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Tina Lund interjú
Beszélgetés Tina Lunddal az Északi Ellenállási Mozgalomtól A Der Dritte Weg
német szociálnacionalista szervezet nemrégiben interjút készített Tina
Lunddal az Északi Ellenállási Mozgalomtól.
E cikk eredeti célja az volt, hogy betekintést nyújtson az északi ellenállási
mozgalom szerkezetébe, hangsúlyt fektetve a nők munkájára. A Tinával készített
részletes interjú és néhány személyes szó után a cikknek az volt a célja, hogy

Tina Lund

személyes betekintést is nyújtson egy olyan nő életébe, aki minden tekintetben
inspiráló módon szentelte magát a népért és a nemzetért folytatott küzdelemnek.
Közvetlen, elgondolkodtató szavakat, bátorságot ébresztő anekdotákat a terepről
és vitát nem igénylő igazságokat közöl.
Több mint egy évvel ezelőtt jöttem rá,
hogy Tina különleges nő, amikor
Stockholmban találkoztam vele az Északi Ellenállási Mozgalom egyik tüntetésén.
Nyitott, melegszívű modora van, és sokat tudott mesélni a politikai
nehézségekről, a társadalmi változásokról és a népének lassú, de biztos átneveléséről, amely az elmúlt évtizedekben zajlott.
Tina gondolkodásmódja mindig is nagyon hagyományos volt, vagy ahogy ő
nevezi, természetes. Számára a nemzetiszocializmus a legtermészetesebb életforma - a vér megőrzése és az északi kultúra megőrzése alapvető. Ahogy az gyakran
előfordul, ez vezetett ahhoz, hogy érdeklődéssel kereste és tartotta a kapcsolatot
azokkal, akik osztoznak az eszméiben.
Aktivizmusát a Balkánról érkező első migrációs hullám indította el az 1990-es
évek elején. Az 1994-es választásokon a Svéd Demokraták pártjában kezdett el
politizálni, amely akkor még nacionalista értékeket és célokat vallott, de a következő években egyre inkább egy rendszer által irányított, liberális pöcegödörré változott.
A hazájáért folytatott harc tovább ösztönözte, és 1998-ban politikai aktivistaként
csatlakozott a Nemzeti Szocialista Fronthoz, és tiszteletet és elismerést szerzett a
többnyire férfiakból álló párttársai körében.
Amikor megszülettek a gyermekei, néhány évig csendesebb volt a dolgok az energikus Tina számára. Az anyaszerepnek szentelte magát, és átölelte egy nő életének legszebb időszakát. De mivel a svédországi politikai változások nem mutatták a csillapodás jeleit, úgy döntött, itt az ideje egy új kihívásnak: visszatér a
nemzeti ellenállás frontjára, miközben egyesíti a családot és az aktivizmust. Mert
a hazáért való küzdelem nem nemi kérdés, ahogy a svédek mondják, hanem
mindannyiunk felelőssége.
Ez a rendkívüli nő így találta meg a helyét az északi ellenállási mozgalomban
körülbelül öt évvel ezelőtt. Megkérdeztem, hogy a gyermekei marginalizálódnake az iskolában:
"Nem, egyáltalán nem - mondta Tina. "A gyerekek közül sokan úgy gondolják,
hogy menő, hogy az osztálytársaik anyukája az Ellenállási Mozgalomban van."
A többi szülővel sincs semmi problémája. A svéd kisvárosban, ahol él, elfogadják.
Ma Tina vezeti saját csoportját az Északi Ellenállási Mozgalmon belül, és társai
tisztelik őt, amit sokéves aktivizmusa során szerzett meg. Különösen büszke a
szervezetben dolgozó nőkre, akik nemcsak támogatják a férfiakat, hanem aktívan
részt vesznek a mozgalom mindennapi munkájában is. Nyilvános szórólapozás,
plakátok kihelyezése vagy a rendezvények étkeztetési csapatában való részvétel mindenki a képességeinek megfelelően járul hozzá.
Azok, akik nem tudnak nyilvánosan tevékenykedni, más módon is

