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Rozhovor s Tinou Lundovou
Rozhovor s Tinou Lundovou z Hnutí severského odporu Německá sociálně
nacionalistická organizace Der Dritte Weg nedávno poskytla rozhovor s Tinou
Lundovou z Hnutí severského odporu.
Původním cílem tohoto článku bylo přiblížit strukturu severského hnutí odporu
s důrazem na práci jeho žen. Po podrobném rozhovoru s Tinou a několika
následných soukromých besedách bylo jen dobře, že článek posloužil také k osob-

Tina Lund

nímu vhledu do života ženy, která se ve všech ohledech inspirativním způsobem
věnovala boji za lid a národ. Nabízí přímá slova, která nutí k zamyšlení, anekdoty
z terénu, které inspirují k odvaze, a pravdy nevyžadující diskusi.
To, že je Tina výjimečná žena, jsem si uvědomil před více než rokem, když
jsem ji potkal na demonstraci Hnutí severského odporu ve Stockholmu. Má
otevřené, vřelé vystupování a měla co vyprávět o politických potížích,
společenských změnách a pomalé, ale jisté převýchově svého národa, k níž došlo
v posledních desetiletích.
Tinino myšlení bylo vždy velmi tradiční, nebo jak sama říká, přirozené. Národní socialismus je pro ni nejpřirozenější způsob života - zachování krve a zachování severské kultury jsou pro ni zásadní. Jak už to tak bývá, vedlo to k zájmu
o hledání a udržování kontaktů s těmi, kteří sdílejí její ideály.
Její aktivitu podnítila první vlna migrace z Balkánu na počátku 90. let. Ve
volbách v roce 1994 se politicky angažovala ve Švédských demokratech, kteří v té
době ještě vyznávali nacionalistické hodnoty a cíle, ale během následujících let se
stále více měnili v systémově řízenou liberální žumpu.
Boj za vlast ji hnal dál a v roce 1998 vstoupila jako politická aktivistka do
Národně socialistické fronty a získala si respekt a uznání mezi svými převážně
mužskými stranickými kolegy.
Když se jí narodily děti, bylo pro energickou Tinu několik let klidněji. Věnovala se své mateřské roli a přijala nejkrásnější období v životě ženy. Ale protože
politické změny ve Švédsku nejevily žádné známky ústupu, rozhodla se, že je čas
na novou výzvu: návrat do čela národního odboje a zároveň spojení rodiny a aktivismu. Protože boj za vlast není genderovou záležitostí, jak říkají Švédové, ale
odpovědností, kterou má každý z nás.
Tato výjimečná žena tak našla své místo v Hnutí severského odporu zhruba před
pěti lety. Zeptal jsem se, zda jsou její děti ve škole marginalizovány:
"Ne, vůbec ne," řekla Tina. "Spousta dětí si myslí, že je super, že maminka jejich spolužáků je v Hnutí odporu."
Ani s ostatními rodiči nemá žádné problémy. V malém švédském městečku, kde
žije, ji přijímají.
Dnes Tina vede svou vlastní skupinu v rámci Hnutí severského odporu a má respekt svých kamarádů, který si vysloužila během své dlouholeté aktivní činnosti.
Je obzvláště hrdá na ženy v organizaci, které nejen podporují muže, ale také se
aktivně podílejí na každodenní práci hnutí. Veřejné roznášení letáků, vylepování
plakátů nebo práce v týmu zásobování na akcích - každý přispívá podle svých
schopností.
Ti, kteří nemohou být veřejně aktivní, mohou přispívat jinými způsoby příkladem může být švédský podcast Radio Regeringen, který je vytvářen pro
ženy a ženami.
Otázku rozdělení rolí v rámci severského hnutí odporu lze rychle vysvětlit jednou větou: Správný člověk na správném místě. Každý má své povinnosti podle
svých silných stránek a zájmů, bez ohledu na to, zda je muž nebo žena. Tina říká,

