
#1012                                                                                                                                   07.08.2022 (133) 

Tina Lund 

Entrevista a Tina Lund 
  
Em conversa com Tina Lund do Movimento de Resistência Nórdica, a organi-
zação nacionalista socialista alemã Der Dritte Weg conduziu recentemente 
uma entrevista com Tina Lund do Movimento de Resistência Nórdica. 
  
   O objectivo original deste artigo era dar uma visão da estrutura do Movimento 
de Resistência Nórdica, com ênfase no trabalho das suas mulheres.  Após uma en-
trevista detalhada com Tina, e algumas palavras privadas depois, foi justo que o 



artigo também servisse para dar uma visão pessoal sobre a vida de uma mulher 
que, em todos os aspectos, se dedicou à luta pelo povo e pela nação de uma forma 
inspiradora.  Ela oferece palavras directas, provocadoras de pensamento, anedotas 
do campo que inspiram coragem, e verdades que não requerem discussão. 
   Apercebi-me de que Tina era uma mulher especial há mais de um ano quando a 
conheci numa manifestação do Movimento de Resistência Nórdica em Estocolmo.  
Ela tem uma maneira aberta e calorosa e tinha muito a relatar sobre dificuldades 
políticas, mudanças sociais e a lenta mas certa reeducação do seu povo que teve 
lugar nas últimas décadas. 
   A forma de pensar de Tina sempre foi muito tradicional, ou natural, como ela 
lhe chama.  Para ela, o Nacional Socialismo é o modo de vida mais natural - a 
preservação do sangue e a preservação da cultura nórdica são fundamentais.  Co-
mo é frequentemente o caso, isto levou a um interesse em procurar e manter o 
contacto com aqueles que partilham os seus ideais. 
   O seu activismo foi desencadeado pela primeira vaga de migração dos Balcãs 
no início da década de 1990.  Nas eleições de 1994, tornou-se politicamente acti-
va nos Democratas suecos, que nessa altura ainda tinham valores e objectivos na-
cionalistas, mas durante os anos seguintes seria cada vez mais transformada num 
fosso liberal e controlado pelo sistema. 
   A luta pelo seu país levou-a mais longe, e em 1998 ela juntou-se à Frente Na-
cional Socialista como activista política e ganhou respeito e reconhecimento entre 
os seus camaradas do partido, na sua maioria homens. 
   Quando os seus filhos nasceram, as coisas foram mais calmas durante alguns 
anos para a enérgica Tina.  Ela dedicou-se ao seu papel de mãe e abraçou o mo-
mento mais belo da vida de uma mulher.  Mas como as mudanças políticas na 
Suécia não mostraram sinais de abrandamento, ela decidiu que era tempo de um 
novo desafio: um regresso à frente da resistência nacional enquanto unia família e 
activismo.  Porque a luta pela pátria não é uma questão de género, como dizem os 
suecos, mas uma responsabilidade que cada um de nós tem. 
   Assim, esta mulher extraordinária encontrou o seu lugar no Movimento de Re-
sistência Nórdica há cerca de cinco anos atrás.  Perguntei se os seus filhos eram 
marginalizados na escola: 
   "Não, de modo algum", disse Tina.  "Muitas das crianças pensam que é fixe a 
mãe dos seus colegas de turma estar no Movimento da Resistência". 
   Também não tem quaisquer problemas com os outros pais.  Na pequena cidade 
sueca onde ela vive, ela é aceite. 
   Hoje Tina lidera o seu próprio grupo dentro do Movimento de Resistência Nór-
dica e tem o respeito dos seus camaradas que ganhou através dos seus muitos 
anos de activismo.  Está especialmente orgulhosa das mulheres da organização, 
que não só apoiam os homens como também são activas no trabalho quotidiano 
do movimento. Folhetos públicos, colocação de cartazes ou estar na equipa de 
restauração em eventos - todos contribuem de acordo com as suas capacidades. 
   Aqueles que não podem ser activos publicamente podem contribuir de outras 