hozzájárulhatnak, például a nőknek és nők által készített svéd nyelvű podcast, a
Radio Regeringen.
Az északi ellenállási mozgalmon belüli szerepkiosztás kérdése gyorsan, egy
mondatban megmagyarázható: A megfelelő személy a megfelelő helyen. Mindenkinek megvan a maga feladata, erősségeinek és érdeklődési körének megfelelően, függetlenül attól, hogy férfi vagy nő. Tina szerint csak kivétel van: "A tüntetéseken a férfiak tartják a pajzsokat. Hagyományos eszményeket akarunk
közvetíteni, mert a hagyományos értékek mellett állunk ki".
Tina a vezetői szerepét is lehetségesnek tartja. Azzal, hogy példaképként szolgál más nők számára, bátorságot ad nekik, hogy szembeszálljanak a modern korszellemmel - amit a "Amire én képes vagyok, arra te is képes vagy" mottóba foglalva. Ezért jelenik meg a szervezet rádióműsoraiban, beszélget a svédekkel az
utcán nyilvános akciók során, és próbálja megérteni, miért érdekel olyan kevés
nőt a politikai aktivizmus.
Mivel ő maga is anya, újra és újra felteszi magának ugyanazt a kérdést:
Hogyan tud valaki csak úgy passzivitásba és kényelembe süllyedni, és egy rosszabb világot hagyni a gyermekeire? Mi vagyunk az utolsó generáció, amelyik
változtathat valamit. Utánunk a gyermekeinkre vár, és nekik nehezebb lesz, mint
nekünk. Az utcai aktivizmus csak egy kis része a munkánknak. Vannak olyan tagjaink, akik személyes okokból inkább a színfalak mögött dolgoznak, de ettől még
hozzájárulnak az egésznek egy lényeges részéhez. Nincs okunk arra, hogy ne
legyünk aktívak!
Tina joggal vádolja azokat a nőket, akik vakon, a morbid bolsevik Zeitgeistbe
ágyazódva bolyonganak, miközben az idejüket azzal töltik, hogy "egyéni" személyiségüket az Instagramon, Facebookon stb. marketingeljék.
Svédországban azonban vannak néhányan (férfiak és nők egyaránt), akik a saját
kezükbe veszik a dolgokat, és nem riadnak vissza attól, hogy kitűnjenek a tömegből. Ők az élet minden területéről érkeznek, és a maguk módján találták meg az
utat a szervezethez, legyenek azok a nők, akiket az "új svédek" zaklattak, a fiatalok, akiknek elegük van az egészségtelen adalékanyagokból és a kíméletlen gyári
gazdálkodásból, és az Ellenállási Mozgalom cikkén keresztül találták meg az utat
a természetesebb életmód felé, vagy a férfi, aki tiszta lelkiismerettel szeretné este
hazavinni a feleségét és a gyerekeit.
Tina tudja, hogy a mozgalma változást hoz, és büszke arra, hogy része az
egésznek - fehér nőként és anyaként harcol Svédországért, hazájáért és egész
Északért.
Végezetül szeretném megköszönni Tinának, hogy időt szakított rám, mint nő a
nőre. Ő több mint egy Weggefährtin. Az olyan nők, mint ő, megérdemlik, hogy
úttörőknek nevezzük őket.
Forrás: dailyarchive.org / nordicresistsancemovement.org
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3. rész
Viszonzatlan szerelem
A biztonsági intézkedések szigorúak voltak. A légkör azonban nyugodt volt.
A kérdések rendben voltak. Hasonlóképpen a válasz is: "Nem nyilatkozom."
Mindenki barátságos volt. Gyakoriak voltak a viccelődések és a jóindulatú ugratások.
Nem meglepő módon nem én voltam az egyetlen srác, aki Helgára vágyott.
Sikertelenül.
Az a pletyka járta, hogy "mély lelki kapcsolatot" ápolt egy nagymenő vezetővel.
Tudod, milyenekkel. Nagy ház. Szolgák. Hajó. Zsíros bankszámla. Egzotikus
háziállatok. Magántitkár. Csicsás ruhák. Kiterjedt kert. Exkluzív környék.
Talán ezért is tűrte az egyébként hálátlan feladatot, hogy vigyázzon az öregre.
Lehetőséget adott neki arra, hogy a városba menjen. Ápolja a "mély lelki
kapcsolatot". Az egyik szolgája vigyázhatott az öregre. Még a pelenkáját is
kicserélhetné, ha szükséges.
Egy másik pletyka azt állította, hogy a "plátói barátja" és az öreg fickó rokonok
voltak. Talán még testvérek is. Elvégre nagyon hasonlítottak egymásra.
A testvéri rivalizálás megmagyarázná, hogy az öreg fickó miért állította, hogy
"félig nyugdíjas" ügyvezető. És hogy önszántából élt itt. Nem bírósági
utasításra.
Az egyik testvér sikeres üzletember volt. A másik testvér volt a holdkóros. Nem
csoda, hogy bezárva tartották. A saját érdekében. És a társadalom érdekében.
Legalább tisztességesek voltak. Egy rendes intézetben tartották, kedves személyzettel.
Szenilis vagy sem. Néha okos volt. Túlságosan is okos. Megszökne!
Az éjszaka közepén megszólaltak a szirénák.
Zseblámpák. Kutyák.

Ismered a rutint.

Őrök.

Végül a prérin bolyongva találtak rá.
Meztelenül. Négykézláb. Üvöltve a teliholdra.
Néha habzó szájjal. Sárral borítva. Vérfoltos.
Oké. Furcsa volt. De ettől eltekintve kedves fickó volt.
A "földalatti ellenállási mozgalomban az óhazában" átélt kalandjairól szóló meséi
enyhén szórakoztatóak voltak. Annak ellenére, hogy teljesen hihetetlenek voltak.
Persze. Elég idősnek tűnt ahhoz, hogy még a második világháborúban éljen. De
az akcentusa határozottan NEM volt francia.

