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Wykaz u żytych skrótów

ACLU - American Civil Liberties Union

AEPA - Animal Enterprise Protection Act

ALF - Animal Liberation Front

ALF PO - ALF Press Office

ALF SG - Animal Liberation Front Supporters Group

ARNI - Animal Rights National Index

art. - artykuł

ATF - Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms

BoM - Band of Mercy

CJA - Criminal Justice and Public Order Act of 1994

CAFF - Coalition Against Fur Farms

CAFT - Coalition to Abolish the Fur Trade

CSIS - Canadian Security Intelligence Service

ELF - Earth Liberation Front

FBI - Federal Bureau of Investigation

FWZ - Front Wyzwolenia Zwierząt

GW FWZ - Grupa Wsparcia Frontu Wyzwolenia Zwierząt

GI - Greenpeace International

HxL - Hardline

HSA - Hunt Saboteurs Association

IDA - In Defense of Animals

JD - Justice Department

LACS - League Against Cruel Sports

KK - kodeks karny z 1996 roku

KK’69 - kodeks karny z 1969 roku

KW - kodeks wykroczeń

NA ALF SG - North American Animal Liberation Front Supporters Group

NAIA - National Animal Interests Alliance

NRA - National Rifle Association

PETA - People For Ethical Treatment Of Animals
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POA - Public Order Act of 1986

RICO - Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act

RS - Ruckus Society

RTS - Reclaim The Streets

SEAL - Straight Edge Animal Liberation

SOAR - Student Organization for Animal Rights

SSCS - Sea Shepherds Conservation Society

SxE - Straight Edge

UARC - Utah Animal Rights Coalition

UK ALF SG - United Kingdom Animal Liberation Front Supporters Group

WTO - World Trade Organization –Światowa Organizacja Handlu

$ - dolar amerykański

₤ - funt brytyjski
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Wprowadzenie

Ruch ekologiczny, społeczeństwo i prawo

XX wiek przyniósł niezwykle szybki rozwój nauki i techniki w zachodniej cywilizacji.

Niestety, dość szybko konsekwencją postępu okazała się również degradacjaśrodowiska

naturalnego. Wskutek eksploatacji przez człowieka mórz i lądów, w ciągu kilkudziesięciu lat

drastycznie zmniejszył się obszar pierwotnych i czystych zakątków naszej planety. Powietrze

staje się coraz bardziej zanieczyszczone, a rozwój przemysłu doprowadza do ocieplenia

klimatu.

Wraz z rozwojem przemysłu i nauki, ze wzrostem zanieczyszczenia, powstał ruch

ekologiczny, skupiający osoby, wywodzące się z rozmaitychśrodowisk, połączone jednakże

wspólnym celem. Jest nim ochrona przyrody,środowiska niezbędnego dla przetrwania

naszego gatunku. Poza znacznym rozwojem ruchów ekologicznych pojawiły się również

działające na rzecz praw zwierząt grupy, których powstanie spowodowane było

uprzedmiotowieniem zwierząt i sprowadzeniem ich do roli półproduktu.

Głos ekologów w wielu przypadkach nie znaczy wiele w konfrontacji z kapitałem

inwestującym duże pieniądze w rozwój przemysłu. Protestujący często nie znają środków

prawnych, które mogłyby okazać się skuteczne dla powodzenia ich misji.

Nie potrafiąc samemu osiągnąć swoich celów, ekolodzy próbują dotrzeć do ludzi, którzy

mogliby poprzeć ich postulaty. Najłatwiejszym sposobem przekazania swoich idei są media,

tak więc celem ekologów staje się zaistnienie w radio, telewizji. To jednak nie jest łatwe. Jak

zauważa I. Kordulska, media nie zajmują się nudnym postępowaniem administracyjnym, czy

innymi środkami prawnymi – interesujące dla nich jest to, co dobrze się sprzedaje.1 Stąd

ekolodzy pragną zyskać maksymalny rozgłos, urządzając spektakularne, symboliczne akcje,

czasem naruszające prawo.

1 I. Kordulska:Zanim wejdziesz na drzewo. Poradnik prawny obrońcy środowiska, Kraków 1999, s. 3.
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Osoby stosujące obywatelskie nieposłuszeństwo naruszając prawo, nie ignorują go, zakładają

poniesienie odpowiedzialności za swoje czyny. Uważają one, że sala sądowa jest również

dobrym miejscem przedstawiania swoich poglądów. Starają się dowieść, że ponad prawem

istnieje wyższa wartość, a to jest punktem wyjściowym dla nawiązania dialogu, który może

doprowadzić do porozumienia.

W przypadku działalności ekologów najczęściej nie sprawdza się jednak maksyma M. L.

Kinga, który stwierdził: „jeżeli w jakimś narodzie znajdzie się pięć procent mężczyzn

gotowych pójść do więzienia za sprawę, którą cały naród uważa za słuszną, wówczasżadna

przeszkoda go już nie powstrzyma”.2

Idee przez nich głoszone nie są zbyt popularne. Ludzie zajęci własnymi sprawami często nie

chcą angażować się w działalność, która, jak myślą, bezpośrednio ich nie dotyczy. Problemy

niszczenia lasów gdzieś na drugim końcu świata czy zabijania wielorybów, wydają się zbyt

odległe. Większość ludzi nie chciałaby wiedzieć o tym, w jaki sposób wykorzystywane są

zwierzęta, ani o tym, co dzieje się podczas testów kosmetyków czy leków. Wołanie obrońców

przyrody często trafia w pustkę.

Dlatego obok osób, którym zależy na przekazie i szerzeniuświadomości ekologicznej, są też

osoby, które nie wierzą już w przekonanie większości ludzi lub uważają, że na to nie ma już

czasu. Skupiają się one na osiągnięciu natychmiastowego efektu, jakim może być ocalenie

konkretnego zakątka lasu, uratowanie konkretnych zwierząt. Ci ludzie chcą pozostać

anonimowi, jakoże ich odpowiedzialność może być dużo większa. W imię niepopularnych

wartości podejmują wyzwanie, które zaważyć może na całym ich przyszłymżyciu.

Oczywiście, w przypadku ich ujęcia, proces również staje się forum przekazania swoich

poglądów, jednak nie jest to głównym celem akcji.

Cel i metodyka pracy

W mojej pracy podjąłem próbę przedstawienia „terroryzmu ekologicznego” - zjawiska mało

znanego i nie badanego jeszcze w naszym kraju. Starałem się zastanowić nad prognozami dla

rozwoju tego zjawiska – zarówno w naszym kraju, jak i naświecie. Spróbowałem również

2 P. Herngren:Podstawy Obywatelskiego Nieposłuszeństwa, Kraków 1999, s. 7.
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zastanowić się, czy generalnie właściwe jest wiązanie działalności radykalnych ekologów z

określeniem „terroryzm”.

Poszukując materiałów do mojej pracy napotkałem na pewne trudności. Z uwagi na niemal

całkowity brak literatury na ten temat w języku polskim, korzystałem głównie zeźródeł

anglojęzycznych. Jednak również poza granicami kraju nie jest łatwo o dotarcie do

obiektywnychźródeł.

Działalność radykalnych ekologów wywołuje wiele kontrowersji i trudno o uzyskanie

niezależnych opinii. Poza opracowaniami sporządzanymi przez instytucje rządowe, które w

pewnym sensie również stoją po drugiej stronie barykady (finansując pewne inwestycje czy

badania), sięgałem do tekstów wydawanych przez radykalnych ekologów i osoby je

wspomagające. Korzystałem z materiałów opracowanych przez osoby związane z

przemysłem zwalczanym przez obrońców środowiska. Informacje czerpałem w końcu z

artykułów prasowych i innychśrodków masowego przekazu.

Z uwagi na utrudniony nieraz dostęp do informacji o akcjach bezpośrednich, które często nie

są podawane do publicznej wiadomości, aby nie przysparzać ewentualnych naśladowców,

nieocenionymźródłem informacji był dla mnie Internet. Oprócz uaktualnianych na bieżąco

informacji o akcjach, był dla mnie kopalnią wiedzy o technice i taktyce działania, oraz o

powodach przeprowadzania akcji. Dzięki Sieci poznać mogłem również stanowisko strony

przeciwnej, oraz opinie niezależnych ekspertów.

Starając się zbadać rozwój tego zjawiska w naszym kraju kontaktowałem się z osobami

działającymi na rzecz ochronyśrodowiska. Przygotowałem ankiety, które dzięki pomocy tych

osób dostały się do ludzi łamiących prawo w imię wyznawanych przez siebie wartości. Mimo

ogólnie panującej nieufności do ujawniania swojej działalności, część z nich otrzymałem z

powrotem. Odpowiedzi często były podobne, tak więc na ich podstawie mogłem wysnuć

pewne wnioski o przebadanych osobach.

Zwróciłem się również z prośbą o pomoc do osób poszkodowanych w wyniku akcji

bezpośrednich (ferma lisów w Jeziorach Wielkich, Polski Związek Łowiecki), oraz do

organów badających te sprawy. Te wiadomości pomogły mi w odzwierciedleniu przebiegu
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akcji, oraz użytych sposobów działania, a także pozwoliły na ustalenie wyników

postępowania.

Korzystałem wreszcie wielokrotnie z archiwalnych materiałów prasowych, wydawanych

przez polską prasę, ale także przez ekologów – zarówno legalnie jak i w podziemiu.

Również w przypadku pozyskiwania informacji o rodzimych radykalnych ekologach wiele

dowiedziałem się dzięki Internetowi, korzystając z poczty elektronicznej, list dyskusyjnych

oraz przeglądając zawartość stron WWW.

W mojej pracy skupiłem się na przedstawieniu najaktywniejszych grup działających w

nielegalny sposób na rzecz ochrony przyrody i praw zwierząt. Zająłem się kwestią przepływu

informacji między radykalnymi ekologami, a także sposobami kontaktu ze społeczeństwem i

wpływania na postawę i edukację obywateli. Analizując publikacje wydane przez radykalne

grupy, przyjrzałem się również kwestiom najczęściej stosowanych metod technicznych i

taktycznych przyjmowanych przez ekowojowników. Zwróciłem również uwagę na aspekty

prawne ich działalności – na stosunek władz do podejmowanych przez nich akcji i na

orzecznictwo sądów, zarówno w Polsce, jak i innych krajach, wybranych ze względu na

nasilenie działalności ekologów. Przedstawiłem w końcu skromną, jak dotychczas,

działalność radykalnych grup ekologicznych w Polsce.

Wyjaśnienie pojęć

Zbiorcze przypisanie określenia „ekoterroryzm” wszystkim nielegalnym działaniom

podejmowanym przez ekologów jest, moim zdaniem, zbyt daleko idącym uogólnieniem. W

dalszej części mojej pracy będę używał wielu określeń związanych z działalnością

radykalnych obrońców przyrody. Aby nie powodować niepotrzebnego zamętu konieczne jest

wyjaśnienie tych pojęć tak, aby uniknąć mylenia ekoterroryzmu i ekosabotażu (ekotażu) z

obywatelskim nieposłuszeństwem.

Angielskojęzyczne określenia podkreślają związek między ekologią a radykalnymi

działaniami, takimi jak terroryzm (ecoterrorism), czy też sabotaż (ecotage). Często również

osoby związane z tym zjawiskiem określa się mianem radykalnych działaczy ekologicznych
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(radical environmentalists). W opracowaniach wydawanych przez samych ekologów

pojawiają się także określenia monkeywrenchingi ecodefense(eko-obrona). Sami ekolodzy

często określają się jako ekowojownicy (ecowarriors). Osoby dokonujące uwolnień zwierząt

określają się jako liberatorzy.

Amerykańskie Federalne BiuroŚledcze (FBI) w stosunku do działalności niektórych grup

używa określeń: terroryzm krajowy (domestic terrorism)i terroryzm dotyczący pojedynczych

kwestii (single issue terrorism).

Obywatelskie nieposłuszeństwo (civil disobedience) jest ideą wzorowaną na myśli głoszonej

przez XIX-wiecznego amerykańskiego pisarza H. D. Thoreau, który odmówił płacenia

podatków, protestując przeciwko niewolnictwu, szykanowaniu Indian w USA i wojnie z

Meksykiem. Według Thoreau, obywatelskie nieposłuszeństwo to specyficzna forma akcji, na

którą składa się element łamania prawa, jak również element kary. Właśnie element kary jest

istotną kwestią, odróżniającą nieposłuszeństwo obywatelskie od innych nielegalnych działań.

Nieposłuszny obywatel wie,że poniesie konsekwencje swego zachowania, godzi się na to, a

nawet stara się wykorzystać ten fakt do osiągnięcia swoich celów.

Według Thoreau „Za panowania rządu, który niesprawiedliwie kogoś więzi, miejscem

właściwym dla praworządnego człowieka jest więzienie”.3 Tę maksymę wzięło sobie do serca

wielu aktywistów protestujących przeciwko decyzjom, które w ich oczach są

niesprawiedliwe. Ukaranie traktują oni jako przejaw dyskryminacji ze strony władzy, a także

jako możliwość promocji swych przekonań, oraz okazję do kolejnych protestów.

Słowo „sabotaż” pochodzi z języka francuskiego, od słowa „sabot”, oznaczającego ciężki

drewniany but. Sabotowanie oznaczało kiedyś pracę w taki sposób, jakby miało się na nogach

bardzo ciężkie obuwie – powolną i niezdarną.

Z tej pierwotnej idei sabotażu wykształciło się wiele jego odmian, w różny sposób wpływając

na dezorganizację procesu pracy. Jedną z nich stał się ekotaż, określany też jako

monkeywrenching.Ta forma sabotażu stała się popularna pod koniec lat siedemdziesiątych w

USA.

3 H.D. Thoreau, „Obywatelskie Nieposłuszeństwo” 1849. Motto książki P. Herngrena „Podstawy...op.cit.
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Forma rzeczownika od słowamonkeywrenchingoznacza „klucz francuski”. Grupy pokojowe

używają narzędzi, w tym właśnie kluczy francuskich, dla unieszkodliwienia zagrażających

środowisku maszyn. D. Foreman, jeden z autorów podręcznika „Ecodefense” określa ekotaż

jako formę ochrony natury prowadzoną bez użycia przemocy. Nie można łączyć ze sobą

pojęcia obywatelskiego nieposłuszeństwa i ekotażu. Różnica polega na przyjęciu

odpowiedzialności za własne działanie. Kara jest istotną częścią akcji o charakterze

obywatelskiego nieposłuszeństwa, jej uczestnicy z góry zakładają poniesienie konsekwencji.

Ekotażyści działają w ukryciu, starając się uniknąć odpowiedzialności.

Ekotaż może być bardzo skuteczną metodą walki – dobrze stosowany powoduje, iż niszczenie

środowiska staje się bardzo drogie. Atakowane firmy muszą naprawiać lub sprowadzać nowe

maszyny, powtarzany ekotaż powoduje podwyższenie składek ubezpieczeniowych, wzrastają

koszty utrzymania strażników i zabezpieczenia prac. Jest to jednak metoda walki lokalnej, nie

przynosząca szerszych korzyści w globalnej perspektywie. Z reguły prowadzona jest bez

współpracy z ludnością miejscową, co powoduje brak poparcia społecznego dla akcji.4

Terroryzm dotyczący pojedynczych kwestii (single issue terrorism)definiowany jest jako

wojowniczy ekstremizm grup lub osób indywidualnych protestujących przeciwko

dostrzeganej przez nich krzywdzie lub złu, przypisywanych działaniu lub braku działania

rządu. Zakres tej definicji obejmuje generalnie trzy kwestie: prawa zwierząt, ekologię i

aborcję.5 Przestępcza działalność dotycząca tych spraw, określana jest również przez FBI jako

terroryzm krajowy (domestic terorism). Jednym z przejawów terroryzmu krajowego jest

4 Według: P. Herngren „Podstawy...”, s 79-80.

5 G.D. Smith: Single Issue Terrorism, publikacja CSIS, zima 1998. Internet: http://www.csis-
scrs.gc.ca/eng/comment/com74e.html.
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działalność Animal Liberation Front, radykalnej grupy działającej na rzecz wyzwolenia

zwierząt.

FBI określa terroryzm jako pozaprawne użycie siły lub przemocy przeciwko osobie lub

mieniu, w celu zastraszenia lub zmuszenia rządu, społeczeństwa lub jego części do poparcia

celów politycznych lub społecznych.6

W Polsce najczęściej spotkałem się z określeniem „ekoterroryzm” lub „terroryzm

ekologiczny”, o wiele rzadziej z nazwą „ekosabotaż”. Nie zawsze jednak określenia te

właściwie oddawały istotę zjawiska. Często były, zwłaszcza przez media, mylone. Na

przykład, jako jeden z przejawów ekoterroryzmu określono całkowicie legalny happening

przeciwko noszeniu futer.7

Aby móc przypisać jakiemuś zjawisku określenie „terroryzm” należy najpierw zdefiniować

ten zwrot. Trudne byłoby podanie jednej definicji terroryzmu. Literatura zna ich około 200.

Wszędzie podkreśla się związek terroryzmu z przemocą8. Wątpliwości powstają w przypadku

większości radykalnych grup działających na rzecz praw zwierząt i środowiska, które na

każdym kroku podkreślają zasadę nieużywania przemocy (no violence) wobecżyjących istot.

Następuje tu wyraźne rozgraniczenie między przemocą skierowaną przeciw ludziom, a

niszczeniem cudzej własności. D. Barabash, rzecznik prasowy ALF w USA i Kanadzie

stwierdza: „Nie uznajemy,że niszczenie mienia, rzeczy, jest popełnianiem przemocy. Jak

można użyć przemocy wobec czegoś, co nie jestżywą istotą?” 9

Do celów niniejszego opracowania nie wydają się właściwe definicje terroryzmu jako metody

walki politycznej. Takimi definicjami posługuje się K. Karolczak w Encyklopedii

Terroryzmu.

