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Tina Lund Wywiad
W rozmowie z Tiną Lund z Nordyckiego Ruchu Oporu Niemiecka organizacja socjal-nacjonalistyczna Der Dritte Weg przeprowadziła niedawno wywiad z Tiną Lund z Nordyckiego Ruchu Oporu.
Pierwotnym celem tego artykułu było przybliżenie struktury Nordyckiego Ruchu
Oporu, z naciskiem na pracę jego kobiet. Po przeprowadzeniu szczegółowego
wywiadu z Tiną i kilku prywatnych słowach, które padły po nim, było słuszne,

Tina Lund

aby artykuł ten służył również osobistemu wglądowi w życie kobiety, która pod
każdym względem w inspirujący sposób poświęciła się walce o lud i naród.
Oferuje ona bezpośrednie, dające do myślenia słowa, anegdoty z terenu, które
wzbudzają odwagę, i prawdy nie wymagające dyskusji.
Zdałam sobie sprawę, że Tina jest wyjątkową kobietą ponad rok temu, gdy spotkałam ją na demonstracji Nordyckiego Ruchu Oporu w Sztokholmie. Ma otwarty,
ciepły sposób bycia i miała wiele do powiedzenia na temat trudności politycznych, zmian społecznych i powolnej, ale pewnej reedukacji jej narodu, która
miała miejsce w ostatnich dekadach.
Sposób myślenia Tiny zawsze był bardzo tradycyjny, czy też naturalny, jak sama to określa. Dla niej narodowy socjalizm jest najbardziej naturalnym sposobem życia - zachowanie krwi i zachowanie kultury nordyckiej są fundamentalne.
Jak to często bywa, doprowadziło to do zainteresowania poszukiwaniem i
utrzymywaniem kontaktu z tymi, którzy podzielają jej ideały.
Jej aktywizm został zapoczątkowany przez pierwszą falę migracji z Bałkanów
na początku lat 90. W wyborach w 1994 r. zaangażowała się w działalność polityczną Szwedzkich Demokratów, którzy w tamtym czasie mieli jeszcze nacjonalistyczne wartości i cele, ale w kolejnych latach coraz bardziej przekształcali się w
kontrolowane przez system, liberalne szambo.
Walka o swój kraj napędzała ją dalej, a w 1998 roku wstąpiła do Narodowego
Frontu Socjalistycznego jako działaczka polityczna i zdobyła szacunek i uznanie
wśród swoich głównie męskich towarzyszy partyjnych.
Kiedy na świat przyszły jej dzieci, przez kilka lat wszystko było spokojniejsze
dla energicznej Tiny. Poświęciła się roli matki i cieszyła się tym najpiękniejszym
okresem w życiu kobiety. Ale ponieważ zmiany polityczne w Szwecji nie
wykazywały żadnych oznak ograniczenia, zdecydowała, że nadszedł czas na
nowe wyzwanie: powrót na front dla narodowego oporu, łącząc rodzinę z aktywizmem. Bo walka o ojczyznę to nie kwestia płci, jak mówią Szwedzi, ale odpowiedzialność, którą ma każdy z nas.
W ten sposób ta niezwykła kobieta znalazła swoje miejsce w Nordyckim Ruchu
Oporu około pięć lat temu. Zapytałam, czy jej dzieci są marginalizowane w
szkole:
"Nie, wcale nie", powiedziała Tina. "Wiele dzieci uważa, że to fajne, że mama
ich kolegów z klasy jest w Ruchu Oporu".
Nie ma też problemów z innymi rodzicami. W małym szwedzkim miasteczku,
w którym mieszka, jest akceptowana.
Dziś Tina prowadzi własną grupę w ramach Nordyckiego Ruchu Oporu i cieszy
się szacunkiem swoich towarzyszy, na który zapracowała przez wiele lat aktywizmu. Jest szczególnie dumna z kobiet w organizacji, które nie tylko wspierają
mężczyzn, ale także biorą czynny udział w codziennej pracy ruchu. Roznoszenie
ulotek, rozwieszanie plakatów czy obsługa gastronomiczna imprez - każdy wnosi
swój wkład w miarę swoich możliwości.
Osoby, które nie mogą być aktywne publicznie, mogą wnieść swój wkład w in-

