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Intervju s Tino Lund
V pogovoru s Tino Lund iz nordijskega odporniškega gibanja Nemška socialna nacionalistična organizacija Der Dritte Weg je nedavno opravila intervju s
Tino Lund iz nordijskega odporniškega gibanja.
Prvotni namen tega članka je bil predstaviti strukturo nordijskega odporniškega
gibanja s poudarkom na delu žensk. Po podrobnem intervjuju s Tino in nekaj
zasebnih besedah, ki so sledile, je bilo prav, da članek služi tudi kot osebni

Tina Lund

vpogled v življenje ženske, ki se je v vseh pogledih navdihujoče posvetila boju za
ljudstvo in narod. Ponuja neposredne besede, ki spodbujajo k razmišljanju, anekdote s terena, ki vlivajo pogum, in resnice, o katerih ni treba razpravljati.
Da je Tina posebna ženska, sem spoznal pred več kot letom dni, ko sem jo
srečal na demonstracijah Nordijskega odporniškega gibanja v Stockholmu. Je odprtega, toplega značaja in je imela veliko povedati o političnih težavah, družbenih
spremembah in počasnem, a zanesljivem prevzgajanju svojega ljudstva, ki se je
dogajalo v zadnjih desetletjih.
Tinin način razmišljanja je že od nekdaj zelo tradicionalen ali naraven, kot pravi
sama. Nacionalsocializem je zanjo najbolj naraven način življenja - ohranitev
krvi in ohranitev nordijske kulture sta temeljnega pomena. Kot se pogosto zgodi,
je to privedlo do zanimanja za iskanje in ohranjanje stikov s tistimi, ki delijo
njene ideale.
Njen aktivizem je spodbudil prvi val migracij z Balkana v zgodnjih devetdesetih
letih prejšnjega stoletja. Na volitvah leta 1994 se je politično udejstvovala v
stranki Švedski demokrati, ki je takrat še imela nacionalistične vrednote in cilje, v
naslednjih letih pa se je vse bolj spreminjala v sistemsko nadzorovano liberalno
greznico.
Boj za domovino jo je še bolj gnal naprej in leta 1998 se je kot politična aktivistka pridružila Nacionalsocialistični fronti ter si pridobila spoštovanje in
priznanje med večinoma moškimi strankarskimi tovariši.
Ko sta se ji rodila otroka, je bilo za energično Tino nekaj let mirneje. Posvetila
se je vlogi matere in sprejela najlepše obdobje v življenju ženske. Ker pa
politične spremembe na Švedskem niso kazale znakov, da bi se umirile, se je odločila, da je čas za nov izziv: vrnitev na fronto nacionalnega upora, pri čemer je
združila družino in aktivizem. Kajti boj za domovino ni vprašanje spola, kot
pravijo Švedi, temveč odgovornost, ki jo ima vsak od nas.
Tako je ta izjemna ženska pred približno petimi leti našla svoje mesto v nordijskem odporniškem gibanju. Vprašal sem jo, ali so njeni otroci v šoli odrinjeni na
rob družbe:
"Ne, sploh ne," je rekla Tina. "Veliko otrok meni, da je super, da je mama
njihovih sošolcev v Odporniškem gibanju."
Tudi z drugimi starši nima težav. V majhnem švedskem mestu, kjer živi, jo
sprejmejo.
Danes Tina vodi svojo skupino znotraj nordijskega odporniškega gibanja in uživa spoštovanje tovarišev, ki si ga je prislužila z dolgoletnim aktivizmom. Še
posebej je ponosna na ženske v organizaciji, ki ne podpirajo le moških, temveč so
dejavne tudi pri vsakodnevnem delu gibanja. Javno listanje, lepljenje plakatov ali
delo v gostinski ekipi na dogodkih - vsak prispeva po svojih zmožnostih.
Tisti, ki ne morejo biti dejavni v javnosti, lahko prispevajo na druge načine, kot
je na primer podkast v švedskem jeziku, ki ga ustvarjajo ženske in za ženske - Radio Regeringen.
Vprašanje dodeljevanja vlog v nordijskem odporniškem gibanju je mogoče hitro