Generalnie radykalni ekolodzy nie atakują podstaw ustroju państwa. Zdarzają się oczywiście

osoby walczące w imię szerszych celów, swój cel upatrujący w zmianie systemu państwa lub

6 Internet:Terrorism Research Center, http://www.terrorism.com.

7 B. Sypuła:Ekoterroryzm, „Dziennik Zachodni”, nr 3, 5 stycznia 1999.

8 K. Karolczak:Encyklopedia terroryzmu, Warszawa 1995, s. 9.

9 C. Lazaroff:Animal Rights Vigilantes Escalate Attacks. Internet:http://ens.lycos.com/ens/oct99/1999L-10-27-06.html.
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w jego zniesieniu (np. zieloni anarchiści), generalnie jednak celem jest działanie na rzecz

środowiska naturalnego i ludzi.

Starając się zdefiniować pojęcie terroryzmu K. Indecki wyróżnia następujące grupy

definicji:10

• generalne;

• cząstkowe;

• mieszane.

Jeśli chodzi o definicje generalne, terroryzm ujmuje się jako pewien ogólnie wskazany rodzaj

czynów przestępnych, służących stosowaniu przemocy dla realizacji określonych celów

strategicznych. Niestety, jeśli chodzi o definicje generalne, nie zbudowano dotąd takiej, która

uznana byłaby za zadowalającą czy tylko poprawną.

Definicje cząstkowe strukturalnie podchodzą do analizy terroryzmu, cząstkowo opisując jego

odmiany. Opisy te dotyczą m. in. przypadków terroryzmu politycznego, indywidualnego,

grupowego, bezpośredniego, białego i wielu innych.

Definicje mieszane stosowane są najczęściej w dokumentach międzynarodowych.

Wykorzystują one do opisania terroryzmu jego cechy charakterystyczne. Ten sposób

definiowania jest użyteczny dla podejmowanych wysiłków penalizujących akt terrorystyczny.

Jego wadą jest jednak mała przydatność dla opisu zjawiska w kategoriach uniwersalnych.

Metody podejmowane dla stworzenia uniwersalnej definicji terroryzmu nie dały

zadowalających rezultatów. W piśmiennictwie przedmiotu podjęto wysiłek wyodrębnienia

spośród 109 definicji najczęściej pojawiających się elementów, uznanych za istotne dla jego

opisu. W świetle poniższego wyliczenia można zastanowić się, które z owych najczęściej

powtarzających się w definicjach terroryzmu elementów spełnia tzw. „ekoterroryzm”.

• przemoc, siła (violence, force);

Zależy to od rozumienia przemocy i siły. Jeśli rozumiemy je również jako działanie

przeciwko rzeczom, własności – ekoterroryzm używa przemocy i siły.

10 K. Indecki:Prawo karne wobec terroryzmu i aktu terrorystycznego, Łódź 1998, s. 19.
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• charakter polityczny;

Ekoterroryzm nie ma charakteru politycznego, nie dąży do zmian politycznych, a

raczej do osiągnięcia pewnych celów socjalnych.

• strach, emanacja terroru;

Ekoterroryzm służy między innymi zastraszeniu przeciwnika, co ma zmusić go do

zaprzestania jego działalności.

• groźba;

Groźba jako jedna z metod pojawia się tylko w przypadku niektórych, najbardziej

radykalnych grup (ARM, JD).

• psychologiczne rezultaty i antycypowana reakcja;

Sprawcy oczekują, że w wyniku powtarzających się akcji osiągną cele swojego ruchu.

• zróżnicowanie ofiary-celu;

Cele są konkretnie określone poprzez konkretny ruch. Tak więc np. ALF atakuje

przemysł mięsny, futrzarski, kosmetyczny. Ewentualne zróżnicowanie następuje tylko

wewnątrz tych kategorii.

• celowość, planowanie, systematyczność, zorganizowane działanie;

Podejmowane działania w większości przypadków są starannie zaplanowane, przy

użyciu materiałów rozpowszechnianych przez określoną grupę.

• metoda walki, strategia, taktyka;

Aktywiści działają według określonych schematów, korzystają z materiałów

rozpowszechnianych przez radykalne organizacje ekologiczne.

• ponadnormalność w łamaniu akceptowanych reguł, bez humanitarnych ograniczeń;

Poza kilkoma przypadkami (ARM, JD, liberatorzy), większość grup wyraźnie

podkreśla zakaz naruszenia nietykalności osobistej jakiejkolwiekżywej istoty.

• przymus, wymuszenie, wywoływanie uległości;

Istnieje tu forma przymusu i wymuszenia określonego zachowania się.

• publiczny aspekt;

Akcje są wykonywane z zamiarem ich nagłośnienia. Ma ono służyć zwróceniu uwagi

na cel akcji, na określone przesłanie ruchu.

• arbitralność, bezosobowość, przypadkowy charakter, niewybredność;

Arbitralność może mieć miejsce w momencie wyboru celu. Jednak nie można raczej

mówić o przypadkowym charakterze akcji ekoterrorystycznych.

• cywile, niezaangażowani w walkę, neutralni, autsajderzy jako ofiary;
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Akcje są starannie planowane, nie ma ataków na osoby przypadkowe.

• zastraszanie;

Akcje często mają służyć zastraszeniu, zmuszeniu do zaprzestania pewnego rodzaju

działalności.

• skoncentrowanie uwagi na niewinnych ofiarach;

Akcje tego typu nie są nastawione na spowodowanie ofiar, tym bardziej wśród

niewinnych, czy też przypadkowych ludzi.

• grupa, ruch, organizacja jako sprawca;

Sprawcą jest zawsze ruch, podpisany jako ALF, ELF, EF!, czy też inna grupa.

• symboliczny aspekt, demonstracyjność;

Mimo wszystko często symboliczny aspekt akcji połączony jest z zamiarem

wyrządzenia maksymalnych szkód.

• nie poddające się kalkulacji, niemożliwe do przewidzenia, niespodziewane pojawienie

się przemocy;

Akcje, planowane przez ekologów, planowane są z założeniem uniknięcia

bezpośredniej konfrontacji tak, aby uniknąć użycia przemocy. Jeśli jednak uznać za

przemoc również działanie przeciwko rzeczom – można zauważyć, iż akcje są

planowane tak, aby uderzyć w najsłabszy punkt, wykorzystując element zaskoczenia.

• potajemna, ukryta natura;

O ile samym sprawcom zależy na ukryciu swojej tożsamości, o tyle akcje są

nagłaśniane, zwłaszcza poprzez istniejące grupy wsparcia i biura rzeczników

prasowych.

• powtarzalność, seryjność lub kampanijny charakter przemocy;

Akcje często mają charakter kampanii, np. Final Nail lub Kampania Wyzwolenia

Zwierząt Laboratoryjnych.

• przestępczość;

Czyny są przestępstwami – polegają na włamaniach, niszczeniu mienia, kradzieży,

podpaleniach.

• szkoda wyrządzona osobom trzecim.

Sprawcy starają się wyrządzić szkodę jedynie swoim ofiarom, planując akcje

uwzględniając bezpieczeństwo innych.
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Należy w końcu zastanowić się, co autorzy opracowań dotyczących terroryzmu rozumieją

przez „ekoterroryzm” lub „ terroryzm ekologiczny”. Nie zawsze jest to rozumienie

jednoznaczne, oznaczające radykalne działania w obronie przyrody. U niektórych autorów

„ekoterroryzm” oznacza coś wręcz przeciwnego.

Na przykład według słownikaMerriam Webster Dictionarypojęcie to występuje w dwóch

rozumieniach. Według pierwszego, jest to „sabotaż przeznaczony do powstrzymania działań,

co do których uważa się, że naruszają środowisko naturalne”. Po drugie, to „polityczny

terroryzm podejmowany w celu naruszenia naturalnegośrodowiska przeciwnika”.11 Widać tu

diametralnie różne definicje tego samego zwrotu. Podobnie, różne rozumienia wykazują

poszczególni autorzy.

K. Indecki rozumie „ekoterroryzm” jako „oddziaływanie naśrodowisko naturalne”.12

Jako przykład przestępstwa tego typu podaje przepis francuskiego kodeksu karnego. Art. 421

-2 zakazuje działania polegającego na wprowadzeniu do atmosfery, wody lub gruntu, w tym

także do mórz strefy terytorialnej, substancji zagrażającej zdrowiu ludzi lub zwierząt albo

środowisku naturalnemu, jeśli pozostaje w związku z działaniem indywidualnym lub

zbiorowym, którego celem jest poważne zakłócenie porządku publicznego poprzez

zastraszenie lub terror.13

Również osoby związane z radykalnymi ruchami ekologicznymi, często twierdzą, że

ekoterroryzmem jest zachowanie polegające na niszczeniuśrodowiska, a nie działanie na

rzecz jego obrony. Rod Coronado, jeden z najbardziej znanych bojowników na rzecz praw

zwierząt stwierdził: „Osobiście uważam się za antyterrorystę, ponieważ wszystko, czemu się

sprzeciwiam uznaję za akt terroryzmu. Kiedy myślę o ekoterrorystach, myślę o dyrektorach

wykonawczych wielkich firm wydających decyzje w swoich gabinetach.”14

Podobnie wypowiada się lider zaangażowanego ekologicznie punkowego zespołu La Aferra:

„Agresja nie jest czymś dobrym, ale cały czas trzeba pamiętać żeby umieć rozróżniać

11 Słownik:Merriam Webster Dictionary, wersja internetowa:http://www.m-w.com/cgi-bin/dictionary.

12 K. Indecki:Prawo karne..., op. cit., s. 26.

13 Tamże, s. 201.

14 „The Oregonian”, 26 wrzesień 1999.
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zachowania agresywne od form obrony. Tak samo można mówić o tzw. eko terroryzmie, co

też jest przylepionym do eko sabotażu pojęciem massmediów. Nie istnieje coś takiego jak eko

terroryzm, bo eko sabotaż jest tylko odpowiedzią na terroryzm zadawany wobec Ziemi przez

technokratyczne struktury i przez ten model cywilizacyjny. To ten model cywilizacyjny jest

terrorystyczny, zadaje terror różnym formomżycia na Ziemi”.15

Inni autorzy wspominając o ekologicznym terroryzmie ograniczają się do podawania

przykładów działań tego typu.16

Określenie „ekoterroryzm” najczęściej pojawia się w relacjach prasowych i telewizyjnych,

oraz wywiadach z poszkodowanymi osobami. Pojawia się także w wystąpieniach osób,

mających na celu wprowadzenie nowych regulacji prawnych, oraz w opracowaniach

organizacji reprezentujących odmienne od ekologów interesy.17 Ma na celu wytworzenie

dodatkowo negatywnego wizerunku radykalnych ekologów.

Na przykład według EcoTerror Response Network18 ekoterroryzm to „jakiekolwiek

przestępstwo popełnione w imieniu ocalenia przyrody”. Pojęcie to zawiera, ale nie ogranicza

się do przestępstw oficjalnie określonych przez FBI jako terroryzm.

Autorzy strony jako akt terroryzmu określają także akty obywatelskiego nieposłuszeństwa,

twierdząc, że powodują one zastraszenie. Próbują udowodnić, że nieposłuszeństwo

obywatelskie jest również formą terroryzmu w rozumieniu FBI. Protestujący ekolodzy

używają siły (blokady, okupacje, sabotaż), aby zmusić pracowników i powstrzymać ich od

pracy, by uzyskać określone cele polityczne i społeczne. Ich działania terroryzują osoby

stojące po drugiej stronie barykady.

W kontekście tych definicji, ciekawe jest spostrzeżenie C. Gearty’ego, który pisze: „Media

celują w używaniu słowa „terroryzm”, gdy próbują wyjaśnić wszelkie akty przemocy, które w

inny racjonalny sposób nie dają się wytłumaczyć”.19

15 „Fshut Słońca Zine”.

16 Np. „zamachy dokonane przez obrońców zwierząt futerkowych” - K. Karolczak:Encyklopedia...op. cit., s. 5.

17 Np. Fur CommissionUSA. Internet:http://www.furcommission.com.

18 Internet:Eco Terror Response Network, http://www.cdfe.org/ecoterror.html

19 C. Gearty:Terroryzm, Warszawa 1998, s. 41.
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W innym miejscu Gearty pisze: „Za pomocą „antyterroryzmu” cofnięto wolność wywalczoną

przez całe pokolenia. Podobny sposób myślenia może wkrótce doprowadzić do tego, że

stosuje się prawa antyterrorystyczne wobec wewnętrznych grup oporu, takich jak obrońcy

środowiska naturalnego i praw zwierząt”.20

W kontekście działań władz stanowych i federalnych w USA, uchwalających akty prawne

mające zapobiec działaniom radykalnych obrońców środowiska i osób związanych z ruchem

wyzwolenia zwierząt, można zauważyć trafność prognoz autora.

Można więc wysnuć wniosek,że podobnie jak w przypadku problemów ze zdefiniowaniem

terroryzmu, nie można również jednoznacznie stwierdzić, jaki jest zakres pojęcia

„ekoterroryzm”. Należy zastanowić się, czy określenie w ten sposób nielegalnych działań

służących obronie przyrody jest uzasadnione, czy też ma ono służyć wytworzeniu poczucia

zagrożenia ze strony całego ruchu ekologicznego.

20 Tamże, s. 50.
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Rozdział 1

Radykalne organizacje ekologiczne

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wraz z bardzo szybkim rozwojem cywilizacji,

połączonym z silną eksploatacją środowiska naturalnego, szybko wzrastała społeczna

świadomość ekologiczna i zainteresowanie ta dziedziną. Ludzie zaczęli zauważać, że na

skutek rozwoju przemysłu powietrze wokół nich staje się coraz bardziej zanieczyszczone,

rzeki coraz bardziej brudne, ze coraz dalej muszą podróżować, aby móc spotkać dziką

przyrodę. Dzięki łatwiejszemu dostępowi do informacji dowiedzieli się o trzymanych dotąd w

tajemnicy doświadczeniach przeprowadzanych na zwierzętach, poznali cenę kolejnych

osiągnięć nauki i przemysłu.

Społeczeństwa krajów wysoko rozwiniętych zaczęły interesować się dobrem naszej planety

angażując się w rozmaite ruchy antywojenne i ekologiczne. Nasilenie działań oddolnie

powstałych grup miało miejsce zwłaszcza od końca lat sześćdziesiątych XX, w związku z

rozwojem ruchów młodzieżowych. Młodzież sprzeciwiała się wojnie wietnamskiej,

prowadzonym przez bogate państwa próbom z bronią nuklearną. Wzrastało zainteresowanie

kulturą Dalekiego Wschodu, w której istotną część stanowi szacunek dla przyrody, w tym

również wegetarianizm.

Obserwując szybko postępującą degradację przyrody powstała niezliczona ilość organizacji

zajmujących się obroną Ziemi i zwierząt. Początkowo protesty przyjmowały formy pikiet,

demonstracji, działalności edukacyjnej i informacyjnej.

Z czasem, obok grup działających metodami pokojowymi, powstawać zaczęły także inne

organizacje - ukierunkowane na bezpośrednią konfrontacje z wrogami przyrody. Wyznawały

one poniekąd słuszne przekonanie,że osoby czerpiące milionowe zyski z eksploatacji

środowiska naturalnego nie wycofają się ze swej działalności, ponieważ przyniosłoby im to

finansowe straty.Że wielkie firmy posiadając niewspółmiernie większe fundusze niż

organizacje ekologiczne mogą w silny sposób oddziaływać na świadomość społeczeństwa,

kształtując wizerunek „ekologa”, jako dziwaka, osoby nie mogącej znaleźć sobie miejsca
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wśród większości ludzi. To powoduje, iż środowisko obrońców przyrody nigdy nie zdobyło

masowego poparcia dla swoich działań.

Brak widocznych sukcesów i niepowodzenia długofalowych programów ekologicznych

przegrywających z wielkim kapitałem firm i przedsiębiorstw powodowały radykalizacje

postaw wśród ekologów - coraz częstsze stały się bezpośrednie konfrontacje, początkowo w

formie biernego oporu lub blokad.

Ekolodzy utożsamiani byli z pacyfistami, postrzegani jako nieszkodliwi dziwacy, jednak z

czasem, obok osób biernie i spokojnie reagujących na agresję ze strony blokowanych

pracowników lub służb porządkowych, znalazły się osoby dające się ponieść emocjom.

W rozdziale dotyczącym radykalnych organizacji ekologicznych przedstawię grupy o

największym znaczeniu, najszerszym zasięgu działania, oraz grupy najbardziej radykalne w

swoich postawach. Zaprezentowana zostanie ich historia, oraz osoby, które je stworzyły lub

wywarły największy wpływ na wizerunek ruchu ekologicznego w oczach społeczeństwa.

Greenpeace

Przegląd radykalnych organizacji ekologicznych należałoby rozpocząć od Greenpeace. Ta

właśnie organizacja w oczach wielu ludzi nie mających na co dzień kontaktu z ekologią

uważana jest za ekoterrorystyczną.

Nie uważam, że byłoby to dla Greenpeace określenie właściwe. Jest to przecież organizacja

całkowicie legalna, posiadająca zarejestrowane oddziały i biura w ponad 30 krajachświata.

Działalność Greenpeace nie może być postrzegana jako terroryzm, aktywiści stosują jednak

często taktykę obywatelskiego nieposłuszeństwa.