formas, sendo um exemplo o podcast em língua sueca feito para e pelas mulheres 
- Radio Regeringen. 
   A questão da atribuição de papéis dentro do Movimento de Resistência Nórdica 
pode ser rapidamente explicada numa frase: A pessoa certa, no lugar certo.  Todos 
têm os seus deveres, de acordo com os seus pontos fortes e interesses, indepen-
dentemente de serem homens ou mulheres. Tina diz que só existe excepção: "Nas 
manifestações, os homens seguram os escudos.  Queremos transmitir os ideais tra-
dicionais porque defendemos os valores tradicionais". 
   Tina também vê a sua liderança como uma possibilidade.  Ao ser um modelo 
para outras mulheres, ela dá-lhes a coragem de enfrentarem o Zeitgeist moderno - 
encapsulado no lema "O que eu posso fazer, vocês também podem fazer".  É por 
isso que ela aparece nos programas de rádio da organização, fala com suecas nas 
ruas durante actividades públicas e tenta compreender porque é que tão poucas 
mulheres estão interessadas no activismo político. 
Sendo ela própria mãe, coloca-se repetidamente a mesma questão: 
   Como pode alguém simplesmente descer em passividade e conforto e deixar um 
mundo pior para os seus filhos?  Nós somos a última geração que pode mudar 
alguma coisa.  Depois de nós, cabe aos nossos filhos, e será mais difícil para eles 
do que para nós.  O activismo nas ruas é apenas uma pequena parte do nosso tra-
balho.  Temos membros que preferem trabalhar nos bastidores por razões pes-
soais, mas que ainda assim contribuem para uma parte essencial do todo.  Não 
há razão para não estarmos activos! 
   Tina acusa com razão as mulheres que vagueiam às cegas, entrincheiradas no 
mórbido bolchevique Zeitgeist, enquanto passam o seu tempo a comercializar as 
suas personalidades "individuais" no Instagram, Facebook, etc. 
   Mas na Suécia há alguns (tanto homens como mulheres) que tomam as coisas 
nas suas próprias mãos e não se esquivam a destacar-se das massas.  Eles vêm de 
todas as camadas sociais e encontraram o seu caminho para a organização à sua 
maneira, quer sejam mulheres que foram assediadas por "novos suecos", jovens 
que estão fartos de aditivos pouco saudáveis e de uma agricultura industrial im-
placável e encontraram o caminho para um estilo de vida mais natural através de 
um artigo do Movimento de Resistência, ou o homem que quer deixar a sua espo-
sa e filhos à noite com a consciência tranquila. 
   Tina sabe que o seu movimento faz a diferença e orgulha-se de fazer parte do 
todo - lutando como mulher branca e mãe, pela Suécia, pela sua pátria e por todo 
o Norte. 
Para terminar, gostaria de agradecer à Tina pelo seu tempo, de mulher para 
mulher.  Ela é mais do que apenas uma Weggefährtin.  Mulheres como ela mere-
cem ser chamadas de pioneiras. 
  
Fonte: dailyarchive.org / nordicresistsancemovement.org  



A Odisseia de Fred 
  

Parte 3 
Amor não correspondido 

  
A segurança era apertada.  Mas o ambiente era descontraído.  
  
As perguntas estavam bem.  Da mesma forma, a resposta: "Sem comentários". 
  
Toda a gente era amigável.  Piadas e brincadeiras de boa índole eram comuns. 
  
Não surpreendentemente, não fui o único tipo que desejava Helga.  Sem sucesso. 
  
O rumor era que ela tinha uma "relação espiritual profunda" com um grande exe-
cutivo.  Conhece o género.  Uma casa grande.  Servos.  Barco.  Conta bancária 
gorda.  Animais de estimação exóticos.  Secretária privada.  Roupa de fantasia.  
Jardim extensivo.  Bairro exclusivo.  
  
Talvez fosse por isso que tolerava a tarefa ingrata de tomar conta do velhote.  Deu
-lhe uma oportunidade de ir à cidade.  Nutrir a "relação espiritual profunda".  Um 
dos seus criados podia tomar conta do velhote.  Até mesmo mudar-lhe as fraldas, 
se necessário.  
   
Outro rumor dizia que o seu "amigo platónico" e o velhote eram parentes.  Talvez 
até irmãos.  Afinal de contas, eram muito parecidos.  
  
A rivalidade entre irmãos explicaria a razão pela qual o velhote afirmou ser um 
executivo "semi-reformado".  E que ele vivia aqui por opção.  Não por ordem do 
tribunal.  
  
Um irmão foi o homem de negócios de sucesso.  O outro irmão era o lunático.  
Não admira que o tivessem mantido preso.  Para o seu próprio bem.  E para o bem 
da sociedade.  Pelo menos eles eram decentes.  Mantiveram-no em instalações de-
centes, com pessoal gentil. 
  
Senil ou não.  Era por vezes esperto.  Muito esperto.  Ele escapava! 
  
As sirenes soariam a meio da noite.  Conhece a rotina.  Guardas.  Lanternas.  
Cães.  
  
Eventualmente encontrá-lo-iam a vaguear pela pradaria. 



  
Nua.  Em todos os quatro.  A uivar na lua cheia.  
  
Por vezes espuma na boca.  Coberto de lama.  Manchado de sangue. 
  
Ele era esquisito.  Mas tirando isso, ele era um tipo simpático. 
  
As suas grandes histórias sobre as suas "aventuras no movimento de resistência 
subterrânea no velho país" foram ligeiramente divertidas.  Apesar de serem total-
mente inacreditáveis. 
  
Claro. Parecia ter idade suficiente para ter estado vivo durante a Segunda Guerra 
Mundial.  Mas o seu sotaque NÃO era definitivamente francês. 




