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Tinos Lund interviu
Pokalbis su Tina Lund iš Šiaurės šalių pasipriešinimo judėjimo Vokietijos socialnacionalistų organizacija "Der Dritte Weg" neseniai davė interviu Tinai
Lund iš Šiaurės šalių pasipriešinimo judėjimo.
Pirminis šio straipsnio tikslas buvo supažindinti su Šiaurės šalių pasipriešinimo
judėjimo struktūra, daugiausia dėmesio skiriant moterų veiklai. Po išsamaus interviu su Tina ir keleto asmeninių pokalbių po jo buvo teisinga, kad straipsnis

Tina Lund

pasitarnautų ir asmeniniam žvilgsniui į moters, kuri visais atžvilgiais įkvepiančiai
atsidavė kovai už liaudį ir tautą, gyvenimą. Ji pateikia tiesioginius, susimąstyti
verčiančius žodžius, drąsos įkvepiančius anekdotus iš įvykių lauko ir jokių
diskusijų nereikalaujančias tiesas.
Kad Tina yra ypatinga moteris , supratau daugiau nei prieš metus, kai sutikau
ją Šiaurės šalių pasipriešinimo judėjimo demonstracijoje Stokholme. Ji buvo atvira, šilto būdo ir turėjo daug ką papasakoti apie politinius sunkumus, socialinius
pokyčius ir lėtą, bet neabejotiną jos tautos perauklėjimą, kuris vyko pastaraisiais
dešimtmečiais.
Tinos mąstymas visada buvo labai tradicinis, arba, kaip ji pati sako, natūralus.
Nacionalsocializmas jai yra pats natūraliausias gyvenimo būdas - kraujo
išsaugojimas ir šiaurietiškos kultūros išsaugojimas yra esminiai dalykai. Kaip
dažnai būna, tai paskatino ieškoti ir palaikyti ryšius su tais, kurie pritaria jos idealams.
Jos aktyvumą paskatino pirmoji migracijos iš Balkanų banga dešimtojo
dešimtmečio pradžioje. Per 1994 m. rinkimus ji tapo politiškai aktyvi Švedijos
demokratų partijos, kuri tuo metu dar puoselėjo nacionalistines vertybes ir tikslus,
bet per vėlesnius metus vis labiau transformavosi į sistemos valdomą liberalų
šulinį, narė.
Kova už tėvynę ją skatino toliau, todėl 1998 m. ji įstojo į Nacionalsocialistinį
frontą kaip politinė aktyvistė ir užsitarnavo pagarbą bei pripažinimą tarp partijos
bendražygių vyrų.
Kai gimė vaikai, energingajai Tinai kelerius metus buvo ramiau. Ji atsidavė
motinos vaidmeniui ir priėmė gražiausią moters gyvenimo laikotarpį. Tačiau
politiniams pokyčiams Švedijoje nerodant jokių ženklų, kad jie liausis, ji
nusprendė, kad atėjo laikas naujam iššūkiui: grįžti į nacionalinio pasipriešinimo
frontą, kartu sujungiant šeimą ir aktyvizmą. Nes kova už tėvynę yra ne lyčių
problema, kaip sako švedai, o kiekvieno iš mūsų atsakomybė.
Taigi ši nepaprasta moteris maždaug prieš penkerius metus rado savo vietą
Šiaurės šalių pasipriešinimo judėjime. Pasiteiravau, ar jos vaikai mokykloje
patiria atskirtį:
"Ne, anaiptol", - pasakė Tina. "Daugelis vaikų mano, kad šaunu, jog jų klasės
draugų mama dalyvauja Pasipriešinimo judėjime."
Ji taip pat neturi jokių problemų su kitais tėvais. Mažame Švedijos miestelyje,
kuriame ji gyvena, ją priima.
Šiandien Tina vadovauja savo grupei Šiaurės šalių pasipriešinimo judėjime ir
jaučia bendražygių pagarbą, kurią užsitarnavo per daugelį aktyvios veiklos metų.
Ji ypač didžiuojasi organizacijos moterimis, kurios ne tik palaiko vyrus, bet ir aktyviai dalyvauja kasdieniame judėjimo darbe. Viešai dalyti skrajutes, klijuoti plakatus ar būti maitinimo komandos nariu renginiuose - kiekvienas prisideda pagal
savo galimybes.
Tie, kurie negali būti aktyvūs viešai, gali prisidėti kitais būdais, pavyzdžiui,
švedų kalba leidžiamas podkastas "Radio Regeringen", sukurtas moterims ir skir-