Historia Greenpeace rozpoczyna się w 1971 roku, kiedy to Stany Zjednoczone zapowiedziały

przeprowadzenie próbnej eksplozji nuklearnej w archipelagu wysp Aleuckich. Kilkoro

członków największej północnoamerykańskiej organizacji ekologicznej Sierra Club - Jim

Bohlen oraz Irving i Dorothy Stowe - zniechęconych brakiem jakiejkolwiek reakcji na

działania USA postanowiło założyć komitet o nazwie „Don’t Make a Wave” (Nie Róbcie
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Fali).21 Uznając tę nazwę za zbyt długą i niewiele mówiącą, postanowili znaleźć słowo

łączące troskę o środowisko ze sprawą rozbrojenia - tak powstała Greenpeace.

Pierwszą akcją Greenpeace miał być protest przeciwko planowanej próbie nuklearnej na

Aleutach w 1971 roku. Jej członkowie wynajęli zdezelowany kuter „Phyllis Cormack” i

ruszyli w stronę planowanego miejsca wybuchu. Jednak ta akcja zakończyła się

niepowodzeniem, kuter nie zdołał dotrzeć na miejsce wybuchu. Mimo tego Greenpeace dostał

się na pierwsze strony gazet, zyskując poparcie opinii publicznej. Dzięki temu udało się

zebrać fundusze na wynajęcie nowego, szybszego statku - „Edgewater Fortune”, który

niezwłocznie wyruszył na miejsce nowej próby. Również i ta jednostka nie dotarła do miejsca

wybuchu na czas, ale protesty opinii publicznej spowodowały zaprzestanie prób atomowych

dokonywanych przez USA na Aleutach.

Następne akcje antynuklearne miały miejsce w atolu Mururoa i skierowane były przeciwko

działalności Francji. W 1974 roku doszło do niebezpiecznego zdarzenia - francuscy

komandosi pobili Davida McTaggarta protestującego przeciwko próbom nuklearnym na

pokładzie własnego jachtu „Vega”. McTaggart pozwał do sądu francuską marynarkę wojenną

o odszkodowanie za straty poniesione w wyniku ataku na jego jacht i otrzymałżądane

odszkodowanie. Drugi pozew - zarzut aktu piractwa dokonanego przez francuską marynarkę

został oddalony ze względu na „wyjątkowe okoliczności”.

W połowie lat siedemdziesiątych do Greenpeace trafili nowi ludzie. Jednym z nich był Paul

Spong, były pracownik akwarium w Vancouver. Zwrócił on uwagę członków organizacji na

problem okrutnych polowań na wieloryby i potrzebę ochrony tych ssaków przed

wyniszczeniem ich populacji przez człowieka. Stał się inicjatorem projektu o nazwie

AHAB22, dotyczącego ochrony wielorybów.

Pierwszym celem Greenpeace stał się radziecki statek - przetwórnia „Dalnyj Wostok”.

Lawirując pontonami między wielorybami a statkiem zasłaniali zwierzęta własnymi ciałami.

Podczas tej misji uratowali osiem kaszalotów, przy okazji dokumentując okrucieństwa

polowań. Rozpoczęcie akcji tego typu przysporzyło Greenpeace wielu zwolenników i

21 Chodziło o ewentualne trzęsienie ziemi wywołane wybuchem atomowym.

22 Od nazwiska kapitana statku wielorybniczego, bohatera powieści Moby DickH. Melville’a.
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spowodowało napływ nowych osób. Organizacja musiała zmodernizować sposób zarządzania

pieniędzmi - wynajęto doradcę finansowego, księgowego, wkrótce otwarto sklep firmowy,

zaczęto wydawać własne pismo.

W połowie lat siedemdziesiątych opinia publiczna poruszona została filmem, na którym

ukazane były okrutne polowania na foki. Jego widzami stali się również członkowie

Greenpeace, wkrótce rozpoczynając nową kampanię, mającą na celu ochronę młodych fok.

Ich futra spryskiwano nieszkodliwą, ale trudno usuwalną farbą, aby spowodować ich

bezwartościowość dla handlarzy. Jednak już pierwsza tego typu wyprawa - na Nową

Funlandię - zakończyła się niepowodzeniem; na przeszkodzie aktywistom stanęły wyjątkowo

niskie temperatury, rozzłoszczeni tubylcy, a przede wszystkim rząd kanadyjski, który w

błyskawicznym tempie przygotował ustawę „o ochronie populacji fok” - zakazującą

malowania fok oraz przenoszeniażywych fok z jednego miejsca na drugie.

Greenpeace stanął przed trudnym wyborem - kontynuacją akcji i bezpośrednim starciem z

władzami lub też rezygnacją z przyjętej taktyki. Wybrano przerwanie akcji, co spowodowało

protesty sympatyków organizacji. Greenpeace zmienił jednak tylko miejsce działania - jego

celem stali się norwescy myśliwi, słabo chronieni przez swój rząd. Zastosowano taktykę

znaną już z projektu AHAB, polegającą na ustawianiu się między myśliwymi a fokami jako

żywe tarcze.

Kampania Greenpeace okazała się bardzo udana - angażując ludzi z Norwegii, Wielkiej

Brytanii, USA, Kanady. W projekt zaangażowali się aktorzy (m. in. Brigitte Bardot), wielu

dziennikarzy - efektem tego było wyraźne zmniejszenie liczby zabitych młodych fok w 1977

roku.

W tym samym czasie nastąpił rozłam w Greenpeace. Z zarządu usunięty został Paul Watson,

tworząc później Sea Shepherd Conservation Society, organizację, o której mowa będzie w

odrębnym miejscu, a która zasłynęła między innymi taranowaniem statków wielorybniczych.

Jednocześnie powstają 2 pierwsze biura Greenpeace w Europie - w Londynie i w Paryżu, i

wkrótce organizacja w Europie nabywa pierwszy statek - „Rainbow Warrior”. W drodze na
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miejsce konfrontacji z hiszpańskimi wielorybnikami załoga „Rainbow Warrior”przechwyciła

informację o planowanym zrzuceniu do morza z brytyjskiego statku „Gem” ładunku 2000 ton

odpadów radioaktywnych. Greenpeace próbując nie dopuścić do zrzucenia beczek z

odpadami stracił ponton, ale cała sytuacja została sfilmowana i wkrótce pojawiła się na

ekranach telewizorów na całymświecie.

„Rainbow Warrior” stał się jednym z symboli walki Greenpeace.

Statek ten, zbudowany w 1955 roku, do czasu nabycia go przez Greenpeace pływał jako „Sir

William Hardy”. Jego nowa nazwa związana była z przepowiednią wojowników Indian Cree

głoszącą: „Kiedyświat jest chory i umierający, ludzie powstaną jak Wojownicy Tęczy”.

Statek wypłynął uroczyście z londyńskiego portu w 1978 pod flagami Greenpeace i Narodów

Zjednoczonych, co symbolizować miało ponadnarodowość misji Greenpeace i jej doniosłość

dla całej ludzkości.

„Rainbow Warrior” zaangażowany był w wiele kampanii, między innymi na rzecz ratowania

wielorybów, fok i delfinów, przeciwko zatapianiu odpadów radioaktywnych i chemicznych,

przeciwko używaniu sieci dryfujących, a także przeciw próbom nuklearnym. Działał na

terenie Islandii, Norwegii, Francji, Hiszpanii, Peru, USA a nawet Związku Radzieckiego. W

1980 roku podczas protestu przeciwko nuklearnym odpadom we Francji został staranowany

przez statek francuski. W 1981 roku został internowany przez władze hiszpańskie, jednak

jego załodze udało się zmylić straże i wyprowadzić go z portu

10 lipca 1985 roku doszło do tragicznego wydarzenia. „Rainbow Warrior” miał poprowadzić

pokojową flotyll ę statków z Nowej Zelandii na atol Mururoa, w proteście przeciw francuskim

próbom nuklearnym. Trzy dni po przybyciu do Auckland, francuscy agenci zdetonowali na

pokładzie „Rainbow Warrior” bombę, która zniszczyła statek. Podczas wybuchu zginął

fotograf Greenpeace F. Pereira. W 1987 roku po dwóch latach międzynarodowego arbitrażu,

zespół trzech arbitrów zasądził na rzecz Greenpeace odszkodowanie od francuskiego rządu, w

wysokości 8,159 miliona $. Jako uhonorowanie statku i jego załogi, wrak „Rainbow Warrior”

został uroczyście, z pełną maoryską ceremonią pogrzebową, zatopiony w wodach Pacyfiku.
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10 lipca 1989 w Hamburgu został zwodowany nowy „Rainbow Warrior”, natychmiast

rozpoczynając działania w Europie.

W chwili obecnej Greenpeace posiada 6 statków, aktywnie działających na morzach całego

świata.

W końcu lat siedemdziesiątych nastąpiła konieczna już od dłuższego czasu reorganizacja

Greenpeace. Powołano dożycia nową strukturę - Greenpeace International, z siedzibą w

Holandii, a dyrektorem wykonawczym GI i jednocześnie przewodniczącym Greenpeace

mianowano cieszącego się wielkim szacunkiem wśród aktywistów Davida McTaggarta.

Kolejnymi obiektami zainteresowania Greenpeace stało się zabijanie delfinów w Japonii,

komercyjne polowania na kangury w Australii, kontynuowane były także wcześniejsze

operacje - przeciwko wielorybnikom i przeciwko firmom pozbywającym się toksycznych

odpadów. Członkowie Greenpeace wzięli udział w wielu procesach sądowych - zarówno

przeciwko nim samym, jak i przeciwko niszczycielomśrodowiska naturalnego.

W 1984 roku aktywiści w Wielkiej Brytanii rozpoczęli kampanię antyfutrzarską, jednak

wkrótce akcja została przerwana - Rada Greenpeace International uznała, iż w jej wyniku

poszkodowani zostaną najbardziej kanadyjscy Eskimosi, dla których handel futrami był

najważniejszymśrodkiem utrzymania.

Zarówno statki Greenpeace, jak i sami aktywiści wielokrotnie aresztowani byli przez policje

krajów, w których przeprowadzano akcje.23

Pomimo wielu sukcesów w dziedzinie ochronyśrodowiska, Greenpeace nie ustrzegł się

krytyki ze strony działaczy ekologicznych. Zarzucano komercjalizację Greenpeace, która z

grupki szczerych aktywistów przerodziła się w firmę zatrudniającą pracowników. Taki jednak

model wydać się może słusznym rozwiązaniem – Greenpeace zatrudnia fachowców w wielu

dziedzinach. Otrzymując wynagrodzenie za swoje działania, można poświęcić się całkowicie

działalności ekologicznej. Greenpeace nie uzyskujeżadnych dotacji ze strony przemysłu,

23 Według: Internet:Greenpeace,http://www.greenpeace.org; T. Perkowski:Wojownicy Tęczy. Historia Greenpeace’u.
Kraków 1999.
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wszystkie pieniądze pochodzą od osób prywatnych, część z nich pochodzi ze sprzedaży

materiałów marketingowych.

Jak stwierdził jeden z uczestników warsztatów organizowanych przez Greenpeace w

Ojcowskim Parku Narodowym: „Akcje bezpośrednie, blokady, protesty i demonstracje to

jednak tylko czubek góry lodowej. Działacz organizacji ekologicznych coraz częściej

powinien łączyć wiedzę naukowca z operatywnością menadżera, nie zapominając

równocześnie o tym, po co to robi.” 24

Pomimo kilkukrotnych prób do tej pory nie udało się otworzyć polskiego biura Greenpeace.

Żadna krajowa organizacja nie została upoważniona do używania tej nazwy przez władze

Greenpeace.

Earth First!

Earth First! jest radykalną organizacją ekologiczną, obok podejmowanych radykalnych

działań, charakteryzującą się również częstymi odwołaniami do mistycyzmu, rytualizmu, idei

ekologii głębokiej. Akcenty wojownicze łączą się tu z duchowością – to zresztą powoduje

pewne nieporozumienia i tarcia wewnątrz ruchu.

Członkowie Earth First! uznają swoją zwierzęcość. Nie wierzą w idee New Age

stwierdzające, iż człowiek musi wznieść się ponad nasza podstawową zwierzęca naturę i

przejąć ster własnej ewolucji po to, aby stać się istotami wyższymi moralnie.

Symbolem ruchu jest klucz francuski, który stał się symbolem oporu, symbolizującym, jak

wiele dobrego dla Ziemi może uczynić jedna osoba posługująca się niewielkim narzędziem.

Earth First! określa się jako społeczność wojownicza. Głosi hasło: „Nie ma kompromisu w

obronie Matki Ziemi”. Oprócz całkowitego oddania i miłości, jaka żywi dla Ziemi,

charakteryzuje ich również chęć obrony różnorodności życia na naszej planecie nawet, jeśli

wymaga to rezygnacji z wygody, swobody, bezpieczeństwa, czy ostatecznie - zżycia.25

24 T. Perkowski:Wojownicy Tęczy..., op.cit., s. 101.

25 Według: D. Foreman:Earth First! – kim jesteśmy. Internet:http://www.most.org.pl/ef.
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W 1985 roku Dave Foreman - jeden z największych autorytetów wśród działaczy

ekologicznych, twórca Earth First! i Wild Earth, stworzył 11 zasad, których członkowie EF!

powinni przestrzegać podejmując działania sabotażowe:

• działanie bez przemocy - nie można stwarzać zagrożenia ani dla ludzi, ani dla innych

form życia;

• działania nie są podejmowane przez organizacje, akcje zawsze podejmowane są

indywidualnie;

• akcja może być opracowana przez nieformalna grupkę przyjaciół;

• akcja służy konkretnemu celowi, np. powstrzymaniu trwającego niszczenia

konkretnego obszaru cennego przyrodniczo;

• związana jest z konkretnym czasem i współgra z prowadzoną kampanią tak, aby jej

nie zaszkodzić. Organizatorzy akcji muszą mieć dobre rozeznanie w sytuacji

politycznej;

• nie należy zostawiać żadnychśladów, po akcji nie może zostać żadna informacja,

plany itp.;

• działania powinny być różnorodne z tym,że akcja nie może mieć żadnych cech

działań paramilitarnych;

• działanie powinno być pozytywne, radosne, chociaż czasem może być nawet

niebezpieczne;

• akcje nie mają nic wspólnego z rewolucją, celem działania nie jest ani burzenie

systemu społecznego, ani systemu ekonomicznego, lecz jedynie pozbawiona

przemocy samoobrona dzikiej przyrody;

• należy stosować najprostsze z możliwych środków, narzędzi i metod;

• działanie musi być odpowiedzialne i etyczne - nie może być wandalizmem i

działaniem nieprzemyślanym. Powinno się działać z czystym sercem i ze

świadomością, że jedynym celem jest ratowanieżycia i obrona Ziemi.

Grupa Earth First! z Oregonu dodała do tych zasad jeszcze kilka kolejnych:

• zachowanie otwartości, przyjaźni i szacunku dla ludzi, z którymi przyjdzie się spotkać

podczas akcji;

• odrzucenie przemocy także na poziomie werbalnym;

• rezygnacja z niszczenia czyjejkolwiek własności;
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• rezygnacja z używania alkoholu i narkotyków;

• rezygnacja z posiadania czegokolwiek, co mogłoby być traktowane jako broń.

Działacze EF! za moralnie usprawiedliwione uważają łamanie prawa w obronie przyrody.

Uważają, że demokracja jest złudzeniem, kontrolowanym przez prawdziwych przestępców

bezkarnie gwałcących naturę. Uznali,że popularny ruch ekologiczny został spustoszony przez

dobrze zarabiających biurokratów i prawników, których najbardziej interesują własne

korzyści.

Wierzą oni, że obszary dzikie są prawdziwym domem człowieka, więc pozaprawne działania

bezpośrednie usprawiedliwione są jako akt samoobrony. Ekotaż uznano zaśrodek do

zatrzymania albo zapobieżenia zniszczeniu miejsc dzikich.

Fundamentalnym uzasadnieniem dla ekotażu jest fakt, że monkeywrenchingmoże

rzeczywiście zapobiec działalności destrukcyjnej, nawet tej już bardzo zaawansowanej,

powodując wypadnięcie z interesu największych niszczycieli Ziemi i przysporzenie im strat

poprzez zwalnianie tempa prac i niszczenie narzędzi. Początkowy sukces z nabijaniem drzew

przekonał wielu ludzi z EF!,że ekotaż i monkeywrenchingmogą być efektywne.

EF, stosując sabotaż, wyrzeka się używania przemocy w stosunku do ludzi i zwierząt. Jedyny

wypadek z udziałem działaczy EF! miał miejsce 24 maja 1990 roku. W samochodzie

przywódców ruchu, J. Bari i D Cherneya, wybuchła bomba. Oboje przeżyli, ale zostali

oskarżeni o przewożenie materiałów wybuchowych. FBI rozpoczęło dochodzenie,

postępowanie szybko zostało jednak umorzone. Z kolei EF! oskarżyła FBI i przedstawicieli

przemysłu drzewnego o podłożenie ładunku wybuchowego. Sprawą zainteresowali się

również działacze Greenpeace, którzy wynajęli prawników w celu wyjaśnienia sprawy.26

26 Według:Destroy Babylon, nr 2.
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Wśród członków EF! byli jednak i tacy, którzy wątpili w efektywność ekotażu. Niezgodności

dotyczące technikimonkeywrenchingstały się powodem nieporozumień i jedną z przyczyn

napięć, które doprowadziły do pierwszego istotnego podziału ruchu od czasu jego powstania

w 1980 r.

Earth Liberation Front

Organizacja o nazwie Earth Liberation Front (Front Wyzwolenia Ziemi) powstała w Brighton,

w Anglii w 1992 r. - w wyniku rozłamu między członkami Earth First!. Założyciele ELF nie

chcieli rezygnować z popełniania przestępstw jako jednej z metod walki, podczas gdy inni

członkowie EF! chcieli bardziej pokojowych metod działania. Ostatecznie, w lutym 1994

roku jedna z liderów Earth First! - Judi Bari na łamach biuletynu ruchu27 zasugerowała

amerykańskim członkom organizacji pozostawienie nielegalnych metod działania Frontowi

Wyzwolenia Ziemi.