razložiti z enim stavkom: Prava oseba na pravem mestu. Vsakdo ima svoje
naloge v skladu s svojimi močmi in interesi, ne glede na to, ali je moški ali ženska. Tina pravi, da obstaja le ena izjema: "Na demonstracijah moški držijo ščite.
Želimo posredovati tradicionalne ideale, saj se zavzemamo za tradicionalne vrednote."
Tudi Tina vidi možnost svojega vodenja. S tem, ko je vzor drugim ženskam,
jim daje pogum, da se zoperstavijo sodobnemu duhu časa, kar je zajeto v geslu
"Kar zmorem jaz, zmoreš tudi ti". Zato se pojavlja v radijskih oddajah organizacije, se med javnimi dejavnostmi pogovarja s Švedi na ulicah in poskuša
razumeti, zakaj tako malo žensk zanima politični aktivizem.
Ker je tudi sama mati, si vedno znova zastavlja isto vprašanje:
Kako se lahko nekdo preprosto spusti v pasivnost in udobje ter svojim otrokom
zapusti slabši svet? Mi smo zadnja generacija, ki lahko kaj spremeni. Po nas bodo to storili naši otroci, ki jim bo težje kot nam. Aktivizem na ulicah je le majhen
del našega dela. Imamo člane, ki iz osebnih razlogov raje delajo v ozadju, vendar
še vedno prispevajo k bistvenemu delu celote. Ni razloga, da ne bi bili aktivni!
Tina upravičeno obtožuje tiste ženske, ki slepo tavajo naokoli, zasidrane v morbidnem boljševističnem Zeitgeistu, medtem ko svoj čas porabijo za trženje svojih
"individualnih" osebnosti na Instagramu, Facebooku itd.
Toda na Švedskem je nekaj ljudi (tako moških kot žensk), ki vzamejo stvari v
svoje roke in se ne sramujejo izstopati iz množice. Prihajajo iz vseh družbenih
slojev in so vsak na svoj način našli pot do organizacije, pa naj gre za ženske, ki
so jih nadlegovali "novi Švedi", mlade, ki jim je dovolj nezdravih dodatkov in
neusmiljenega tovarniškega kmetovanja ter so s pomočjo članka Gibanja za odpor
našli pot do bolj naravnega načina življenja, ali moške, ki želijo zvečer s čisto
vestjo odpeljati ženo in otroke.
Tina se zaveda, da njeno gibanje nekaj spreminja, in je ponosna, da je del celote
- kot bela ženska in mati se bori za Švedsko, svojo domovino in ves sever.
Na koncu bi se rada zahvalila Tini za njen čas, od ženske do ženske. Ona je več
kot le Weggefährtin. Ženske, kot je ona, si zaslužijo naziv pionirke.
Vir: dailyarchive.org / nordicresistsancemovement.org

Fredova odisejada
3. del
Nepovratna ljubezen
Varnost je bila stroga. Vendar je bilo vzdušje sproščeno.
Vprašanja so bila v redu. Prav tako odgovor: "Brez komentarja."
Vsi so bili prijazni. Šale in dobronamerno norčevanje so bili običajni.
Ni presenetljivo, da nisem bil edini fant, ki je hrepenel po Helgi. Neuspešno.
Govorilo se je, da je imela "globoko duhovno razmerje" z nekim pomembnim
direktorjem. Saj veste, kakšnega. Velika hiša. Služabniki. Čoln. Debel bančni
račun. Eksotične živali. Zasebna tajnica. Modna oblačila. Obsežen vrt. Ekskluzivna soseska.
Morda je prav zato prenašala sicer nehvaležno nalogo čuvanja starca. To ji je dalo priložnost, da se odpravi v mesto. Negovanje "globokega duhovnega odnosa".
Starega človeka bi lahko čuval eden od njegovih služabnikov. Po potrebi mu je
lahko celo zamenjala plenice.
Druga govorica je trdila, da sta bila njen "platonski prijatelj" in stari moški v sorodu. Morda celo sorojenca. Navsezadnje sta si bila zelo podobna.
Sorodstveno rivalstvo bi pojasnilo, zakaj je stari gospod trdil, da je "napol upokojen" direktor. In da je tu živel po lastni izbiri. In ne po nalogu sodišča.
Eden od bratov je bil uspešen poslovnež. Drugi brat je bil norec. Nič čudnega, da
so ga imeli zaprtega. Za njegovo lastno dobro. In za dobro družbe. Vsaj dostojni
so bili. Držali so ga v spodobni ustanovi s prijaznim osebjem.
Senilen ali ne. Včasih je bil pameten. Preveč pameten. Pobegnil bi!
Sredi noči so se oglašale sirene. Saj poznate rutino. Varnostniki. Svetilke. Psi.
Sčasoma so ga našli, kako se sprehaja po preriji.
Goli. Na vseh štirih. Zvije ob polni luni.

Včasih se mu peni usta. Pokrit z blatom. Obarvani s krvjo.
Okej. Bil je čuden. Toda razen tega je bil prijeten fant.
Njegove pripovedi o "dogodivščinah v podzemnem odporniškem gibanju v stari
državi" so bile rahlo zabavne. Kljub temu, da so bile popolnoma neverjetne.
Seveda. Izgledal je dovolj star, da bi lahko živel med drugo svetovno vojno. Toda
njegov naglas zagotovo NI bil francoski.

