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Interviu cu Tina Lund
În discuție cu Tina Lund din cadrul Mișcării de Rezistență Nordică Organizația social-naționalistă germană Der Dritte Weg a realizat recent un interviu
cu Tina Lund din cadrul Mișcării de Rezistență Nordică.
Scopul inițial al acestui articol a fost acela de a oferi o perspectivă asupra structurii Mișcării Nordice de Rezistență, cu accent pe activitatea femeilor din cadrul
acesteia. După un interviu detaliat cu Tina și câteva cuvinte private, a fost corect

Tina Lund

ca articolul să servească și pentru a oferi o perspectivă personală asupra vieții unei
femei care s-a dedicat în toate privințele luptei pentru popor și națiune într-un
mod inspirat. Ea oferă cuvinte directe, care îndeamnă la reflecție, anecdote de pe
teren care inspiră curaj și adevăruri care nu necesită discuții.
Mi-am dat seama că Tina era o femeie specială acum mai bine de un an, când
am întâlnit-o la o demonstrație a Mișcării de Rezistență Nordică din Stockholm.
Are o manieră deschisă și caldă și a avut multe de povestit despre dificultățile
politice, schimbările sociale și reeducarea lentă, dar sigură, a poporului ei, care a
avut loc în ultimele decenii.
Modul de gândire al Tinei a fost întotdeauna foarte tradițional, sau natural, așa
cum îl numește ea. Pentru ea, național-socialismul este cel mai natural mod de
viață - conservarea sângelui și păstrarea culturii nordice sunt fundamentale. Așa
cum se întâmplă adesea, acest lucru a dus la un interes în căutarea și menținerea
contactului cu cei care îi împărtășesc idealurile.
Activismul ei a fost declanșat de primul val de migrație din Balcani, la începutul
anilor 1990. La alegerile din 1994, a devenit activă politic în Partidul
Democraților Suedezi, care la acea vreme avea încă valori și obiective naționaliste, dar care, în anii următori, avea să se transforme tot mai mult într-o cloacă liberală controlată de sistem.
Lupta pentru țara sa a dus-o mai departe, iar în 1998 s-a alăturat Frontului
Național Socialist ca activistă politică și a câștigat respect și recunoaștere în rândul tovarășilor săi de partid, în majoritate bărbați.
Când s-au născut copiii ei, pentru câțiva ani, lucrurile au fost mai liniștite pentru
energica Tina. Ea s-a dedicat rolului său de mamă și a îmbrățișat cea mai frumoasă perioadă din viața unei femei. Dar, cum schimbările politice din Suedia nu
dădeau semne de diminuare, Tina a decis că era timpul pentru o nouă provocare: o
întoarcere pe front pentru rezistența națională, unind în același timp familia și activismul. Pentru că lupta pentru patrie nu este o problemă de gen, așa cum spun
suedezii, ci o responsabilitate pe care o are fiecare dintre noi.
Astfel, această femeie extraordinară și-a găsit locul în Mișcarea de Rezistență
Nordică în urmă cu aproximativ cinci ani. Am întrebat-o dacă copiii ei sunt marginalizați la școală:
"Nu, deloc", a spus Tina. "Mulți dintre copii cred că este mișto că mama colegilor lor de clasă este în Mișcarea de Rezistență."
Nu are probleme nici cu ceilalți părinți. În micul oraș suedez în care locuiește,
este acceptată.
În prezent, Tina conduce propriul grup în cadrul Mișcării de Rezistență Nordică
și se bucură de respectul camarazilor săi, pe care l-a câștigat în anii de activism.
Ea este mândră în special de femeile din organizație, care nu doar îi susțin pe
bărbați, ci sunt și active în activitatea de zi cu zi a mișcării. Să distribuie pliante în
public, să afișeze pancarte sau să facă parte din echipa de catering la evenimente fiecare contribuie în funcție de abilitățile sale.
Cei care nu pot fi activi în mod public pot contribui în alte moduri, un exemplu