W 1997 roku, w Beltane, ELF wydał komunikat zawierający kilka informacji o swej

działalności - możemy się z niego dowiedzieć, jaki jest cel ataków Frontu. Członkowie ELF

za swych wrogów uważają głównie państwo, przemysł i bogatych, swą działalnością chcą

doprowadzić do upadku panującego systemu. Swą siłę upatrują w nieprzewidywalności

swych ataków i pomysłowości przy planowaniu akcji. O ile Animal Liberation Front uderza

w instytucje i firmy wykorzystujące zwierzęta, w przypadku ELF pole rażenia jest znacznie

większe. Ideologia członków ELF oparta jest na założeniach ruchów: Luddystów,

Lewellerów, Diggerów, Zapatystów i ALF. Poprzez swoje akcje, pragną przyspieszyć upadek

wrogiego sobie systemu, wierząc w to,że na jego gruzach powstanie lepszyświat.

Jeżeli chodzi o strukturę i metody działania ELF - wzorują się oni na Animal Liberation

Front28. Organizacja składa się z małych, kilkuosobowych komórek, dokonujących akcji

bezpośrednich. Od 1992 roku ELF na całymświecie dokonał wielu ataków, zaczynając od

uwolnień zwierząt, poprzez niszczenie maszyn, komputerów, wyposażenia i budynków,

27 Earth First Journal.

28 Związek między Earth Liberation Front i Animal Liberation Front podkreśla wydany wspólnie komunikat deklarujący
solidarność działania obu grup, wydany 22 września 1993 roku. Często do konkretnej akcji bezpośrednie przyznają się
obie grupy jednocześnie – można przypuszczać, że członkowie ALF i ELF to niejednokrotnie te same osoby.



30

kończąc na spaleniu zimowego kurortu Vail w USA i zaatakowaniu meksykańskiej

ambasady. Obecnie celem ELF stają się ośrodki prowadzące badania genetycznie

modyfikowanejżywności.

Akcje ELF powodowały wysokie straty u swych przeciwników, w przypadku Vail sięgające

jednorazowo nawet 12 milionów $.

Animal Liberation Front

Animal Liberation Front (Front Wyzwolenia Zwierząt) od roku 1987 okresowo umieszczany

był i usuwany przez FBI z listy organizacji terrorystycznych. W 1998 roku został z niej

jednak usunięty, z powodu trudności w zaklasyfikowaniu grupy ze względu na jej

bezpostaciowość.29

Szukając korzeni Animal Liberation Front musimy przenieść się do Wielkiej Brytanii, w lata

60. W tym czasie powstała grupa zajmująca się sabotowaniem polowań - Hunt Saboteurs

Association, z której w 1972 roku wyłoniła się bardziej radykalna Band of Mercy. O ile HSA

w swych działaniach posuwała się jedynie do zakłócania przebiegu polowań, osoby związane

z BoM niszczyły ekwipunek i samochody myśliwych. Grupa rozszerzyła pole swego

działania również na inne działania oparte na wykorzystywaniu zwierząt, niszcząc łodzie

myśliwych polujących na foki oraz laboratoria farmaceutyczne. Po aresztowaniu dwóch

członków BoM wsparcie dla działań grupy wzrosło i w 1976 roku powstała nowa organizacja

- Animal Liberation Front.

Animal Liberation Front to małe, kilkuosobowe grupy ludzi (komórki), przeprowadzające

akcje bezpośrednie na rzecz wyzwolenia zwierząt. Ze względu na obrane metody działania30,

ALF jest organizacją nielegalną, jego członkowie pozostają anonimowi. ALF nie ma

oficjalnej struktury, biur, poszczególne komórki nie kontaktują się ze sobą. Każda osoba

przeprowadzająca akcję bezpośrednią zgodnie z podanymi zasadami może uznawać się za

członka ALF - dlatego nie można podać żadnej konkretnej liczby członków ruchu.

29 „Zielone Brygady”, nr 22 (124)/98.

30 Między innymi niszczenie mienia, podpalenia, uwalnianie zwierząt z laboratoriów i ferm futrzarskich.
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Aby być członkiem ALF należy kierować się zasadami działania tego ruchu. Zasady te są

następujące:

• uwalnianie zwierząt z miejsc, gdzie są one wyzyskiwane (np. ferm futrzarskich,

laboratoriów, hodowli przemysłowych) i umieszczanie ich w dobrych warunkach, w

których mogą żyć wolne od okrucieństwa ludzi;

• działanie w celu wyrządzenia szkód ekonomicznych ludziom czerpiącym zyski z

cierpienia i wykorzystywania zwierząt;

• ujawnianie okrucieństw popełnianych wobec zwierząt poprzez prowadzenie

bezpośrednich akcji bez użycia przemocy;

• podejmowanie wszelkichśrodków ostrożności mających zapobiec zranieniu lub

śmierci jakiegokolwiek człowieka lub zwierzęcia.

Najistotniejszą i wielokrotnie powtarzaną zasadą ALF jest nieużywanie przemocy.

Jakakolwiek akcja z użyciem przemocy przeciwko człowiekowi lub zwierzęciu nie jest akcją

ALF, a osoba, biorąca udział w takiej akcji, nie jest członkiem ALF. Wedługźródeł ALF, w

ciągu ponad 20 lat, w tysiącach przeprowadzonych akcji nikt nie został zraniony ani zabity.31

W innych źródłach do zasad ALF dodaje się jeszcze jedną: „każdy człowiek będący

wegetarianinem lub weganinem i przeprowadzający bezpośrednie akcje zgodnie z zasadami

ALF ma prawo uważać się za część ALF”.32

Animal Rights Militia

Animal Rights Militia rozpoczęła swą działalność ponad 10 lat temu, prezentując odmienny

od Animal Liberation Front sposób walki. Podobnie jak Justice Department, ARM uważa, że

31 Inaczej: W. Paton:Człowiek i Mysz, Warszawa 1997, s. 256. Autor podaje przykłady akcji ALF, w których w wybuchach
samochodów doszło do zranienia przypadkowych osób.

32 Internet:Animal Liberation Frontline, http://www.animalliberation.net; Ruch Oporu, http://www.ruchoporu.prv.pl.
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w swych akcjach bezpośrednich ALF nie posuwa się wystarczająco daleko,że aby osiągnąć

zwycięstwo należy zastosować również inne metody - jak np. szantaż lub groźby.

Po kilku przeprowadzonych akcjach okazało się, że sabotaż ekonomiczny jest niezwykle

skuteczną bronią. Schemat działania w akcjach przeciwko firmom Mars i Cold Buster33

wyglądał podobnie. Media otrzymywały informację o zatruciu określonej partii towarów, w

związku z tym firmy zmuszone były do wycofania z półek całych partii towaru. To

powodowało ogromne straty finansowe i utratę zaufania wśród konsumentów.

ARM atakowała również konkretne osoby. Częste były akcje polegające na zastraszaniu

wiwisektorów. Wysokie straty powodowane były również przez podpalenia i uwalnianie

zwierząt.34

Justice Department

Po pewnym czasie od momentu rozpoczęcia działalności ALF, którego działalność

ukierunkowana jest na powodowanie szkód ekonomicznych instytucji i firm

wykorzystujących zwierzęta oraz na uwalnianie zwierząt z miejsc ich prześladowania,

wykrystalizowała się grupa ludzi daleko radykalniejszych w swych postawach. Departament

Sprawiedliwości zdecydował się na rozpoczęcie kampanii skierowanej na zastraszanie osób

czerpiących korzyści z eksploatacji zwierząt i zmuszenie ich do rezygnacji ze swej

działalności.

Typową metodą stosowaną przez Justice Department jest wysyłanie listów - pułapek,

zawierających bomby lubżyletki nasączone trucizną lub krwią zainfekowaną AIDS. Mimo

kontrowersyjnych metod działania, którym sprzeciwiali się mniej radykalni obrońcy zwierząt,

twierdząc, że obrócą one przeciw nim opinię publiczną, akcje Departamentu okazały się

skuteczne. Listy z bombami otrzymywali od JD eksporterzyżywych zwierząt35, ludzie

33 Przeciwko eksperymentom na zwierzętach prowadzonych przez te firmy.

34 Internet:Animal Liberation Frontline.

35 Justice Department wsparł trwającą od kilkudziesięciu lat w Anglii kampanię na rzecz zakończenia transportużywych
zwierząt wysyłając listy z bombami do zaangażowanych w transport firm w czerwcu 1994. Po trzech tygodniach
przewoźnicy wycofali się z tej działalności. Internet:Animal Liberation Frontline.
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wspierający polowania (w tym sam książę Karol)36, handlarze futrami, wiwisektorzy. JD

stosuje również metody zbliżone do działań Animal Rights Militia - plotki o zatrutej

żywności37. Z Justice Department związany był Gurj Aujla, skazany na 6 lat więzienia. JD

działa na terenie Wielkiej Brytanii, Kanady, sporadycznie przeprowadza akcje w Stanach

Zjednoczonych.38

The Sea Shepherd Conservation Society

Organizacja o nazwie Sea Shepherd Conservation Society (Morski Pasterz) powstała w 1977

roku. Jest ona organizacją pozarządową zajmującą się odkrywaniem i dokumentowaniem

wszelkich pogwałceń międzynarodowych praw, regulacji i traktatów służących ochronie

morskich gatunków. Jej założycielem i przewodniczącym jest kapitan Paul Watson. Po

usunięciu go z Zarządu Greenpeace, w 1977 roku stworzył własną organizację.

Za podstawę prawną swego działania SSCS uznajeŚwiatową Kartę Na Rzecz Natury (The

World Charter for Nature) uchwaloną przez ONZ w 1982 roku, która wzywa poszczególne

osoby i grupy osób do ochrony i działań na rzecz zachowaniaśrodowiska naturalnego na

obszarach znajdujących się poza jurysdykcją państw.

Paragraf 24 Karty stanowi,że każdy ma obowiązek występowania zgodnie z postanowieniami

karty, występując indywidualnie, współpracując z innymi lub uczestnicząc w procesie

politycznym, każda osoba powinna dążyć do realizacji celów iżądań wymienionych w

Karcie.

36 Mimo tych metod projekt ustawy zakazującej polowań na lisy znalazł się w Brytyjskim Parlamencie i jest wspierany przez
opinię publiczną. Około 80 % Brytyjczyków sprzeciwia się polowaniom na lisy. Według: filmThe Hunt(Polowanie),
wyprodukowany przez Rynink Films BV/NPSz Holandii, emitowany przez TVP1.

37 Spowodowały one m. in. wycofanie mrożonych indyków z półek kilku amerykańskich sieci sklepów w listopadzie 1997.

38 Internet:Animal Liberation Frontline.
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SSCS odkrywa, dokumentuje i podejmuje akcje przeciwko:

• operacjom wielorybniczym, nieusankcjonowanym przez Międzynarodową Komisję

Wielorybnictwa (International Whaling Commission);

• używaniu dryfujących sieci na otwartym morzu, co jest pogwałceniem rezolucji

Narodów Zjednoczonych, w której zakazano użycia sieci dryfujących;

• polowaniom na wieloryby, foki, połowom ryb, które są pogwałceniem

obowiązujących porozumień międzynarodowych, traktatów i regulacji;

• niszczeniu środowiska morskiego dokonywanego przez ludzi z naruszeniem

obowiązujących porozumień międzynarodowych, traktatów i regulacji;

SSCS wspiera i broni wszelkie zasady ustanowione przez międzynarodowe konwencje w celu

ochrony gatunków morskich i ekosystemów.39

Hunt Saboteurs Association

HSA jest założoną w Wielkiej Brytanii organizacją, której celem jest bezpośrednie ratowanie

życia zwierząt zabijanych przez myśliwych, poprzez zakłócanie przebiegu polowań.

Działacze HSA działają obok grup, próbujących wprowadzić w sposób parlamentarny zmianę

ustawodawstwa dotyczącego polowań. Organizują pikiety, drukują ulotki, wydają magazyn

„Howl” (Skowyt). W Wielkiej Brytanii działa ponad 140 lokalnych grup HSA.40

Idea zorganizowanego sprzeciwu wobec zabijania zwierząt dla przyjemności w czasie

polowań sięga 1927 roku. Wówczas na terenie Wielkiej Brytanii powstała organizacja o

nazwie League Against Cruel Sports (Liga Przeciwko Okrutnym Sportom).

Przez trzydzieści lat organizując akcje protestacyjne LACS nie osiągnęła żadnego znaczącego

sukcesu, w końcu lat pięćdziesiątych niektórzy jej członkowie zaczęli dążyć do

skuteczniejszych działań - akcji bezpośrednich na polowaniach. Tego typu działania popierał

ówczesny prezes LACS Raymond Rowley, zaniepokojony stagnacją w Lidze.

39 Według: “Vanguard”, nr 7, lato 1996; Internet:Sea Shepherd Conservation Society, http://www.seashepherd.org.

40 Internet:Hunt Saboteurs Association, http://www.enviroweb.org/HSA.
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Początkowo unikano bezpośredniej konfrontacji z myśliwymi, ograniczając się do

pozostawiania w miejscu polowań substancji chemicznych mylących psy gończe tropiące

zwierzynę. Akcje tego typu spotkały się z dużym poparciem i w ciągu dwóch kolejnych

sezonów łowieckich LACS zyskała wielu nowych sympatyków i ponad 400 nowych

członków.

W 1962 roku kilkoro radykalniejszych członków LACS trafiło na czołówki gazet po

przeprowadzeniu akcji bezpośrednich na własną rękę. Wydawało się więc, że wyłonienie się z

LACS organizacji posługującej się bardziej radykalnymi metodami stało się nieuchronne.

W Lidze wykształciły się dwie grupy. Jej starsi członkowie chcieli się zajmować tym, czym

Liga zajmowała się do tej pory - działalnością na rzecz zmian w prawie, wpływaniem na

członków Parlamentu. Druga, młodsza, bardziej energiczna frakcja - chciała działać na wzór

osób protestujących przeciw broni nuklearnej, blokując polowania i czynnie je zakłócając.

Rowley dążył do pogodzenia obu grup, asystując przy powstaniu jednostki zajmującej się

akcjami bezpośrednimi, mającej działać oddzielnie, ale w porozumieniu z LACS. W zimie

1963 roku powstała nowa organizacja - Stowarzyszenie Sabotażystów Polowań (Hunt

Saboteurs Association). Założycielem i pierwszym prezesem HSA został 21-letni dziennikarz

John Prestige.

Choć akcje skierowane przeciwko polowaniom mają charakter ciągły, największym

zmartwieniem myśliwych stają się coroczne protesty podczas ich największego święta -

National Boxing Day Event. W grudniu 1999 roku brytyjskie towarzystwa łowieckie

wystosowały apel z prośbą o niezakłócanie obchodów tegoświęta.41

41 Sky News – Sky Text - 27 XII 1999.
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W formie niezorganizowanej sabotowanie działań myśliwych ma miejsce również na terenie

naszego kraju - tu jednak nie w formie bezpośredniej konfrontacji ekologów z myśliwymi, a

głównie poprzez niszczenie ambon myśliwskich, o czym regularnie z oburzeniem donosi

prasa łowiecka42.

Coalition To Abolish Fur Trade

Koalicja na Rzecz Zakazu Handlu Futrami jest prężnie działającą na terenie Stanów

Zjednoczonych organizacją, której celem są producenci i sprzedawcy futer. Wraz z wieloma

innymi organizacjami ekologicznymi przyłącza się do protestów, w swoich działaniach

stosując taktykę biernego oporu, organizując demonstracje i blokady sklepów sprzedających

futra.

Oddziały tej grupy znajdują się w USA, Wielkiej Brytanii i Szwecji. CAFT utrzymuje się

jedynie dzięki składkom swoich członków. Główny nacisk kładzie na usunięcie stoisk

sprzedających futra z wielkich domów handlowych, takich jak w USA sieć Macy i Neiman

Marcus. Poza dokonywaniem akcji oferują swoją pomoc aktywistom na rzecz praw zwierząt

w organizacji podobnych grup, opracowaniu strategii i rozeznaniu słabych punktów

przeciwnika.

CAFT jest uznawana przez wiele organizacji działających na rzecz praw zwierząt za

najbardziej wiarygodneźródło informacji na temat przemysłu futrzarskiego.

W swoich działaniach CAFT często decyduje się na pikiety przed domami handlowymi

sprzedającymi futra, nie stroni również od bardziej zdecydowanych akcji, polegających na

blokowaniu wejść sklepów i przypinaniu się łańcuchami. Stąd też częste konflikty grupy z

policją, kończące się aresztowaniami aktywistów.

Liberatorzy

42 Na przykład „Łowiec Polski”, nr 10 / 97, 7 / 98.
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W 1991 roku, nakładem wydawnictwaPatrick Henry Pressz Kalifornii, ukazała się

Deklaracja Wojny43, książka będąca wyzwaniem dla przyjętych przez ogól społeczeństwa

zasad. Może zaszokować czytelnika, nawet zaznajomionego z działalnością aktywistów na

rzecz praw zwierząt, swoją bezkompromisowością i przedstawionymi w niej poglądami.

Ciekawa jest historia wydania książki, zakazanej m.in. w Wielkiej Brytanii. Jej autor,

podpisany jako Wyjący Wilk, treść książki przesłał na komputerowej dyskietce na adres

domowy jej późniejszych wydawców. Ci wahali się, czy udostępnić jej treść szerszemu

gremium, ostatecznie jednak podjęli tę trudną decyzję. Nie wiedzieli, czy publikacja książki

nie zostanie uznana za nawoływanie do stosowania przemocy. Spodziewali się również

procesów sądowych. Jednak mimo potencjalnych konsekwencji zdecydowali się na jej

wydanie.