tas moterims.
Vaidmenų pasiskirstymo Šiaurės šalių pasipriešinimo judėjime klausimą galima
greitai paaiškinti vienu sakiniu: Tinkamas žmogus tinkamoje vietoje. Kiekvienas
turi savo pareigas pagal savo stipriąsias puses ir interesus, nepriklausomai nuo to,
ar jis yra vyras, ar moteris. Tina sako, kad yra tik viena išimtis: "Per demonstracijas vyrai laiko skydus. Norime perteikti tradicinius idealus, nes pasisakome už
tradicines vertybes".
Tina taip pat mato savo lyderystės galimybę. Būdama pavyzdžiu kitoms
moterims, ji suteikia joms drąsos pasipriešinti šiuolaikinėms Zeitgeist tendencijoms, kurias atspindi šūkis "Ką galiu aš, gali ir tu". Todėl ji pasirodo organizacijos radijo laidose, kalbasi su švedėmis gatvėse per visuomeninę veiklą ir stengiasi
suprasti, kodėl tiek mažai moterų domisi politine veikla.
Pati būdama motina, ji vis užduoda sau tą patį klausimą:
Kaip galima tiesiog pasinerti į pasyvumą ir patogumą ir palikti savo vaikams
blogesnį pasaulį? Mes esame paskutinė karta, kuri gali ką nors pakeisti. Po
mūsų tai priklauso nuo mūsų vaikų, ir jiems bus sunkiau nei mums. Aktyvizmas
gatvėse yra tik maža mūsų darbo dalis. Turime narių, kurie dėl asmeninių
priežasčių mieliau dirba užkulisiuose, tačiau jie vis tiek prisideda prie esminės
visumos dalies. Nėra jokios priežasties nebūti aktyviems!
Tina teisingai kaltina tas moteris, kurios aklai klaidžioja, įsisukusios į liguistą
bolševikinį Zeitgeist, o laiką leidžia reklamuodamos savo "individualias" asmenybes "Instagram", "Facebook" ir pan.
Tačiau Švedijoje yra keletas žmonių (tiek vyrų, tiek moterų), kurie imasi spręsti
savo problemas ir nevengia išsiskirti iš masės. Jie kilę iš įvairių visuomenės
sluoksnių ir savaip atrado kelią į šią organizaciją - tai moterys, prie kurių priekabiauja "naujieji švedai", jaunuoliai, kuriems nusibodo nesveiki priedai ir negailestinga gamyklinė žemdirbystė, ir kurie kelią į natūralesnį gyvenimo būdą rado perskaitę "Pasipriešinimo judėjimo" straipsnį, arba vyras, norintis ramia sąžine
vakare palikti žmoną ir vaikus.
Tina žino, kad jos judėjimas turi reikšmės, ir didžiuojasi, kad yra visumos dalis kaip baltaodė moteris ir motina kovoja už Švediją, savo tėvynę ir visą Šiaurę.
Baigdama norėčiau padėkoti Tinai už jos laiką, nuo moters moteriai. Ji yra
daugiau nei tik Weggefährtin. Tokios moterys kaip ji nusipelno būti vadinamos
pionierėmis.
Šaltinis: dailyarchive.org / nordicresistsancemovement.org

Fredo odisėja
3 dalis
Neišsipildžiusi meilė
Saugumas buvo griežtas. Tačiau atmosfera buvo atsipalaidavusi.
Klausimai buvo geri. Taip pat ir atsakymas: "Be komentarų".
Visi buvo draugiški. Buvo įprasta juokauti ir geraširdiškai šaipytis.
Nenuostabu, kad nebuvau vienintelis vaikinas, kuris geidė Helgos. Nesėkmingai.
Sklido gandai, kad ji palaikė "gilius dvasinius santykius" su vienu įtakingu vadovu. Juk žinote. Didelis namas. Tarnai. Valtis. Gausios banko sąskaitos.
Egzotiški augintiniai. Asmeninė sekretorė. Prabangūs drabužiai. Didelis sodas.
Išskirtinis rajonas.
Galbūt todėl ji toleravo nedėkingą užduotį prižiūrėti senuką. Tai suteikė jai galimybę išvykti į miestą. Puoselėti "gilius dvasinius santykius". Vienas iš tarnų
galėjo prižiūrėti senuką. Jei reikia, net pakeisti jam sauskelnes.
Kitas gandas teigė, kad jos "platoniškas draugas" ir senas vaikinas buvo susiję.
Galbūt net broliai ir seserys. Juk jie buvo labai panašūs.
Brolių ir seserų konkurencija paaiškintų, kodėl senukas teigė, kad yra "pusiau
pensininkas". Ir kad jis čia gyveno savo noru. o ne teismo sprendimu.
Vienas brolis buvo sėkmingas verslininkas. Kitas brolis buvo beprotis. Nenuostabu, kad jį laikė užrakintą. Dėl jo paties gerovės. Ir visuomenės labui. Jie
bent jau buvo padorūs. Laikė jį padorioje įstaigoje su maloniais darbuotojais.
Senatvė ar ne. Kartais jis būdavo protingas. Pernelyg protingas. Jis pabėgdavo!
Vidury nakties įsijungdavo sirenos. Žinote, kaip tai vyksta. Sargybiniai. Žibintuvėliai. Šunys.
Ilgainiui jie rado jį klajojantį po preriją.
Nuogas. Ant keturių. Klykiantis į mėnulio pilnatį.

Kartais putoja iš burnos. Apsipylęs purvu. Suteptas krauju.
Gerai. Jis buvo keistas. Bet, be to, jis buvo malonus vaikinas.
Jo pasakojimai apie "nuotykius pogrindiniame pasipriešinimo judėjime senojoje
šalyje" buvo šiek tiek linksmi. Nepaisant to, kad buvo visiškai neįtikėtini.
Žinoma. Jis atrodė pakankamai senas, kad būtų gyvenęs Antrojo pasaulinio karo
metais. Bet jo akcentas tikrai nebuvo prancūziškas.