fiind podcastul în limba suedeză realizat pentru și de către femei - Radio
Regeringen.
Problema atribuirii rolurilor în cadrul Mișcării de Rezistență Nordică poate fi
explicată rapid într-o singură frază: Persoana potrivită la locul potrivit. Fiecare
are sarcinile sale, în funcție de punctele forte și de interesele sale, indiferent dacă
este bărbat sau femeie. Tina spune că există o singură excepție: "La demonstrații,
bărbații țin scuturile. Vrem să transmitem idealuri tradiționale, pentru că noi
susținem valorile tradiționale."
De asemenea, Tina vede în conducerea ei o posibilitate. Fiind un model pentru
alte femei, ea le oferă curajul de a se opune Zeitgeist-ului modern - încapsulat în
motto-ul "Ceea ce pot face eu, poți face și tu". De aceea, ea apare în emisiunile
radio ale organizației, vorbește cu suedezii pe stradă în timpul activităților publice
și încearcă să înțeleagă de ce atât de puține femei sunt interesate de activismul
politic.
Fiind și ea mamă, își pune aceeași întrebare din nou și din nou:
Cum poate cineva să coboare pur și simplu în pasivitate și confort și să lase
copiilor săi o lume mai rea? Noi suntem ultima generație care poate schimba ceva. După noi, depinde de copiii noștri, iar pentru ei va fi mai dificil decât pentru
noi. Activismul pe străzi este doar o mică parte din munca noastră. Avem membri care preferă să lucreze în spatele scenei din motive personale, dar ei contribuie totuși la o parte esențială a întregului. Nu există niciun motiv pentru a nu
fi activi!
Tina le acuză pe bună dreptate pe acele femei care umblă orbește, înrădăcinate
în Zeitgeist-ul bolșevic morbid, în timp ce își petrec timpul comercializându-și
personalitățile "individuale" pe Instagram, Facebook etc.
Dar în Suedia există câțiva (atât bărbați, cât și femei) care își iau problema în
propriile mâini și nu se sfiesc să iasă în evidență. Aceștia provin din toate mediile
sociale și au găsit calea către organizație în felul lor, fie că sunt femei care au fost
hărțuite de "noii suedezi", tineri care s-au săturat de aditivii nesănătoși și de agricultura industrială nemiloasă și au găsit calea către un stil de viață mai natural
printr-un articol al Mișcării de Rezistență, sau bărbatul care vrea să-și lase soția și
copiii seara cu conștiința împăcată.
Tina știe că mișcarea ei face o diferență și este mândră că face parte dintr-un
întreg - luptând ca femeie albă și mamă, pentru Suedia, pentru patria ei și pentru
tot Nordul.
În încheiere, aș dori să îi mulțumesc Tinei pentru timpul acordat, de la femeie la
femeie. Ea este mai mult decât o simplă Weggefährtin. Femeile ca ea merită să
fie numite pionieri.
Sursa: dailyarchive.org / nordicresistsancanceemovement.org

Odiseea lui Fred
Partea 3
Dragoste neîmpărtășită
Securitatea a fost strictă. Dar atmosfera a fost relaxată.
Întrebările au fost în regulă. La fel și răspunsul: "No comment."
Toată lumea a fost prietenoasă. Glumele și tachinările de bun-simț erau frecvente.
Deloc surprinzător, nu am fost singurul tip care o poftea pe Helga. Fără succes.
Se zvonea că ar fi avut o "relație spirituală profundă" cu un mare executiv. Știți
cum e. Casa mare. Servitori. Barcă. Cont bancar mare. Animale exotice. Secretară particulară. Haine de lux. Grădină mare. Cartier exclusivist.
Poate de aceea a tolerat sarcina ingrată de a avea grijă de bătrân. Îi dădea ocazia
de a merge în oraș. Să hrănească "relația spirituală profundă". Unul dintre servitorii săi putea să aibă grijă de bătrân. Chiar și să-i schimbe scutecele, dacă era
necesar.
Un alt zvon susținea că "prietena ei platonică" și bătrânul erau rude. Poate chiar
frați și surori. La urma urmei, semănau foarte mult.
Rivalitatea între frați ar explica de ce bătrânul a pretins că este un executiv "semiretratat". Și că locuia aici din proprie inițiativă. Nu din ordin judecătoresc.
Unul dintre frați era un om de afaceri de succes. Celălalt frate era nebunul. Nu e
de mirare că l-au ținut închis. Pentru binele lui. Și pentru binele societății. Cel
puțin ei erau decenți. L-au ținut într-o instituție decentă, cu personal amabil.
Senil sau nu. Uneori era inteligent. Prea deștept. Ar fi evadat!
Sirenele se declanșau în miez de noapte. Cunoașteți rutina. Gărzile. Lanterne.
Câini.
În cele din urmă îl vor găsi rătăcind prin preerie.
Dezbrăcat. În patru labe. Urlând la luna plină.

Câteodată spumegând la gură. Acoperit de noroi. Pătat cu sânge.
Bine. Era ciudat. Dar în afară de asta, era un tip de treabă.
Poveștile sale despre "aventurile sale în mișcarea de rezistență clandestină din
vechea țară" erau ușor amuzante. În ciuda faptului că erau complet incredibile.
Sigur. Părea destul de bătrân ca să fi trăit în timpul celui de-al doilea război
mondial. Dar accentul său NU era cu siguranță francez.