Deklaracja Wojnyjest manifestem liberatorów, choć jej autor, anonimowy Wyjący Wilk

zaznacza, iż nie podziela wszystkich poglądów prezentowanych przez ludzi tak się

określających.

Wyjący Wilk przedstawia liberatorów jako byłych członków ALF, którzy odrzucili

podstawową zasadę tego ruchu, polegającą na nie krzywdzeniużadnej istoty, ludzkiej czy tez

zwierzęcej. Uważają oni, iż ludzie wykorzystujący w okrutny sposób zwierzęta i przyrodę

zasługują naśmierć.

Podstawowym założeniem liberatorów jest całkowita równość wszelkiegożycia na Ziemi.

Uważają, ze życie ludzkie warte jest tyle samo, cożycie psa, kota czy mrówki. Uznanie

równości życia nie oznacza bynajmniej jego całkowitej ochrony. Liberatorzy solidaryzują się

43 Wyjący Wilk: Deklaracja Wojny, Luboń 1998.
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ze zwierzętami, wstydząc się tego, jak obchodzi się z nimi ich własny, ludzki gatunek. W

obronie zwierząt i przyrody gotowi są stanąć do walki z bronią w ręku przeciwko tym, którzy

ją niszczą.

Liberatorzy uważają, iż nie można skutecznie walczyć z cywilizacją niszcząca przyrodę

uczestnicząc w niej samemu – płacąc podatki człowiek przyczynia się do finansowania

eksperymentów na zwierzętach, kupując paliwo finansuje zanieczyszczanieśrodowiska przez

rafinerie, samemu również zanieczyszczając powietrze.

Liberatorzy starają się żyć w całkowitym oderwaniu od cywilizacji, której się sprzeciwiają.

Jak sami jednak zauważają, nie jest to całkowicie możliwe. Podkreślają jednak,że kontakty z

cywilizacją powinny być wykorzystane tylko dla uczynienia ich walki bardziej efektywną –

dopuszczają wiec nabywanie broni, materiałów wybuchowych czy paliwa – uważając, że

uzyskany przez nich efekt wynagrodzi współuczestnictwo w systemie.

Wiedzą o tym,że ich walka nie będzie dobrze odebrana przez media, a nawet przez większość

obrońców zwierząt. Zdają sobie sprawę z tego, iż swoimi akcjami mogą źle wpłynąć na

wizerunek ruchu na rzecz praw zwierząt. Jednak to nie kształtowanie wizerunku jest ich

celem – a bezpośrednia pomoc zwierzętom. „Nasze zadanie polega na uwolnieniu członków

naszej rodziny i zniszczeniu krwiożerczej maszyny, jaka jest system”.44 Liberatorzy nie wierzą

w długo trwającą przemianę świadomości ogółu społeczeństwa. Uważają, że tylko walka z

bronią w ręku może przynieść rezultaty.

Zdecydowałem się opisać liberatorów, mimo tego, iż nie znalazłemżadnych dowodów na

istnienie takich osób. Jedynym widocznymśladem ich istnienia jest ta książka, wywołująca

wiele kontrowersji – nie tylko wśród czytelnika nie związanego z ruchami na rzecz praw

zwierząt, dla którego idee w niej zawarte są wymysłami chorego umysłu. Także wśród osób

zaangażowanych w idee wyzwolenia zwierząt, którzy zgadzają się z wieloma w niej

zawartymi myślami, jest wielu, którzy sądzą, iż książka była prowokacją ze strony ludzi

pragnących zdyskredytować obrońców zwierząt i organizacje stosujące metody akcji

bezpośredniej.

44 Wyjący Wilk, Deklaracja..., op. cit., s. 70.
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Ted Kaczynski - Unabomber

Osobny, ciekawy przypadek stanowi historia Theodore’a Kaczynskiego, który jako

Unabomber przez 18 lat terroryzował Amerykę wysyłanymi przez siebie listami z bombami.

Zdecydowałem się opisać postać Kaczynskiego, z uwagi na jego filozofię, która odrzucała

zdobycze nowoczesnej cywilizacji i negowała potrzebę postępu technicznego. Widać tu

podobieństwo do przekonań niektórych grup ekologicznych. Dodatkowo, w kwietniu 1996

roku amerykańska telewizja ABC wyemitowała raport wskazujący na powiązania

Kaczynskiego z EF! Wskazywać na to miały dwa fakty – spotkanie Kaczynskiego z

najważniejszymi działaczami EF! jakie miało miejsce na Uniwersytecie w Montanie, oraz to,

iż dwie spośród ofiar Unabombera wcześniej znalazły się na tzw. Eco-Fuckers Hit List,

opublikowanej przez radykalny magazyn ekologiczny.

Earth First! w otwartym liście45 stanowczo odcięła się od jakichkolwiek powiązań z

Kaczynskim. Rzekome dowody wskazujące na takie powiązania odrzuciła, wskazując, iż

spotkanie, w rzeczywistości było konferencją ekologiczną zorganizowana przezNative Forest

Network, w której uczestniczyli goście z Anglii, Szkocji, Chile, Meksyku Kanady, Australii, a

także z Polski. Oprócz ekologów brali w nim udział również przedstawicieleUS Forest

Service. Przedstawiciele EF! za najciekawszy fakt uznali jednak sporządzenie listy członków

konferencji przez FBI. Odbyła się ona w 1994 roku, czyli jeszcze przed opublikowaniem

manifestu Unabombera.

Drugą wskazówką dotyczącą związków EF! i Unabombera miała być lista „gwałcicieli”

środowiska naturalnego, opublikowana, według telewizji ABC, przez radykalny magazyn

ekologiczny. Organem prasowym jestEarth First Journal, w tytule rzeczywiście określający

się jako „radykalny magazyn ekologiczny”. Jednak Eco-Fuckers Hit Listopublikowana

została przez inny magazyn, podziemny anarchistyczno-ekologicznyLive Wild Or Die, nie

związany z EF!. Sposób przedstawienia informacji w raporcie telewizji ABC spowodował

nagonkę na działaczy EF!.

45 Internet:http://www.subsitu.com/kr/ef! .
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W swoim liście EF! wskazuje również na fakt, iż w 16-letniej historii grupy jedynymi

poszkodowanymi osobami byli właśnie działacze EF!, w których samochodzie eksplodowała

bomba.

Działalność Unabombera polegała na wysyłaniu listów pułapek. W czasie 18 lat swojej

działalności wysłał 16 bomb, raniąc 29 osób, dwie czyniąc kalekami. Troje ludzi zginęło. Za

swoją terrorystyczną działalność 55-letni Ted Kaczynski otrzymał karę czterech kolejnych

wyroków dożywocia, bez prawa apelacji.

Powodem jego desperackich działań była chęć ostrzeżenia ludzi. Uważał, że technologia

okazała się dla człowieka pułapką, a odkrywcy i ideolodzy postępu technicznego - zdrajcami

rodzaju ludzkiego.

Nie do pominięcia był tu też motyw osobistej zemsty naświecie, w którym czuł się

wyobcowany. Utalentowany w dziedzinie matematyki, wciąż przymuszany był przez matkę

do nauki. W szkole, jako wybitnie zdolny uczeń, ominął dwie klasy – to odseparowało go od

rówieśników.

Nigdy nie nauczył się postępować z ludźmi, zwłaszcza z kobietami. O to miałżal do matki

Sparaliżowany nieśmiałością, nigdy jej tego nie wybaczył. W ciągu dorosłegożycia wysyłał

jej listy z oskarżeniami, a w czasie rozpraw sądowych nie zauważał jej obecności na sali.

Podobnie zignorował młodszego brata Davida. To właśnie dzięki niemu FBI po 18 latach

zidentyfikowało Unabombera. Czytając manifest opublikowany w „Washington Post” David

rozpoznał pewne tezy, które kiedyś przedstawiał mu jego brat. Przerażony tym, co odkrył,

zdecydował się ujawnić działalność Teda.
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Kaczynskiemu nie udało się przystosować do świata, choć zapowiadała się dla niego

wspaniała kariera. W wieku 16 lat otrzymał darmowe studia na Harvardzie, a potem

stanowisko asystenta na najlepszym w Ameryce wydziale matematycznym uniwersytetu

Berkeley i szansę szybkiej, dożywotniej profesury. Czuł się jednak osamotniony i bezradny,

myślał nawet o zmianie płci. Po dwóch latach rzucił uniwersytet, utrzymywał się z

dorywczych zajęć, a w końcu zamieszkał w chacie o jednym pokoju, bez prądu, wody i

telefonu, w stanie Montana. W tej właśnie chacie napisał swój głośny traktat przeciwko

technologii i składał coraz skuteczniejsze bomby, które wysyłał do ludzi winnych postępu

cywilizacji.

Sądowy psychiatra uznał go za paranoicznego schizofrenika. Kaczynski wolał jednak wyrok

śmierci niż opinię wariata, która odebrałaby jego przestrogom wszelką powagę. Zwolnił na

sali sądowej własnych adwokatów, którzy chcieli go uratować przed najcięższym wyrokiem

czyniąc go niepoczytalnym. To zniweczyłoby wszelki sens jegożycia. Wolał przyznać się do

winy.

Grożąc dalszymi zamachami bombowymi, Kaczynski wymusił na Washington Post

publikację swego manifestuSpołeczeństwo przemysłowe i jego przyszłość. Manifest ukazał

się 22 września 1995 roku w osobnej wkładce. Od tego czasu tekst dostępny jest w

Internecie46.

Kaczynski w swoim manifeście potępiał zarówno rządy konserwatystów, jak i lewicy.

Interesował go wpływ elit na zachowania społeczeństwa. Najistotniejsza była w jego

rozmyślaniach kwestia technologii i współczesnej cywilizacji. Unabomber uważał, że

cywilizacja odebrała człowiekowi naturalną godność, którą nadaje samodzielna walka o

przeżycie. Ludzie mają zakodowaną potrzebę "procesu siły". Muszą osiągać trudne cele, gdyż

inaczej odczuwają pustkę. Jednak współcześnie na Zachodzie wystarczy do przeżycia

minimalny nakład pracy. Zmniejszyły się wymagania, przed którymi staje człowiek. To

zmniejsza poczucie jego wartości.

Za winowajców takiego stanu rzeczy uznał naukowców. Stwierdził,że ich praca często nie

ma żadnego związku z dobrem rodzaju ludzkiego, a przykład broni jądrowej wskazuje,że

46 Między innymi pod adresem:The Critical Criminology Division, http://www.soci.niu.edu/~critcrim.
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niektóre badania są wręcz groźne. Motywem naukowców nie jest ani ciekawość, ani dobro

ludzkości, ale potrzeba doświadczenia "procesu siły". Wchodzą w grę także inne motywy:

pieniądze, czy też pozycja społeczna.

Każdy wynalazek techniczny wydaje się zrazu pożyteczny, lecz postęp ten ciągle ogranicza

ludzką wolność. Ludzie zostali zakładnikami technologii. Jedyną formą ratunku jest

odrzucenie technologii w całości.

Kaczynski stwierdza,że poprzez rozwój technologii człowiek traci wolność. Przyszłość

wolności rozstrzygnie się w okresie od 40 do 100 lat. Jeśli technologia obłaskawi człowieka,

to przetrwa i przejmie nad wszystkim kontrolę.

Zwykły obywatel będzie kontrolował tylko własne urządzenia: samochód czy komputer.

Natomiast nadzór wielkich systemów będzie należał do wąskiej elity, tak jak dziś, ale przy

dwóch wielkich różnicach. Po pierwsze, dzięki lepszej technologii elity będą miały większą

kontrolę nad masami. Po drugie, praca ludzka nie będzie więcej konieczna i masy staną się

pustym ciężarem dla systemu. Jeśli elity będą okrutne, to doprowadzą do eliminacji zbędnej

ludności przez redukcję urodzin przy pomocy propagandy iśrodków biologicznych. Jeśli elita

będzie miała przekonania liberalne, wówczas zatroszczy się o potrzeby fizyczne mas i zdrowe

hobby dla każdego, ależycie stanie się bezcelowe - ludzkie istoty spadną do poziomu

udomowionych zwierząt.

Wymuszona publikacja manifestu wywołała sensację, lecz okazało się, że powtarza on w

wielu tezach hippisowską krytykę technologii z lat 60. Tyle,że w ciągu ostatnich trzydziestu

lat technologizacjaświata postąpiła dalej i analiza skutków wydaje się trafniejsza.
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Sprawa Unabombera może być dowodem na to, iż osoby o radykalnych poglądach mogą

działać również indywidualnie, bez wsparcia ze strony organizacji. Kaczynski stanowi

przypadek skrajny – połączenie wybitnego umysłu z umysłem szaleńca. Z pewnością

wybrana przez niego metoda jest nie do przyjęcia we współczesnymświecie. Ale

dokładniejsza lektura jego manifestu powoduje z pewnością chwilę refleksji nad przyszłością

rodzaju ludzkiego.47

Radykalizacja ugrupowań

Obserwując historię działania organizacji ekologicznych często zaobserwować możemy

rozłamy wśród poszczególnych grup, spowodowane stosunkiem ich członków do radykalnych

działań, a także do zakresu ich działania. Oczywiste jest to,że w każdej z tych organizacji

znajdują się zupełnie różni ludzie, wywodzący się z całkowicie różnych środowisk, często

połączeni tylko chęcią działania na rzecz przyrody. Natomiast wybór konkretnych metod

działania często przysparza wielu komplikacji i sporów doprowadzając do konfliktów i

secesji. Częstą przyczyną problemów jest stosunek do akcji bezpośrednich, gotowość do

ponoszenia konsekwencji prawnych w razie zatrzymania.

Aby prześledzić problem radykalizacji ugrupowań, zatrzymam się na chwilę w Wielkiej

Brytanii.

W 1927 roku powstała tam League Against Cruel Sports, zajmująca się protestami przeciwko

polowaniom traktowanym przez Brytyjczyków jako tradycyjny, narodowy sport. Liga

skupiała w większości starszych ludzi, ukierunkowanych na długofalowe działania, naciski na

Parlament i zmianę prawa. W ciągu 30 lat liga nie osiągnęła żadnych znaczących sukcesów w

sprawie zwierząt.

Kilkoro zaniepokojonych sytuacją w Lidze działaczy, między innymi jej ówczesny prezes

Raymond Rowley zdecydowało o rozpoczęciu akcji bezpośrednich - początkowo poprzez

pozostawianie w miejscach zaplanowanych polowań substancji odstraszających zwierzynę

47 Według: K. Kłopotowski:Ted Kaczynski – dlaczego? Szaleństwo Teda Kaczynskiego, zbrodniarza i proroka. Życie, 9-10
maja 1998.
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łowną i mylących psy. Takie działania spowodowały napływ do LACS młodych ludzi

uznających takie działania za dobrą zabawę połączoną z dobrym skutkiem. Wkrótce wśród

nich znalazły się osoby zdecydowane na konfrontacje bezpośrednie z myśliwymi, na

sabotowanie polowań. Starsi członkowie LACS nie chcieli zaakceptować takich metod,

dlatego w 1963 doszło do powstania Hunt Saboteurs Association, skupiającej osoby

regularnie uczestniczące w zakłócaniu przebiegu polowań.48

W 1972 roku z HSA wyłoniła się jeszcze bardziej radykalna grupa - Band of Mercy. Osoby

związane z BoM niszczyły ekwipunek i samochody myśliwych, stopniowo poszerzając swe

zainteresowania również na inne rodzaje działalności związanej z cierpieniem zwierząt,

niszcząc łodzie myśliwych polujących na foki oraz laboratoria farmaceutyczne.

Po aresztowaniu dwóch członków BoM za przeprowadzone akcje bezpośrednie, wsparcie dla

działań grupy wzrosło i w 1976 roku powstała nowa organizacja - Animal Liberation Front.

Za swój cel stawia ona niszczenie mienia firm i placówek wykorzystujących zwierzęta i

uwalnianie ich z miejsc prześladowania - z jednym istotnym dla dalszych rozważań

zastrzeżeniem - członkowie ALF często podkreślają zasadę non violence- nieużywanie

przemocy w stosunku do ludzi i zwierząt podczas swoich akcji, skupiając się na

powodowaniu maksymalnie dużych strat finansowych.49

Ta zasada nie spotkała się z przychylnością niektórych działaczy ALF, którzy utworzyli

Animal Rights Militia i Justice Department - grupy dopuszczające stosowanie przemocy

intelektualnej, dopuszczające szantaż i groźby wobec osób czerpiących zyski z

wykorzystywania zwierząt, oraz rozsiewanie plotek o zatruwaniużywności firm, przeciw

którym działają.

O ile działacze ARM i JD osadzeni są jeszcze w realiach współczesnej cywilizacji o tyle

bohaterowie Deklaracji Wojny, liberatorzy, odrzucają wszelkie formy korzystania z

udogodnień niesionych przez współczesną naukę i przemysł (z wyjątkiem sytuacji, w której

ma to służyć wojnie w obronie zwierząt i przyrody).50

48 Internet:Hunt Saboteurs Association.

49 Internet:Animal Liberation Frontline.

50 Według: Wyjący Wilk: Deklaracja..., op. cit.
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Można jeszcze wspomnieć, iż niejako obok organizacji takich jak ALF, powstają organizacje

o identycznej strukturze, zasadach działania, w których często uczestniczą te same osoby -

jednak ich działania skierowane są przeciwko innym celom - taką organizacją jest na przykad

Earth Liberation Front, powstała w wyniku rozłamu w Earth First! na tle stosunku do

popełniania przestępstw jako metody działania. ELF uderza w instytucję państwa, w

przemysł, w zamożnych ludzi – tak, aby doprowadzić do upadku panującego systemu i

zastąpienia go przez nowy utopijny lepszyświat. Członkowie ELF łączą działania

Luddystów, Lewellerów, Diggerów, Zapatystów i ALF.

