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Tina Lundi intervjuu
Vestluses Tina Lundiga Põhjamaade vastupanuliikumisest Saksa sotsiaaldemokraatlik organisatsioon Der Dritte Weg viis hiljuti läbi intervjuu Tina Lundiga Põhjamaade vastupanuliikumisest.
Käesoleva artikli algne eesmärk oli anda ülevaade Põhjamaade vastupanuliikumise struktuurist, keskendudes selle naiste tööle. Pärast üksikasjalikku intervjuud
Tiinaga ja mõningaid eraelulisi sõnu pärast seda oli õige, et artikkel teenis ka isi-

Tina Lund

klikku sissevaadet sellise naise ellu, kes on end igas mõttes inspireerivalt
pühendanud võitlusele rahva ja rahva eest. Ta pakub otsekoheseid, mõtlemapanevaid sõnu, anekdoote kohapealt, mis innustavad julgust, ja tõdesid, mis ei vaja
arutelu.
Sain aru, et Tina on eriline naine, kui kohtusin temaga üle aasta tagasi Stockholmis Põhjamaade Vastupanuliikumise meeleavaldusel. Ta on avatud ja soe ning tal
oli palju rääkida poliitilistest raskustest, sotsiaalsetest muutustest ja oma rahva aeglasest, kuid kindlast ümberkasvatamisest, mis on viimastel aastakümnetel
toimunud.
Tina mõtteviis on alati olnud väga traditsiooniline või loomulik, nagu ta seda
nimetab. Rahvussotsialism on tema jaoks kõige loomulikum eluviis - vere säilitamine ja põhjamaise kultuuri säilitamine on põhiline. Nagu sageli juhtub, tõi see
kaasa huvi otsida ja hoida kontakte nende inimestega, kes jagavad tema ideaale.
Tema aktivism sai alguse esimesest Balkanilt pärit migratsioonilainest 1990ndate alguses. 1994. aasta valimistel sai ta poliitiliselt aktiivseks Rootsi Demokraatide fraktsioonis, mis tol ajal veel kandis rahvuslikke väärtusi ja eesmärke,
kuid järgnevate aastate jooksul muutus üha enam süsteemi juhitavaks, liberaalseks
sohvriks.
Võitlus oma riigi eest ajendas teda edasi ning 1998. aastal liitus ta poliitilise aktivistina NFSV-ga ning teenis oma enamasti meessoost parteikaaslaste seas
austust ja tunnustust.
Kui tema lapsed sündisid, oli energilise Tina jaoks paar aastat rahulikum. Ta
pühendus oma emarollile ja võttis omaks selle kõige ilusama aja naise elus. Kuid
kuna poliitilised muutused Rootsis ei näidanud vaibumise märke, otsustas ta, et on
aeg uueks väljakutseks: tagasipöördumine rahvusliku vastupanu rindele, ühendades samal ajal perekonna ja aktivismi. Sest võitlus isamaa eest ei ole soolise
võrdõiguslikkuse küsimus, nagu ütlevad rootslased, vaid vastutus, mis on igaühel
meist.
Nii leidis see erakordne naine umbes viis aastat tagasi oma koha Põhjamaade
vastupanuliikumis. Küsisin, kas tema lapsed on koolis marginaliseeritud:
"Ei, üldse mitte," ütles Tina. "Paljud lapsed arvavad, et see on lahe, et nende
klassikaaslaste ema on vastupanuliikumise liige."
Ka teiste vanematega ei ole tal mingeid probleeme. Rootsi väikelinnas, kus ta
elab, on ta aktsepteeritud.
Täna juhib Tina oma rühma Põhjamaade Vastupanuliikumise raames ja on
saanud oma seltsimeestelt austuse, mille ta on välja teeninud oma aastatepikkuse
aktivismiga. Eriti uhke on ta organisatsiooni naiste üle, kes ei toeta mitte ainult
mehi, vaid osalevad aktiivselt ka liikumise igapäevatöös. Avalik lendlehtede
jagamine, plakatite ülespanek või ürituste toitlustusmeeskonnas osalemine igaüks annab oma panuse vastavalt oma võimetele.
Need, kes ei saa olla avalikult aktiivsed, saavad anda oma panuse muul moel,
näiteks naiste jaoks ja naiste poolt tehtud rootsikeelne podcast Radio Regeringen.
Küsimuse rollijaotuse kohta Põhjamaade vastupanuliikumise raames saab