že existuje pouze výjimka: "Na demonstracích drží štíty muži. Chceme
zprostředkovávat tradiční ideály, protože zastáváme tradiční hodnoty".
Tina také vidí možnost svého vedení. Tím, že je vzorem pro ostatní ženy, jim
dodává odvahu postavit se modernímu Zeitgeistu - což je obsaženo v mottu "Co
dokážu já, dokážeš i ty". Proto vystupuje v rozhlasových pořadech organizace,
hovoří se Švédy na ulicích při veřejných aktivitách a snaží se pochopit, proč se o
politický aktivismus zajímá tak málo žen.
Sama je matkou, a proto si stále klade stejnou otázku:
Jak může někdo upadnout do pasivity a pohodlnosti a zanechat svým dětem
horší svět? Jsme poslední generace, která může něco změnit. Po nás je to na
našich dětech a pro ně to bude těžší než pro nás. Aktivismus v ulicích je jen
malou částí naší práce. Máme členy, kteří z osobních důvodů raději pracují v zákulisí, ale i tak přispívají k podstatné části celku. Není důvod nebýt aktivní!
Tina oprávněně obviňuje ženy, které slepě bloumají, zakořeněné v morbidním
bolševickém Zeitgeistu, a přitom tráví čas marketingem své "individuální" osobnosti na Instagramu, Facebooku apod.
Ve Švédsku se však najde pár lidí (mužů i žen), kteří berou věci do vlastních
rukou a neostýchají se vyčnívat z masy. Pocházejí ze všech společenských vrstev
a cestu k organizaci si našli každý po svém, ať už jsou to ženy, které obtěžují
"noví Švédové", mladí lidé, kteří mají dost nezdravých přídatných látek a bezohledného továrního zemědělství a cestu k přirozenějšímu životnímu stylu našli
prostřednictvím článku Hnutí odporu, nebo muž, který chce večer s čistým
svědomím vysadit manželku a děti.
Tina ví, že její hnutí má význam, a je hrdá na to, že je součástí celku - bojuje
jako bílá žena a matka za Švédsko, svou vlast a celý Sever.
Na závěr bych ráda poděkovala Tině za její čas, který mi věnovala, od ženy k
ženě. Je víc než jen Weggefährtin. Ženy jako ona si zaslouží být nazývány
průkopnicemi.
Zdroj: dailyarchive.org / nordicresistsancemovement.org

Fredova odysea
Část 3
Neopětovaná láska
Bezpečnostní opatření byla přísná. Atmosféra však byla uvolněná.
Otázky byly v pořádku. Stejně tak odpověď: "Bez komentáře."
Všichni byli přátelští. Vtipy a dobromyslné škádlení byly běžné.
Není divu, že jsem nebyl jediný, kdo po Helze toužil. Neúspěšně.
Proslýchalo se, že měla "hluboký duchovní vztah" s jedním významným
manažerem. Znáte to. Velký dům. Služebnictvo. Loď. Tlusté bankovní konto.
Exotická zvířata. Soukromá sekretářka. Luxusní oblečení. Rozsáhlá zahrada.
Exkluzivní čtvrť.
Možná proto snášela jinak nevděčný úkol hlídat starého muže. Dávalo jí to
příležitost jít do města. Pěstovat "hluboký duchovní vztah". Starého muže mohl
hlídat jeden z jeho sluhů. V případě potřeby mu dokonce vyměnit pleny.
Další fáma tvrdila, že její "platonický přítel" a ten starý muž jsou příbuzní.
Možná dokonce sourozenci. Koneckonců si byli hodně podobní.
Sourozenecká rivalita by vysvětlovala, proč ten starý muž tvrdil, že je
"polodůchodce". A že tu žije z vlastní vůle. Ne z rozhodnutí soudu.
Jeden z bratrů byl úspěšný obchodník. Druhý bratr byl blázen. Není divu, že ho
drželi pod zámkem. Pro jeho vlastní dobro. A pro dobro společnosti. Alespoň
byli slušní. Drželi ho ve slušném zařízení s laskavým personálem.
Senilní nebo ne. Někdy byl chytrý. Až příliš chytrý. Chtěl utéct!
Uprostřed noci se rozezněly sirény. Znáte to. Stráže. Baterky. Psi.
Nakonec ho našli, jak se potuluje prérií.
Nahý. Na všech čtyřech. Vyje na úplněk.
Někdy má pěnu u úst. Celý od bláta. Potřísněné krví.

Dobře. Byl divný. Ale jinak to byl milý kluk.
Jeho vyprávění o "dobrodružstvích v podzemním hnutí odporu ve staré vlasti" bylo mírně zábavné. Přestože byly naprosto neuvěřitelné.
Jistě. Vypadal dost starý na to, aby žil během druhé světové války. Ale jeho
přízvuk rozhodně NEBYL francouzský.