Rozłam w Earth First! nastąpił na kilku płaszczyznach. Główni ideolodzy ruchu spierali się o

rolę duchowości w ruchu, o zakres działania ruchu, w końcu o wybór metod działania.

W pewnym okresie rozwoju EF! nastąpił konflikt pomiędzy frakcją „pragmatyczną” i

„duchową”. Niektórym członkom ruchu nie podobało się poruszanie zagadnień duchowych w

i mistyczna otoczka. Mimo tego jednak większość członków szanuje rytualizm EF!.

Jedna z frakcji, związana z D. Foremanem i C. Manesem, zdecydowała się na położenie

szczególnego nacisku na walkę o zachowanie obszarów dzikich. Członkowie tej grupy, którzy

niejednokrotnie uważają się za prawdziwych patriotów, próbujących zachować święty

krajobraz Ameryki, są przekonani,że powiązanie ochronyśrodowiska z innymi kwestiami,

np. sprawiedliwości społecznej, antyimperializmu albo praw ludzi pracy, zniechęca wielu

potencjalnych zwolenników obrony dzikiej przyrody.

W opozycji do grupy Foremana i Manesa znalazłą się frakcja J. Bari i D. Cherney'a,

działaczy, którzy są przekonani,że trzeba mieć ogólną perspektywę i należy zbadać, jak

zagrożenie dla bioróżnorodności ma się do innych problemów społecznych. Uważają, że

działanie oparte na odseparowaniu kwestii społecznych odśrodowiskowych w końcu

zawiedzie, ponieważ to właśnie społeczeństwo przemysłowe w głównej mierze niszczy

różnorodność biologiczną, a nie tylko komercyjna eksploatacja biologicznie bogatych dzikich

obszarów.

Według Bari, głęboka ekologia podkreśla wzajemne związki, nie można więc oddzielić

środowiska od społeczeństwa, które je otacza. Bari twierdzi również, że wykorzystywanie

niższych klas społecznych, tak jak i przyrody, powinno być zwalczane.
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Dyskusja toczy się o priorytet, jaki powinien być udzielony przez EF! sprawom społecznym,

które mogą na pierwszy rzut oka nie wydawać się sprawami ekologicznymi.

Spór dotyczący strategii i taktyki toczył się o to, czy metodymonkeywrenchingusą

najefektywniejszą taktyką. Ta debata związana jest z inną, dotyczącą konkretnego celu

działań bezpośrednich: czy chodzi o stworzenie masowego ruchu, czy po prostu o

udaremnienie zamiarów komercyjnej eksploatacji biologicznie czułych obszarów.

Grupa Bari chce strategii opartej na budowaniu ruchu masowego w celu zatrzymania procesu

niszczenia obszarów dzikich i w końcu do eliminacji w całości "przemysłowego" trybużycia.

Jej członkowie wierzą, że nieposłuszeństwo obywatelskie, które skupia się na podnoszeniu

świadomości społeczeństwa, jest najlepszą strategią dla ruchu masowego. Mimo iż

monkeywrenchingnie jest wśród nich potępiany, to jednak nie sądzą oni, aby należało kłaść

nań szczególny nacisk.

Niektórzy myślą, że monkeywrenchingzwykle czyni więcej złego niż dobrego. Odrzucili oni

zupełnie nabijanie drzew gwoździami, bo drwal mógłby ulec wypadkowi i w ten sposób

wysiłki w celu zaangażowania ruchu masowego pójdą bezpowrotnie na marne.

Grupa Foremana wolimonkeywrenchingod nieposłuszeństwa obywatelskiego, mając

nadzieję, że uda im się pokrzyżować plany społeczeństwa przemysłowego i zachować tyle

obszarów dzikich i taką różnorodność, jak to jest tylko możliwe - przynajmniej do czasu, gdy

nastąpi zapaść ekologiczna, otwierająca drogę bardziej skromnym sposobomżycia. Zgodni

są, że opór obywatelski jest przecenianą taktyką. Twierdzą, że nieposłuszeństwo obywatelskie

jest często niepraktyczne, a działacze EF!, zazwyczaj biedni, nie mogą pozwolić sobie na

aresztowania i płacenie grzywien. Ten argument został umocniony, gdy kilku aktywistów

przegrało sprawę sądową dotyczącą blokady wycinki drzew - na rzecz przedsiębiorstwa

wyrębu drzew zasądzono 58 tys. dolarów odszkodowania! „Udany monkeywrenching nie

pociąga za sobą takiego ryzyka i kosztów”- przekonuje Foreman – „a może być niezwykle

efektywny”.

Zwolennicy Bari są bardziej optymistyczni niż Foreman, jeśli chodzi o możliwość nawrócenia

ludzi na biocentryzm i zmianę stylu życia. Nie tracą zupełnie wiary w zdolność rodzaju
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ludzkiego do niewymuszonej naprawy. Frakcja Foremana jest mniej optymistyczna, jeśli

chodzi o gatunek ludzki. Albo utracili nadzieję na reformę, albo wierzą, że jakakolwiek

reforma będzie niewystarczająca. W ich wizji zapaść ekologiczna jest prawdopodobnie

nieunikniona, ale jeżeli wykonają swe zadania, aby udaremnić niszczenie przyrody

przemysłem, może okazać się, że sprawa nie będzie wyglądała aż tak źle. Zapaść ekologiczna

może być środkiem, jakiego Matka Ziemia użyje dla swej samoobrony. Będzie sposobem,

który usunie raka przemysłu i stworzy warunki, jakich potrzebują ludzie, aby ukształtować

odpowiednie warunkiżycia.

Rozłam związany jest wreszcie z brakiem porozumienia w sprawie niestosowania przemocy i

granic tej zasady. Obie frakcje uważają się za dalekie od stosowania przemocy, ale frakcja

Bari kładzie na to większy nacisk. Ludzie Foremana boją się, że zasadanon-violenceopiera

się na pacyfistycznym humanizmie, który jest niezgodny z samą naturą i biocentryzmem. W

pewnych warunkach przemoc może okazać się - na dłuższą metę - w głębi działaniem bez

przemocy.51

Należy tu również wspomnieć o rozłamie, jaki dokonał się w 1977 roku w łonie Greenpeace,

dotąd działającego jedynie w formie biernego oporu. W tym roku z Greenpeace odszedł

kapitan Paul Watson, zakładając Sea Shepherd Conservation Society, walcząc odtąd metodą

akcji bezpośrednich z nielegalnymi poławiaczami wielorybów (m.in. taranując statki

wielorybnicze swoimi jednostkami wzmocnionymi betonem).52

Członkowie radykalnych grup ekologicznych

Przedstawiając radykalne organizacje ekologiczne nie możemy zapominać o ludziach, którzy

je tworzą. Nie możemy zapominać, że za każdą nazwą kryją się konkretne osoby. Broszury i

strony internetowe zachęcają aktywistów do działania potencjalnych nowych członków

hasłami typu: „Jeśli nie ty - to kto? Jeśli nie teraz - to kiedy?”, „ Pierwsza zasada

zaangażowania - po prostu działaj”, „ Co ty robisz dziś wieczorem dla Ziemi i dla zwierząt?” 53

51 Według: J. TaylorReligia i Polityka EF!,„Zielone Brygady”, nr 47 1993.

52 T. Perkowski:Wojownicy Tęczy..., op. cit., s. 29.

53 Na przykład: Internet (m. in.: ALFIS, No Compromise, Ruch Oporu), biuletyny i ulotki ALF, Hardline, SxE.
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Analizując publikacje zawierające wywiady z anonimowymi członkami grup, obserwując na

bieżąco aktualizowane listy więźniów - możemy dojść do wniosku,że dokonywanie akcji

bezpośrednich to głównie zajęcie ludzi młodych, którzy idealistycznie patrzą na świat,

akceptując konsekwencje, które być może przyjdzie im ponieść.

Straight Edge

Pisząc o osobach wspierających radykalne organizacje ekologiczne nie można nie wspomnieć

o ruchu Straight Edge. Narodził się on na początku lat 80. w USA, jako odpowiedź na

przybyłą parę lat wcześniej na kontynent amerykański muzykę punk i styl życia z nią

związany. Wielu ludziom, którym spodobała się szybka muzyka, nie podobała się sytuacja, w

której na koncertach większość ludzi odurzona jest alkoholem czy narkotykami.

W 1981 roku grupa Minor Threat nagrała utwór „Straight Edge”, w której sprzeciwiała się

paleniu papierosów, piciu alkoholu, narkotyzowaniu się i oddawaniu się przypadkowym

kontaktom fizycznym. Wtedy to nazwa została przyjęta przez grupę ludzi, a jako symbol

ruchu przyjęta została litera X, malowana na dłoniach (na wzór symbolu, jakim bramkarze w

amerykańskich klubach oznaczali nieletnich, aby uniemożliwi ć im kupowanie alkoholu).

Ruch początkowo związany jedynie z muzyką zaczął wygasać i dopiero pod koniec lat 80., z

pojawieniem się zespołów takich jak Gorilla Biscuits i Youth of Today Straight Edge, odżył

ponownie, do swych zasad dołączając kolejną - był nią wegetarianizm.

Od tego momentu nasilił się związek Straight Edge z ekologią, członkowie ruchu zaczęli

angażować się w mniej lub bardziej radykalne projekty ekologiczne, takie jak Coalition To

Abolish Fur Trade, Hunt Saboteurs Association, Straight Edge Animal Liberation.
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Najbardziej radykalni SxE z czasem związali się z Hardline, a także z grupami takimi jak

ALF, ELF i inne.

Przez cały czas ruch ten wiąże się z muzyką, tak więc koncerty zespołów SxE stały się okazją

do prezentacji swoich poglądów. Obok typowych dla muzykihardcore tekstów o jedności,

przyjaźni, lojalności, pojawiły się również zespoły o czysto ideologicznym przekazie,

nastawione na propagowanie treści proekologicznych, których członkowie aktywnie działają

na rzecz ochronyśrodowiska. Można tu wymienić między innymi Earth Crisis w USA, a w

Polsce Respect, Counterweight, Sunrise czy Pain Runs Deep - swą twórczością propagujące

wegański styl życia i działania proekologiczne (także radykalne).

Podobnie magazyny i ulotki wydawane przez osoby związane z SxE, oprócz artykułów

dotyczących muzyki, zawierają wiele treści związanych z wyzwoleniem zwierząt i Ziemi.54

Z uwagi na jasno określone zasady SxE (wegetarianizm / weganizm, abstynencja od używek,

odrzucenie przypadkowych kontaktów seksualnych) ruch ten nie jest zbyt liczny. Następuje

częsta rotacja – swoje zainteresowanie często wykazują ludzie młodzi, zainteresowani SxE

głównie ze względu na muzykę i znajomych. Po pewnym czasie odchodzą oni od ścieżki

Straight Edge. Oczywiście jest również wiele osób, dla których SxE jest naturalnym wyborem

i nie myślą o uczestnictwie w ruchu tylko w kategoriach dobrej zabawy czy mody. Ci właśnie

ludzie związani z SxE od wielu lat kształtują scenę, angażując się na dłuższy czas w wiele

projektów ekologicznych.

Jak już wspomniałem, osoby związane z SxE często angażują się w działalność ekologiczną.

Powoduje to czasami mniej lub bardziej uzasadnione podejrzenia o uczestnictwo w akcjach

bezpośrednich. W stanie Utah, gdzie nasilona była działalność ALF, wspierana przez silną

scenę Vegan SxE, uznano członków ruchu za jeden z niebezpiecznych gangów

młodzieżowych.55 W szkołach zakazano noszenia ubrań i emblematów z napisem „vegan”.56

54 W Polsce między innymi „Insemination”, „Recognize The Truth”, „Burn The Veils”, „Słowo Ostateczne”, „Vegun”. W
USA np. „Straight Edge Animal Liberation”.

55 Według: A. Levinson:Youth Swear off all but Violence, Police Say, Associated Press, 3 grudnia 1997. Również autorzy
poprawek doAnimal Enterprise Protection Actjako przykład nasilonej działalności gangów podawali SxE w Utah.

56 Według: Internet:Utah Animal Rights Coalition, http://www.uarc.com.



50

W Polsce o swoich podejrzeniach dotyczących osób związanych z SxE informował J.

Gładkowski, kierownik fermy lisów w Janowie koło Szczytna.57

Hardline

Około 1990 roku grupa przyjaciół związanych mocno z amerykańską sceną niezależną (punk

/ hardcore / straight edge), między innymi członkowie zespołów Vegan Reich i Raid58 ,

zdecydowali się na stworzenie nowego ruchu o nazwie Hardline.

Motywem założenia nowego ruchu, było stwierdzenie,że SxE nie spełnia ich oczekiwań –

był ruchem ludzi skupionych wokół sceny muzycznej, trafiały tam również osoby nie

zainteresowane prawami zwierząt. SxE nie proponował jednolitej i całościowej drogiżycia.

Podobnie istniejące ruchy na rzecz wyzwolenia zwierząt zostały uznane za zbyt mało

aktywne.

Nowy ruch cechować miała konsekwencja i poszanowanie dla wszelkiego rodzajużycia.

Założyciele HxL postanowili stworzyć całościową koncepcję życia, publikując główne

założenia ruchu w manifeście o nazwie „Vanguard”. Pewne założenia zostały sprecyzowane

w kolejnych numerach biuletynu.

Hardline od początku był ruchem rewolucyjnym, nastawionym na stworzenie silnej grupy

aktywistów gotowych do walki o wprowadzenie zmian. Teraz, po stworzeniu HCC i zejściu

do podziemia, rewolucyjne tendencje nasiliły się.

Hardline sprzeciwia się szeroko pojętej zachodniej cywilizacji wykorzystującej ludzi innych

ras i zwierzęta. Mocno podkreślany jest fakt kolonizacji dokonywanej przez Europejczyków i

ich wina w zniszczeniu wielu cywilizacji.

57 Według kserokopii dołączonej do drugiego numeru „Ruchu Oporu”, niestety bez podaniaźródła - prawdopodobnie była to
„Gazeta w Olsztynie”, z końca października 1998 roku.

58 W swoich tekstach nawoływały do wegańskiej rewolucji, bezpośredniej konfrontacji z ludźmi niszczącymi Ziemię.
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Podstawowym założeniem Hardline jestświętość i nienaruszalność wszelkiego życia,

zarówno ludzkiego jak i zwierzęcego. Konsekwencją tego jest udział aktywistów HxL w

ruchach antyaborcyjnych. Jako podstawową dietę Hardline uznajeścisły weganizm.

Ruch podkreśla istnienie jednego Boga. Na działaczy największy wpływ wywarło

chrześcijaństwo i zwłaszcza w ostatnim okresie islam. Właśnie w tym kierunku Hardline

ewoluuje w ostatnim okresie.

W związku z tym pozostaje stosunek do seksu. Hardline uznaje za naturalne i dopuszczalne

jedynie związki miedzy kobietą a mężczyzną, mające służyć zapoczątkowaniu nowegożycia.

Odrzucają wszelką antykoncepcję oraz związki homoseksualne, uznając je za niebezpieczne,

nienaturalne i niezdrowe.

Początkowo, w latach 1994 – 1995 Hardline stał się ostoją dla wielu ekstremistów

wywodzących się ze sceny SxE. Z powodu nieprzemyślanych wypowiedzi wielu osób

utrwalił się jego negatywny wizerunek wśród osób związanych ze sceną niezależną. Na

negatywny wizerunek ruchu wpłynęła również przyjęta przez ruch wojownicza symbolika,

przedstawiająca na przykład skrzyżowane karabiny.

Około 1995 roku ruch zaczął dojrzewać, wykształciła się w miarę jednolita polityka Hardline,

działania ruchu były skuteczniejsze, a skład osobowy bardziej ustabilizowany. Hardline

otworzył swoje ośrodki w USA i w większości krajów Europy.59

W latach 1996 – 1997 Hardline zaczął zyskiwać szacunek, za swoją aktywność w obronie

praw zwierząt oraz w innych kwestiach.

59 W Polsce ośrodki Hardline działały m. in. w Katowicach, Kole, Lublinie, OstrowcuŚwiętokrzyskim, Poznaniu,
Warszawie.
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W 1998 roku nastąpił przełom – powstał samozwańczy Centralny Komitet Hardline

(Hardline Central Comittee), a większość znaczących aktywistów odeszło od organizacji

manifestując swą niechęć do polityki HCC. Komitet jest gronem aktywistów, którzy ustalają

politykę, kierunek i taktykę dla całego ruchu. Wiąże się to z podejmowaniem decyzji

dotyczących publikacji i działań. HCC kieruje HxL w kierunku podziemnej organizacji

ekstremistycznej, co jest prawdopodobnie początkiem upadku ruchu i zaprzepaszczeniem

szansy na stworzenie silnej, aktywnej i niezależnej grupy społeczno-politycznej.

Działalność aktywistów HxL przejawiała się między innymi w organizacji corocznych

zgromadzeń (gathering). Były to weekendowe spotkania, podczas których odbywały się

warsztaty o bardzo szerokiej tematyce – dotyczące diety, ekologii, praw zwierząt i ludzi, ale

także kulturystyki i samoobrony.

W okresie największej popularności ruchu, w Polsce istniało kilka ośrodków HxL, ukazało się

również kilka magazynów Hardline (były to głównie przedruki „Vanguard”). Według osoby

związanej kiedyś z katowickim oddziałem, w obecnej chwili jest w kraju tylko kilka osób

określających się jako HxL, nie ma natomiastżadnej formy działalności. Jeżeli HxL w Polsce

istnieje – to w bardzo głębokim podziemiu.60

Założenia ideowe i cele radykałów

Podczas moich prac badawczych sporządziłem ankietę, którą poprzez zaprzyjaźnionych ludzi

posłałem dalej, z nadzieją, że otrzymają ją ludzie związani z radykalnymi akcjami.