kiiresti selgitada ühe lausega: Õige inimene õiges kohas. Igaühel on oma
ülesanded vastavalt oma tugevustele ja huvidele, olenemata sellest, kas ta on mees
või naine. Tina ütleb, et on ainult üks erand: "Demonstratsioonidel hoiavad mehed
kilpi. Me tahame edasi anda traditsioonilisi ideaale, sest me seisame traditsiooniliste väärtuste eest."
Tina näeb ka oma juhtimist kui võimalust. Olles teistele naistele eeskujuks, annab ta neile julgust seista vastu kaasaegsele ajavaimule - mis on kokku võetud
motosõnas "Mida mina suudan, seda suudad ka sina". Seepärast esineb ta organisatsiooni raadiosaadetes, räägib avalike ürituste ajal rootslastega tänaval ja püüab
mõista, miks nii vähesed naised on huvitatud poliitilisest aktivismist.
Olles ise ema, küsib ta endalt ikka ja jälle sama küsimust:
Kuidas saab keegi lihtsalt laskuda passiivsusesse ja mugavusse ning jätta oma
lastele halvem maailm? Me oleme viimane põlvkond, kes saab midagi muuta.
Pärast meid on see meie laste teha ja neil on see raskem kui meil. Aktivism tänavatel on vaid väike osa meie tööst. Meil on liikmeid, kes eelistavad isiklikel
põhjustel töötada kulisside taga, kuid nad annavad siiski olulise osa tervikust. Ei
ole mingit põhjust mitte olla aktiivne!
Tina süüdistab õigustatult neid naisi, kes rändavad pimesi ringi, takerdudes morbiidsesse bolševistlikku ajateadvusse, kulutades samal ajal aega oma
"individuaalse" isiksuse turundamisele Instagramis, Facebookis jne.
Kuid Rootsis on mõned (nii mehed kui ka naised), kes võtavad asja enda kätte
ja ei pelga massist välja paista. Nad on pärit kõigist eluvaldkondadest ja on
leidnud oma tee organisatsiooni juurde omal moel, olgu nad siis naised, keda
"uued rootslased" on ahistanud, noored, kes on tüdinenud ebatervislikest lisaainetest ja halastamatust tehases kasvatamisest ning on leidnud tee looduslikuma
eluviisi juurde vastupanuliikumise artikli kaudu, või mees, kes tahab oma naist ja
lapsi õhtuti puhta südametunnistusega maha jätta.
Tina teab, et tema liikumine muudab midagi ja ta on uhke selle üle, et ta on osa
tervikust - ta võitleb valge naise ja emana Rootsi, oma isamaa ja kogu Põhja eest.
Lõpetuseks tahaksin tänada Tinat tema aja eest, naiselt naisele. Ta on rohkem kui
lihtsalt Weggefährtin. Sellised naised nagu tema väärivad, et neid nimetatakse pioneerideks.
Allikas: dailyarchive.org / nordicresistsancemovement.org

Fredi Odüsseia
3. osa
Ootamatu armastus
Turvalisus oli tihe. Kuid õhkkond oli pingevaba.
Küsimused olid okei. Samamoodi ka vastus: "No comment."
Kõik olid sõbralikud. Naljad ja heatujulised kiusatused olid tavalised.
Pole üllatav, et ma ei olnud ainus mees, kes Helga järele ihaldas. Ebaõnnestunult.
Kuulujutt oli, et tal oli "sügav vaimne suhe" ühe tähtsa juhiga. Te teate küll, millistega. Suur maja. Teenindajad. Paat. Pikk pangakonto. Eksootilised lemmikloomad. Erasekretär. Fancy riided. Ulatuslik aed. Eksklusiivne naabruskond.
Võib-olla sellepärast talus ta muidu tänamatut ülesannet vanamehe lapsehoidjana.
See andis talle võimaluse minna linna. Hoolitseda "sügavat vaimset suhet". Üks
tema teenijatest võis vanameest valvata. Vajadusel isegi tema mähkmeid
vahetada.
Teine kuulujutt väitis, et tema "platooniline sõber" ja vana mees olid omavahel
seotud. Võib-olla isegi õed-vennad. Lõppude lõpuks nägid nad ju väga sarnased
välja.
Vennastevaheline rivaalitsemine seletaks, miks vanamees väitis, et ta on "pooleldi
pensionile jäänud" juhtivtöötaja. Ja et ta elas siin omal soovil. Mitte kohtu
korraldusel.
Üks vend oli edukas ärimees. Teine vend oli hullumeelne. Pole ime, et teda hoiti
luku taga. Tema enda huvides. Ja ühiskonna hüvanguks. Vähemalt olid nad
korralikud. Hoidsid teda korralikus asutuses, kus oli lahke personal.
Seniilne või mitte. Ta oli mõnikord tark. Liiga targalt. Ta põgeneks!
Keset ööd helisesid sireenid. Te teate, kuidas see käib. Valvurid. Taskulambid.
Koerad.
Lõpuks leidsid nad ta preerias hulkumas.

Alasti. Neljakesi. Ulub täiskuu peale.
Vahel vahutab suu. Kaetud mudaga. Verega määrdunud.
Okei. Ta oli imelik. Aga muidu oli ta tore mees.
Tema pikki lugusid oma "seiklustest põrandaaluses vastupanuliikumisse vanal
maal" olid kergelt meelelahutuslikud. Hoolimata sellest, et need olid täiesti uskumatud.
Muidugi. Ta nägi välja piisavalt vana, et olla elanud Teise maailmasõja ajal. Aga
tema aktsent ei olnud kindlasti mitte prantsuse.

