів на 36 мовах за 

один місяць.   

  

Інша команда проекту за кілька місяців переклала понад шістдесят книг 

італійською мовою.   

  

Інша команда проекту менш ніж за два місяці створила понад 400 коротких 

інтернет-відео десятками мов.   

  

Спільні проекти між організаціями - національними, регіональними або 

місцевими - є поширеним явищем. 

  

Приклади:  

  

НСДАП/АО спонсорувала дві відкриті телевізійні програми про 

Нюрнбергзький процес ще в 1990-х роках. І профінансувала виробництво 

майстрів, які розсилалися на більш ніж десяток місцевих телевізійних 



станцій, розкиданих по всій території США. (Націонал-соціалістичні 

добровольці, що воювали в Хорватії, надали захоплюючі кадри). 

  

Проект радіостанції NS у Чикаго у 1970-х роках був спільним проектом 

NSPA/НСДАП/АО. NSPA надала будівлю та персонал. NSDAP/AO 

фінансувала обладнання. Хоча цей проект провалився через проблеми з 

ліцензуванням, аналогічний проект у Данії був успішно реалізований у 1990-

х роках.  

  

Книжковий підрозділ, який видає близько 400 книг більш ніж десятком мов, 

має повномасштабні виробничі потужності як у США, так і в Європі. Це 

спільний проект північноамериканського відділення НСДАП/АО та 

європейської організації.  

  

У 1970-х роках відкрита таблоїдна газета НС розширилася, ставши спільним 

проектом НСДАП/АО та НСПА. НСДАП/АО фінансувала та випускала 

газету. NSPA надавала звіти про діяльність.   

  

У 1990-х роках дві з десяти бульварних газет НСДАП/АО були спільними 

проектами з національними організаціями Данії та Швеції.  

  

Наразі щомісячний бюлетень NS NEWS BULLETIN виходить у кількох 

мовних версіях. Більша частина роботи виконується за межами США.    

  

Підрозділ веб-хостингу, заснований у 2001 році, спочатку розміщував 

переважно німецькі веб-сайти. Сьогодні він обслуговує сотні веб-сайтів. І має 

клієнтів по всьому світу.  

  

ВИ МОЖЕТЕ ДОПОМОГТИ! 

  

Звертайтеся до нас! (НЕ розкривайте свою справжню особистість. Нам 

потрібен лише засіб зв'язку. Електронна пошта підійде. Ви можете знайти 

наші електронні адреси та/або контактні форми на перелічених нижче веб-

сайтах).   



  

РАЗОМ МИ СИЛЬНІ! 

  

nsdapao.org  

nsdapao.info 

third-reich-books.com 

zensurfrei.com 

  

НСДАП/АО 

А/с 6414 

Lincoln NE 68506 

США     

  

 