Otrzymałem odpowiedzi od 10 osób.

Ich wiek oscyluje w granicach od 18 do 29 lat. Jeśli chodzi o wykształcenie, to są to osoby z

wykształceniem podstawowym, ale również średnim i wyższym.

Ekologią i prawami zwierząt osoby te zainteresowały się w kilku przypadkach przez scenę

niezależną, również przez lekturę takich czasopism jak „Wegetariański Świat”, filmy

60 Opracowane na podstawie rozmowy z osobą prowadzącą oddział HxL w Katowicach, ulotek Hardline, magazynów
„Vanguard”.
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ukazujące eksploatację zwierząt. Z reguły wkrótce po zainteresowaniu się ekologią zaczęły

aktywnie działać, utrzymywać kontakty z innymi podobnie myślącymi osobami, uczestniczyć

również w akcjach organizowanych przez obrońców środowiska (demonstracjach, pikietach).

Wszyscy ankietowani mają świadomość możliwości odpowiedzialności za swoje działania,

starają się jednak zminimalizować taką ewentualność. W swoich akcjach większość nie

wychodzi poza naruszenie cudzej własności, choć są osoby deklarujące gotowość do

naruszenia nietykalności osobistej, a w jednym przypadku spotkałem się ze stwierdzeniem

„do końca łącznie z usunięciem cielesnym z tej pięknej ziemi”.

Podejmowane przez nich akcje są zaplanowane, osoby je przeprowadzające często korzystają

z doświadczenia innych aktywistów. Czerpią również wiedzę z materiałów dostępnych

publikowanych w radykalnie ekologicznej prasie, w broszurach, ulotkach i w Internecie. W

wielu przypadkach inwestują w sprzęt pomocny przy dokonywaniu akcji (ubrania maskujące,

liny, narzędzia). Akcje dokonywane są zarówno w miejscu zamieszkania, jak i poza nim, z

tym, że aktywiści „pewniej czują się z dala od miejsca zamieszkania”. Niektórzy działają w

kilkuosobowej grupie, inni zaś samotnie.

Różnie przedstawia się kwestia liczby akcji, w których ankietowani brali udział. Młodsi piszą

o kilkunastu – kilkudziesięciu akcjach, starsi zaś – zaledwie kilku. Niechętnie wypowiadają

się o charakterze popełnianych akcji, używając jedynie ogólnych haseł: niszczenie mienia,

akcje bezpośrednie, malowanie po murach.

Wszyscy ankietowani jako preferowaną dietę podali różne formy wegetarianizmu –

najczęściej był to weganizm.

Jeśli chodzi o poglądy polityczne to większość za najbliższy sobie uważa anarchizm,

niektórzy jednak wspominają o tendencjach monarchistycznych i arystokratycznych.

Niektórzy z nich duży nacisk kładą na duchowość, czerpiąc inspirację w buddyzmie, islamie,

kulturze Indian, ale także w chrześcijaństwie.
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Idealną wizją przyszłości jest dla nichświat, w którym panuje równość wszystkich istot.

Jedna osoba najchętniej widziałaby świat jako małe anarchistyczne komuny, po likwidacji

przeludnienia do około 1 miliona ludzi na całymświecie.

Cele podejmowanych akcji to przede wszystkim bezpośrednia pomoc przyrodzie lub

zwierzętom, połączona z chęcią wyrządzenia maksymalnie dużych strat ludziom ją

wykorzystującym. Dla niektórych celem jest też zwrócenie uwagi mediów i opinii publicznej

na problemyśrodowiska.

Osoby, które podejmują akcje bezpośrednie zamierzają robić to do chwili, kiedy będą czuły,

że już nie warto tego robić. Kilka osób uznało jednak,że należy skupić się w większym

stopniu na działalności edukacyjnej i działaniu w sferze duchowej. Tylko jedna osoba

napisała,że zamierza „psuć humor ludzi eksploatujących zwierzęta do końca swoich dni”.

Kształtowanie się poglądów, styl życia

Należy również zastanowić się, w jaki sposób osoby wiążą się z ruchami ekologicznymi i w

jaki sposób radykalizują się ich postawy.

Na kształtowanie poglądów osób, które zetkną się z ruchami ekologicznymi wpływają

poglądy starszych i bardziej doświadczonych członków grupy. Ważne są też materiały, z

którymi mają kontakt dane osoby. Czytając materiały ALF i innych grup o podobnym

charakterze bardzo jasno określone jest, kto jest zły i z kim należy walczyć. Dodatkowo

materiały na temat osób niszczących przyrodę i wykorzystujących zwierzęta ukazujące się w

materiałach ekologicznych, nie tylko radykalnych, powodują, obok współczucia, także chęć

rewanżu i obrony tego, co samo nie może się obronić.

Kolejnym powodem angażowania się w radykalne akcje może być zniechęcenie

nieskutecznością działań o charakterze pokojowym. Obrońcy środowiska, często uznawani za

dziwaków i przewrażliwionych, ignorowani przez władze, obywateli i media, do których

próbują dotrzeć ze swym przekazem decydują się na spektakularne akcje. Często nie widzą

innego wyjścia, wiedząc, że zanim uzyska się coś legalną drogą, już dawno będzie zbyt

późno.
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Charakterystyczną cechą osób związanych z organizacjami ekologicznymi jest odrzucenie

konsumpcyjnego stylużycia, próba ograniczenia do niezbędnego minimum uczestnictwa w

systemie wykorzystującym Ziemię i zwierzęta.

Zdarza się, że osoby takie przyjmują postawę eskapistyczną - izolując się od społeczeństwa

nie płacą podatków, nie chcąc wspierać na przykład finansowanych przez państwo projektów

przemysłowych lub badań na zwierzętach.61

Większość jednak nie rezygnuje - z rozmaitych powodów - zżycia w społeczeństwie, starając

się żyć zgodnie ze swoimi ideałami, na ile to tylko możliwe. Starają się wówczas nie

korzystać z usług firm, które przyczyniają się do niszczenia przyrody i zabijania zwierząt,

angażują się również w kampanie bojkotu tego typu koncernów.62

Regułą wśród aktywistów jest dieta wegetariańska, polegająca na rezygnacji z jedzenia mięsa.

Coraz popularniejszy jest również weganizm – jako dieta oznacza rezygnację z wszelkich

produktów pochodzenia zwierzęcego, jako stylżycia – również odrzucenie korzystania z

wszelkich produktów pochodzących z eksploatacji zwierząt, np. odzieży pochodzenia

zwierzęcego (skóra, wełna, jedwab).

Ekoterroryści w oczach społeczeństwa

Jeżeli przyjmiemy, że społeczeństwo potępia przemoc jako metodę osiągania celów, nawet

tych całkowicie słusznych - powinniśmy się zastanowić, dlaczego akcje o charakterze

terrorystycznym są w ogóle prowadzone. Powinny przecież one wpływać destrukcyjnie na

społeczny wizerunek ekologów oraz na wprowadzanie zmian przez nich proponowanych. Czy

więc nie jest tak,że akcji bezpośrednich dokonują osoby sfrustrowane, nie wierzące w inny

sposób osiągnięcia celów - a może są to osoby, które nie wierzą w możliwość osiągnięcia

globalnych zmian, koncentrując się na doraźnych działaniach?

61 Np. Ted Kaczynski - słynny Unabomber, Liberatorzy.

62 Między innymi Procter&Gamble, McDonald’s, Coca Cola.



56

Należy zwrócić uwagę na olbrzymią rolą mediów, które mają zdecydowanie najbardziej

opiniotwórczą rolę we współczesnymświecie. Każde działanie ekologów może zostać

pokazane w sposób budzący sympatię lub powodować oburzenie ich działaniem.

Patrząc na sytuację w krajach zachodnich nie wydaje się, aby akcje radykalnych ekologów

przynosiły specjalnie negatywny skutek całemu ruchowi ekologicznemu. Osoby, które i tak są

już uprzedzone do obrońców środowiska, z pewnością nie zmienią swego zdania nawet w

przypadku spokojnych akcji. Wiele osób postrzega radykałów jako osoby, które chcą dobrze,

ale wybrały niewłaściwą drogę. Natomiast większość społeczeństwa, niezależnie od

charakteru działania „zielonych”, i tak pozostanie obojętna wobec ich przesłania.

Istnieje też oczywiście grupa osób, która patrząc na procesy skazywanych za akcje

bezpośrednie aktywistów zaczyna zastanawiać się, dla jakiej sprawy poświęcają oni swoją

wolność, czytać o rzeczach, o których wcześniej nie wiedzieli nic. Te właśnie osoby są

potencjalnymi obrońcamiśrodowiska, być może również radykalnymi.

Trudno mówić o wizerunku ekoterrorystów w oczach polskiego społeczeństwa, skoro w

naszym kraju nie miały jeszcze miejsca prawdziwie terrorystyczne akcje w obronie przyrody,

a ludzie pojęcie ekoterroryzmu utożsamiają z Greenpeace.

W naszym społeczeństwie, gdzie każda inność wciąż jeszcze często jest odrzucana i budzi

nieufność, akcje ekologów nie będą popierane przez społeczeństwo tak długo, jak długo nie

uda im się pozyskać do działania lokalnych mieszkańców, a to w przypadku ataków na

przykład na fermy czy zakłady dające pracę okolicznym mieszkańcom nie będzie z pewnością

łatwe.
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Rozdział 2

Ekologiczny radykalizm – komunikacja i informacja

Dla ludzi określanych mianem „zielonych radykałów” niezwykle istotną sprawą jest kontakt z

innymi osobami. Pozwala on z jednej strony na wymianę informacji z grupami o podobnych

poglądach i pozyskanie do walki o pożądane przez nich cele nowych osób, z drugiej zaś daje

możliwość przybliżenia przeciętnemu członkowi społeczeństwa motywów ich postępowania,

i zwrócenia jego uwagi na rzeczy, które na co dzień nie są zauważane, lub których nie chce

się zauważać.

Dzięki gwałtownemu rozwojowi komunikacji w II połowie XX wieku możliwa stała się

wymiana doświadczeń i informacji w skali globalnej. Pozwoliło to na wzmożenie

skuteczności podejmowanych działań i wybór metod najbardziej efektywnych. Ekolodzy,

także ci najbardziej radykalni, gotowi na naruszanie (czasem w poważnym stopniu),

obowiązującego prawa w imię obrony wyznawanych przez siebie wartości, widzą

możliwości, jakie daje im współczesna technika. Starają się wykorzystać do komunikacji

między sobą oraz do propagowania swoich idei w społeczeństwie wszelkie możliwe sposoby

- zaczynając od rozpowszechniania ulotek i broszur, poprzez wykorzystanie mediów - prasy,

radia i telewizji, kończąc na najnowszym z nich - ale już dającym wiele możliwości -

Internecie.

Radykalne organizacje ekologiczne, pomimo tego, iż ich nielegalna działalność zwalczana

jest przez organy państwa stojące na straży obowiązującego prawa, a także przez wrogie

ekologom firmy i instytucje, wypracowały dosyć skuteczny i bezpieczny system informacji,

pozwalający na komunikację zarówno między osobami zainteresowanymi tego typu

działalnością jako potencjalni aktywiści, jak i na kontakty z mediami, a poprzez nie – na

wywieranie wpływu na poglądy społeczeństwa.
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Utrzymywanie kontaktów mi ędzy osobami zwi ązanymi z ruchami radykalnie

ekologicznymi

Żaden cel nie może zostać osiągnięty, jeżeli zabraknie osób do jego realizacji. Doskonale

wiedzą o tym ekolodzy, często osamotnieni w swojej walce o dobro przyrody i jej

mieszkańców, z wyboru lub z przymusużyjący obok społeczeństwa. Dlatego tak istotną

sprawą jest dla nich kontakt z osobami o podobnych poglądach, jak również z ludźmi, którzy

mogą okazać się przyszłymi sprzymierzeńcami.

Kontakt z podobnie myślącymi i działającymi osobami daje wiarę w słuszność

podejmowanych działań, utwierdza w przekonaniu do dalszej walki, pozwala zachować

nadzieję na pokonanie wrogów – w tym wypadku ludzi i firm działających na szkodę

przyrody. Pozwala również na zjednoczenie i skoordynowanie wspólnych działań jednostek

lub małych grup, co umożliwia stworzenie poważnego potencjału, mogącego spowodować

duże straty finansowe przeciwnika i duży rozgłos63.

Wiele jest osób, które sprzeciwiają się normom panującym we współczesnej cywilizacji,

jednak w poczuciu własnej samotności i bezsilności nie podejmują żadnych działań w celu

zmiany istniejącego systemu – do nich właśnie próbują dotrzeć autorzy materiałów

nawołujących do czynnego uczestnictwa w akcjach na rzecz przyrody. Poprzez głoszenie

radykalnych treści starają się zachęcić do działania, ułatwić podjęcie decyzji o

przeprowadzeniu akcji. Aby nie sprowokować akcji o nieprzewidzianych konsekwencjach,

które mogłyby zaszkodzić zarówno samym osobom przeprowadzającym akcję bezpośrednią,

jak i ogólnemu wizerunkowi grupy – podają gotowe sposoby spowodowania przeciwnikowi

wysokich strat finansowych, publikując rozmaite ulotki, broszury, podręczniki terroryzmu i

sabotażu, udostępniając artykuły osób doświadczonych już w akcjach bezpośrednich chętnie

dzielących się swoimi praktycznymi doświadczeniami, zachęcają do akcji przeciwko

konkretnym celom zamieszczając adresy wrogów. Edukacja w zakresie przeprowadzania

nielegalnych działań obejmuje również zasady bezpieczeństwa, których zachowanie ma

zwiększyć szanse niewykrycia sprawców akcji bezpośredniej.

63 Przykładem skoordynowania wspólnych działań mogą być na przykład przeprowadzane przy pomocy Internetu tzw.
„virtual sit – in”, polegające na blokowaniu danego adresu przez dużą ilość osób łączących się jednocześnie z daną stroną;
innym przykładem było zorganizowanie i skoordynowane m. in. za pośrednictwem Sieci protestów przeciwkoŚwiatowej
Organizacji Handlu (WTO), zakończone zamieszkami w Seattle w grudniu 1999 roku.
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Nie można oczywiście przeceniać wagi materiałów i informacji przekazywanych drukiem lub

przy pomocy Internetu. Wciąż bardzo ważną kwestią są bezpośrednie spotkania osób o

radykalnych poglądach, pozwalające na bezpośrednią wymianę informacji i doświadczeń.

Oprócz spotkań osób znających się na co dzień, wspólnie pracujących lub uczących się – z

reguły ograniczonych, od czasu do czasu odbywają się szersze spotkania, organizowane w

celu szkolenia nowych aktywistów, obmyślania nowych sposobów działania.

Przykładem mogą tu być coroczne zgromadzenia (gathering) Hardline odbywające się w

USA, zamknięte dla osób niezwiązanych z tym ruchem; pozwalające na spotkanie

reprezentantów ruchu z całegoświata, na co dzień osamotnionych w swoich poglądach;

poświęcone dyskusjom na temat istotnych dla tego ruchu kwestii, szkoleniom praktycznym

oraz omówieniu taktyki działania.64

Niektóre grupy ekologiczne (jak np. Earth First!) lub proekologiczne prowadzą kursy i obozy

mające za zadanie doskonalenie aktywistów uczestniczących później w akcjach

bezpośrednich – zarówno tych o charakterze pokojowym, nie przekraczające bariery

obywatelskiego nieposłuszeństwa, jak i akcji bezpośrednich o mniej pokojowym charakterze.

Jedną z grup specjalizujących się w organizacji obozów szkoleniowych jest The Ruckus

Society – organizacja, której celem jest prowadzenie treningów obywatelskiego

nieposłuszeństwa bez użycia przemocy. Mają one służyć organizacjom ekologicznym oraz

organizacjom działającym na rzecz praw człowieka. Założyciele RS wierzą, że skuteczny

protest bez użycia przemocy odgrywa istotną rolę w edukacji społeczeństwa i stwarzaniu

atmosfery do dyskusji na temat wielu istotnych kwestii. RS działa od 1995 roku, organizując

obozy szkoleniowe, podczas których aktywiści uczą się planowania akcji, komunikacji z

mediami oraz działania bez użycia przemocy. Podczas obozów nacisk kładzie się zarówno na

kwestie psychologiczne – w tym głównie na naukę działania bez przemocy, jak i typowo

fizyczne, mające na celu uzyskanie większej sprawności ciała, a co za tym idzie – również

większego bezpieczeństwa podczas akcji.65

64 Według wywiaduPrawda o hardline..., z 20 lipca 1998 roku przeprowadzonego z przedstawicielami Hardline po
zakończeniu zgromadzenia w Syracuse (USA), oraz informacji udzielonych mi przez osobę związaną z byłym oddziałem
HxL w Katowicach.

65 Internet:The Ruckus Society, http://www.ruckus.org.
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Jeśli chodzi o spotkania tego typu na terenie naszego kraju, to w 1998 roku doszło do

spotkania działaczy ruchu animalistycznego z przedstawicielami zachodniego ALF66 –

zaowocowało to kilkoma akcjami bezpośrednimi na fermach lisów w Północnej Polsce.

Istnieje również sieć kontaktów między polskimi działaczami ekologicznymi – polscy

ekolodzy uczestniczyli w obozach antyautostradowych w Wielkiej Brytanii, a przywiezioną

stamtąd wiedzę sprawdzili w praktyce podczas blokady na GórzeŚw. Anny.67

Poza tym legalnie działające organizacje, takie jak Klub „Gaja”, czy też Pracownia Na Rzecz

Wszystkich Istot prowadzą warsztaty o tematyce ekologicznej – jednak mają one na celu

przygotowanie do zgodnej z prawem działalności na rzecz Ziemi i zwierząt i w związku z tym

nie stały się one przedmiotem mojego bliższego zainteresowania.