ny sposób, czego przykładem jest szwedzkojęzyczny podcast stworzony dla
kobiet i przez kobiety - Radio Regeringen.
Kwestię przydziału ról w ramach Nordyckiego Ruchu Oporu można szybko
wyjaśnić jednym zdaniem: Właściwa osoba na właściwym miejscu. Każdy ma
swoje obowiązki, zgodnie ze swoimi mocnymi stronami i zainteresowaniami,
niezależnie od tego, czy jest mężczyzną czy kobietą. Tina mówi, że jest tylko
wyjątek: "Na demonstracjach mężczyźni trzymają tarcze. Chcemy przekazać
tradycyjne ideały, bo stoimy za tradycyjnymi wartościami."
Tina postrzega swoje przywództwo również jako możliwość. Będąc wzorem do
naśladowania dla innych kobiet, dodaje im odwagi do przeciwstawienia się
współczesnemu Zeitgeistowi - obudowanemu hasłem "Co ja mogę zrobić, ty też
możesz zrobić." Dlatego pojawia się w audycjach radiowych organizacji, rozmawia ze Szwedkami na ulicach podczas publicznych akcji i stara się zrozumieć,
dlaczego tak niewiele kobiet jest zainteresowanych aktywizmem politycznym.
Sama będąc matką, zadaje sobie wciąż to samo pytanie:
Jak ktoś może tak po prostu zejść w bierność i wygodę i zostawić gorszy świat
swoim dzieciom? Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może coś zmienić. Po nas
wszystko zależy od naszych dzieci i to im będzie trudniej niż nam. Aktywizm na
ulicach to tylko niewielka część naszej pracy. Mamy członków, którzy z powodów
osobistych wolą pracować za kulisami, ale nadal przyczyniają się do istotnej
części całości. Nie ma powodu, by nie być aktywnym!
Tina słusznie oskarża te kobiety, które błądzą po omacku, zakorzenione w
chorobliwym bolszewickim Zeitgeist, spędzając czas na marketingu swoich
"indywidualnych" osobowości na Instagramie, Facebooku itp.
Ale w Szwecji jest kilku (zarówno mężczyzn jak i kobiet), którzy biorą sprawy
w swoje ręce i nie wahają się wyróżniać z mas. Są to kobiety, które były molestowane przez "nowych Szwedów", młodzież, która ma dość niezdrowych dodatków i bezlitosnych hodowli fabrycznych i znalazła drogę do bardziej naturalnego stylu życia poprzez artykuł Ruchu Oporu, czy też mężczyzna, który chce z
czystym sumieniem podrzucić wieczorem żonę i dzieci.
Tina wie, że jej ruch robi różnicę i jest dumna z tego, że jest częścią całości walczy jako biała kobieta i matka, za Szwecję, swoją ojczyznę i całą Północ.
Na zakończenie chciałabym podziękować Tinie za jej czas, od kobiety dla kobiety. Jest ona kimś więcej niż tylko Weggefährtin. Kobiety takie jak ona zasługują
na miano pionierów.
Źródło: dailyarchive.org / nordicresistsancemovement.org

Odyseja Freda
Część 3
Unrequited Love
Ochrona była napięta. Ale atmosfera była luźna.
Pytania były w porządku. Podobnie jak odpowiedź: "Bez komentarza".
Wszyscy byli przyjaźnie nastawieni. Żarty i dobroduszne przekomarzanie się
były powszechne.
Nie dziwi więc, że nie byłem jedynym facetem, który pożądał Helgi. Bezskutecznie.
Plotka głosiła, że miała "głęboki duchowy związek" z wielkim szefem. Znasz ten
typ. Wielki dom. Służba. Łódka. Grube konto bankowe. Egzotyczne zwierzęta.
Prywatna sekretarka. Fantazyjne ubrania. Rozległy ogród. Ekskluzywna okolica.
Może dlatego tolerowała niewdzięczne zadanie niańczenia staruszka. Dało jej to
okazję, by pójść do miasta. Pielęgnować "głęboki duchowy związek". Jedna z
jego służących mogła zająć się staruszkiem. Nawet zmieniać mu pieluchy, jeśli to
konieczne.
Inna plotka twierdziła, że jej "platoniczna przyjaciółka" i stary facet byli
spokrewnieni. Może nawet rodzeństwem. W końcu byli do siebie bardzo podobni.
Rywalizacja rodzeństwa wyjaśniałaby, dlaczego staruszek twierdził, że jest "półemerytem". I że mieszkał tu z wyboru. Nie z nakazu sądu.
Jeden brat był odnoszącym sukcesy biznesmenem. Drugi brat był szaleńcem.
Nic dziwnego, że trzymali go w zamknięciu. Dla jego własnego dobra. I dla dobra społeczeństwa. Przynajmniej byli przyzwoici. Trzymali go w porządnej
placówce z miłym personelem.
Starczy czy nie. Czasami był sprytny. Zbyt sprytny. Uciekłby!
Syreny wyły w środku nocy. Znasz rutynę. Strażnicy. Latarki. Psy.

W końcu znaleźliby go wędrującego po prerii.
Nago. Na czworakach. Wyjący przy pełni księżyca.
Czasami pieniący się na ustach. Pokryty błotem. Splamiony krwią.
Dobra, był dziwny. Ale poza tym, był miłym facetem.
Jego wysokie opowieści o "przygodach w podziemnym ruchu oporu w starym
kraju" były łagodnie zabawne. Pomimo tego, że były całkowicie niewiarygodne.
Jasne. Wyglądał na tyle staro, że żył podczas drugiej wojny światowej. Ale jego
akcent zdecydowanie nie był francuski.