ALF Supporters Groups

ALF Supporters Groups (Grupy Wsparcia ALF) spełniają rolę łącznika między osobami

działającymi w ukryciu - dokonującymi akcji bezpośrednich aświatem zewnętrznym. Osoby

działające w ALF SG są w oczywisty sposób objęte kręgiem podejrzeń - ich działalność jest

monitorowana przez policję i służby bezpieczeństwa, co automatycznie powoduje, iż nie

mogą być zaangażowane w jakąkolwiek nielegalną działalność. „Nikt, kto publicznie promuje

materiały ALF i / albo popiera stosowanie przemocy w obronie zwierząt i ziemi nie powinien

brać udziału w akcjach ALF. To jest proszenie się o to, by zostać złapanym (...) Trzeba

wybrać między jawną działalnością a działaniem w podziemiu.”68

Ze względu na długą już tradycję działania radykalnych ruchów animalistycznych w Wielkiej

Brytanii (tu powstał ALF), w USA i Kanadzie (tu zaobserwować możemy największą liczbę

przeprowadzanych akcji bezpośrednich) - największe doświadczenie mają Brytyjska Grupa

Wsparcia ALF (UK ALF SG) i Północnoamerykańska Grupa Wsparcia ALF (North

American ALF SG)

66 Nie straciliśmy pazurów, „WegetariańskiŚwiat” , nr 11 (45), listopad 1998.

67 Kaseta wideoBitwa o Górę Św. Annywydana przez kooperatywę filmową „Wizja” z Poznania, oprócz przedstawienia
wydarzeń związanych z protestami przeciwko budowie autostrady w województwie opolskim, przedstawia także film „O
tym jak polskie wilki za morze się wybrały”, poświęcony wizycie polskich ekologów w Anglii.

68 Cytat z wywiaduPrawda o hardline....
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Celem Grup Wsparcia jest wspieranie działań ALF wszystkimi dozwolonymi prawem

środkami, poprzez:

• wspieranie uwięzionych aktywistów ALF;

• wspieranie i obronę ALF;

• edukację opinii publicznej co do potrzeb i racjonalności przeprowadzanych akcji

bezpośrednich;

• tworzenie obiegu informacji poprzez wydawanie biuletynu;

• zbieranie funduszy na powyższe cele.

ALF SG proponują udział w grupach wsparcia osobom, które chcą wspierać ALF nie łamiąc

prawa, które z różnych względów nie chcą lub nie mogą brać udziału w akcjach

bezpośrednich. ALF SG podkreśla zdecydowanie swą odrębność od ALF, zwracając uwagę

na to, iż nie można być członkiem ALF, jednocześnie wstępując lub pisząc dla ALF SG.69

NA ALF SG wydaje magazyn „Underground”, zajmujący się realizacją wyżej wymienionych

celów.

NA ALF SG obejmuje swym zasięgiem terytorialnym Kanadę i Stany Zjednoczone. Wszelką

korespondencję do Północnoamerykańskiej Grupy Wsparcia ALF kierować należy do

Willowdale, Ontario w Kanadzie. Możliwy jest również kontakt pocztą elektroniczną z

adresem na jednym z serwerów poświęconych ekologii (Envirolink).

Warto wspomnieć, że ALF SG prowadzą działalność handlową, z której zyski przeznaczane

są na wsparcie uwięzionych aktywistów oraz wydawanie materiałów informacyjnych.

Poprzez Internet lub adresy podane w magazynie „Underground” nabyć można książki,

publikacje, oraz rozmaite gadżety związane z ALF – koszulki, kubki, naklejki.

Działalność polskiej Grupy Wsparcia FWZ opisałem w dalszej części mojej pracy - w

rozdziale poświęconym ekologicznemu terroryzmowi w Polsce. W tym miejscu ograniczę się

do stwierdzenia,że również w naszym kraju powstała taka organizacja, na razie nie mająca

jeszcze zbyt wiele pracy związanej z pomocą osobom uwięzionym za przestępstwa

69 ”Underground - the Magazine of the North American Animal Liberation Front Supporters Group”, nr 2, listopad 1994.
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popełniane na rzecz zwierząt czy też wydawaniem komunikatów na temat przeprowadzanych

akcji - a zajmująca się jedynie działalnością propagandowo – informacyjną.70

Informacje na temat metod działania

Informacje pomocne osobom biorącym pod uwagę rozpoczęcie nielegalnych działań stanowią

istotną część materiałów wydawanych przez osoby związane z radykalnymi ruchami

ekologicznymi. Jako,że każda tego rodzaju informacja może zostać uznana za podżeganie lub

pomocnictwo w popełnieniu przestępstwa71, wydawcy lub autorzy przedstawiający tego typu

publikacje zawsze zamieszczają zastrzeżenie (disclaimer). Standardowe oświadczenie

oznajmia o wyłącznie informacyjnym lub rozrywkowym (entertainment) celu publikacji.

Wydawcy stwierdzają, iż nie mają zamiaru nikogo zachęcać ani popierać jakichkolwiek

działań niezgodnych z prawem. Tego typu zastrzeżenie znaleźć można w większości

materiałów wydawanych przez „zielonych radykałów” – w książkach, prasie, na stronach

internetowych. Nie da się jednak ukryć, iż prawdziwym celem publikacji tego typu jest

szerzenie idei czynnej walki w imię wyzwolenia zwierząt lub Ziemi – edukacja przyszłych

ekowojowników – wszechstronne przygotowanie ich do skutecznych działań.

Zależnie od poruszanej tematyki materiały te można podzielić na kilka kategorii:

• materiały ideologiczne – pomocne również w kontaktach z mediami – dotyczące

okrutnego traktowania Ziemi i zwierząt przez człowieka, korzyści płynących z diety

opartej na odrzuceniu produktów pochodzenia zwierzęcego;

• kwestie kontaktu z mediami – opisujące zarówno sposób bezpośrednich kontaktów z

mediami, jak i sposoby anonimowego informowania mediów o przeprowadzonych

akcjach bezpośrednich;

• materiały prezentujące sposoby zachowań o charakterze przestępczym – od zachowań,

które określić można jako wybryki chuligańskie, aż po zachowania sabotażowe i

terrorystyczne;

• adresy i telefony firm, instytucji i osób prywatnych, kwalifikujących się jako

potencjalny cel ataków;

70 Internet:Ruch Oporu.

71 W polskim prawie karnym te kwestie reguluje art. 18§2,3 KK.
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• kwestie zachowania bezpieczeństwa – zarówno bezpieczeństwa na co dzień – w

użyciu poczty, komputera, w kontaktach z mediami - jak i podczas akcji, także w razie

ewentualnego zatrzymania i przesłuchiwania przez policję.

Prasa

Tradycyjnym sposobem kontaktowania się z zainteresowanymi osobami są materiały

prasowe. Działalnością informacyjną kierowaną do sympatyków i potencjalnych

„ekoterrorystów” zajmuje się wiele osób nie związanych z komórkami dokonującymi akcji

bezpośrednich. W przypadku ALF dużą rolę odgrywają magazyny takie jak „Underground”,

magazynami Earth First! są „No Compromise”, „ Green Anarchist”, „ Do or Die”.

W publikacjach tych dużą rolę odgrywają relacje z przeprowadzanych działań – opisywane na

podstawie informacji prasowych i komunikatów nadsyłanych przez ich sprawców. O ile w

„Underground” informacje dotyczą główne akcji związanych z wyzwalaniem zwierząt,

sabotowaniem polowań, oraz niszczeniem mienia będącego własnością instytucji i firm

związanych z przemysłem mięsnym, kosmetycznym i chemicznym, o tyle w „No

Compromise”, „ Do or Die”, czy też „Green Anarchist” zakres przynoszonych wiadomości

staje się o wiele szerszy – zainteresowania autorów tych czasopism poza wydarzeniami na

polu ekologii ocierają się również o politykę i kwestie społeczne.72

Podawana wysokość strat może być przykładem,że w prosty sposób można przysporzyć

wrogom wiele kłopotu. Przykładowo magazyn „Underground” na pierwszej stronie podaje

dane statystyczne przedstawiające wysokość strat wyrządzonych przez ludzi związanych z

ALF i podobnych mu organizacji (w latach 1977 – 1993 straty wyniosły 137 milionów $).

Istotną dla potencjalnych przyszłych sprawców sprawą, są dokładne opisy techniczno-

taktyczne, o których bliżej napiszę w kolejnym rozdziale. Autorzy proponują określone

schematy postępowania podczas planowania i wykonywania akcji, duży nacisk kładąc na

zasady dotyczące zachowania bezpieczeństwa.

72 Np. nr 7 „Do or Die“ publikuje artykuły dotyczące Movimento Sem Terra – organizacji brazylijskich wieśniaków
pozbawionych ziemi.
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Praktycznych rad i wskazówek udzielają osoby, które uczestniczyły już w akcjach

bezpośrednich, a w obecnej chwili odsiadują karę w więzieniach – opisują dokładnie akcje

przeprowadzone przez siebie, zwracają uwagę na szczegóły istotne, a dla laika

niezauważalne, które mogą zaważyć na wyniku całej akcji.

Stałym współpracownikiem wielu magazynów związanych z wyzwoleniem zwierząt jest Rod

Coronado – aktywny działacz na rzecz praw zwierząt, oraz, ze względu na swoje pochodzenie

– na rzecz praw Indian. Skazany został na 57 miesięcy więzienia, za podpalenie instytutu

prowadzącego badania dla przemysłu futrzarskiego, przewóz skradzionych rzeczy (w związku

z pełnioną przez siebie funkcją rzecznika prasowego NA ALF SG), oraz zniszczenie pomnika

ku czci żołnierzy gen. G. Custera, którzy dokonali rzezi Indian nad rzeką Little Big Horn w

1868 roku. Uzyskał zwolnienie warunkowe i opuścił więzienie 8 III 1999 – Coronado stał się

postacią legendarną wśród radykalnych działaczy ekologicznych. Jego nazwisko zostało

również uwzględnione w raporcie FBI na temat terroryzmu w USA w 1995 roku73. Po

ujawnieniu jego radykalnej działalności stał się autorem artykułów publikowanych m. in. w

„No Compromise”, „ Underground”, „ Ruchu Oporu”, prezentował również swoje poglądy w

obszernym raporcie na temat zjawiska ekoterroryzmu w dzienniku „The Oregonian”.

Prasa skierowana do ekologicznych radykałów skupia się również na informacjach

dotyczących regulacji prawnych – określa konsekwencje naruszeń obowiązujących

przepisów, na których poniesienie musi być gotowa osoba dokonująca akcji bezpośredniej –

autorom zależy na tym, aby akcji dokonywały osoby odpowiedzialne za własne czyny.

Informują również o możliwościach skorzystania z pomocy prawnej – najczęściej poprzez

legalnie działające organizacje powołane dla wspierania więźniów. Informacje dotyczą też

praw policji i służb bezpieczeństwa, oraz nadużyć dokonywanych przez te organy – z

oczywistych względów nie cieszących się sympatią czytelników i autorów. Opisywane są

najgłośniejsze procesy toczące się przeciwko sprawcom akcji tego typu. Omawiane są

kwestie możliwości obejścia aktów prawnych skierowanych przeciwko ekoterrorystom, oraz

nowe inicjatywy legislacyjne i sposób przeciwdziałania im. Podejmuje się kwestie

możliwości infiltrowania grup ekologicznych przez organy służby specjalne – wiąże się to z

podkreślaniem potrzeby zachowania zasad konspiracji.

73 Internet:FBI, http://www.fbi.gov/library/terror/95report.
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Publikacje skupiają się również na pomocy więźniom – zamieszczając aktualne listy

uwięzionych osób, przyczyny ich uwięzienia oraz adresy zakładów karnych tak, aby

zainteresowane osoby mogły nawiązać korespondencję i wesprzeć duchowo odsiadujących

wyrok sprawców. Często magazyny tego typu, o ile to możliwe ze względu na więzienną

cenzurę, darmowo dostarczane są odsiadującym wyrok aktywistom.74

Autorzy czasopism często zwracają uwagę na rolę Internetu w działalności ekologicznej –

publikując adresy stron i osób związanych z walką o wyzwolenie Ziemi i zwierząt, w ten

sposób umożliwiając bliższe zapoznanie się z omawianymi tematami.

Internet

Internet jest dającym w obecnej chwili największe możliwości środkiem komunikacji.

Pozwala na błyskawiczne dotarcie do informacji znajdujących się nawet na drugim końcu

świata. Każda, nawet najmniejsza organizacja dzięki dostępowi do Sieci zyskujeświatowy

zasięg. Podobnie oczywiście jest w przypadku ALF i innych radykalnych organizacji

ekologicznych. Nie można nie docenić roli Internetu w popularyzacji idei ekosabotażu i walki

o wyzwolenie zwierząt. Przesłanie znane dotychczas jedynie niewielkiej grupie osób, obecnie

dostępne jest bez ograniczeń każdemu zainteresowanemu. Oczywistą sprawą jest przepływ

informacji między mediami. Praktycznie wszystkie publikacje, także te najbardziej w swej

treści radykalne, mogą znaleźć się w Internecie Wiele materiałów prasowych, ulotek, po

zeskanowaniu znajduje się w Internecie – często w formie gotowej do druku. Podobnie

materiały znalezione w Sieci często udostępnione są szerszemu audytorium – po

opublikowaniu w tradycyjnej formie. Niezwykle istotną kwestią jest możliwość szybkiego

przesłania informacji pocztą elektroniczną, co pozwala na szybkie zorganizowanie akcji, z

pominięciem dłuższej i mniej anonimowej drogi pocztowej.

Dużą zaletą, jaką niesie ze sobą Internet jest również anonimowość. Istnieje wiele firm

oferujących bezpłatne konta pocztowe, co pozwala na skuteczne zachowanie prywatności

przez właściciela konta, który może je zarejestrować pod dowolnym nazwiskiem, a następnie

sprawdzać z dowolnego komputera w dowolnym miejscu. Możliwe jest również użycie wielu

74 Np. wydawany w Anglii „Green Anarchist” obok podawanej ceny zawiera informację „ free to prisoners”
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programów szyfrujących, pozwalających na anonimowe korzystanie z zasobów Internetu.

Jednym z nich jest PGP -Pretty Good Privacy, program szyfrujący – pozwalający na

wysyłanie zaszyfrowanych informacji, a także anonimowe przeglądanie stron WWW. Innym

jestAnonymizer, który jednak kontrolowany jest podobno jest przez CIA.75

Ze względu na dużą rolę Internetu i poczty elektronicznej w przesyłaniu nielegalnych

informacji, władze próbują wprowadzać programy kontrolujące przepływ informacji, co

spotyka się jednak ze zdecydowanym sprzeciwem Internautów.76

Wśród wielu stron internetowych poświęconych ideom wyzwolenia zwierząt i Ziemi jednymi

z największych i najbardziej złożonych, zawierających wiele informacji są Animal Liberation

Net77, oraz internetowa wersja magazynu No Compromise78.

Autorzy Animal Liberation Net są doskonale poinformowani o akcjach przeprowadzanych

przez ALF na całymświecie, na bieżąco tworząc Serwis Informacyjny ALF (Animal

Liberation Front Info Service). Dobry przegląd zawartości strony daje Site Map79. Animal

Liberation Net podzielona jest na sekcje tematyczne poświęcone:

• prezentacji organizacji i działalności tej strony w Internecie;

• osobom odsiadującym wyroki za działalność na rzecz praw zwierząt;

• grupom wsparcia ALF (w Ameryce Północnej i Wielkiej Brytanii);

• bieżącym wydarzeniom związanym z akcjami na rzecz praw zwierząt naświecie;

• biurom prasowym ALF (w Ameryce Północnej, Wielkiej Brytanii i Norwegii);

75 Internet:McSpotlight Polska, http://www.angelfire.com/nj/papierosy.

76 Np. projekt Carnivore wprowadzany przez FBI.

77 Internet: kiedyś http://www.animal-liberation.com, http://www.enviroweb.org/ALFIS , obecnie
http://www.animalliberation.net.

78 Internet:http://nocompromise.org.

79 Site Mapto swego rodzaju spis treści, pozwalający na zorientowanie się w zawartości stron internetowych, zwłaszcza
dużych i złożonych.Site Map, o której tu mowa znajduje się pod adresemhttp://www.enviroweb.org/ALFIS/sitemap.html
.
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• publikacjom wydawanym przez ALF;

• działalności ALF w poszczególnych krajach (sekcje: austriacka, duńska, fińska,

norweska i szwedzka).

Autorzy strony duży nacisk kładą na stałą aktualizację strony i utrzymanie kontaktu z

osobami zainteresowanymi prezentowaną przez nich tematyką. Na bieżąco aktualizują serwis

informacyjny zamieszczając informacje o przeprowadzonych akcjach, oraz komunikaty

nadesłane przez osoby je przeprowadzające lub wydane przez biura prasowe ALF. Oferują

możliwość otrzymywania aktualnych informacji bezpośrednio do skrzynki poczty

elektronicznej po zapisaniu się na Frontline News Mailing List. Dużą uwagę poświęcają

zachowaniu zasad konspiracji, wielokrotnie ostrzegając o monitorowaniu klientów ALF Info

Service przez rządowe agencje, przypominając o zachowaniu ostrożności podczas wysyłania

informacji o przeprowadzanych akcjach80.

Polską wersją ALF Info Service jest Ruch Oporu81 – strona przygotowana przez osoby

związane z Grupą Wsparcia FWZ. Zawiera ona tłumaczenia informacji zaczerpniętych z ALF

IS oraz informacje na temat akcji przeprowadzanych w naszym kraju. Jej zasoby opisałem już

w rozdziale 5, dotyczącym zjawiska radykalnej ekologii w Polsce.

Inną stosunkowo nową polską stroną internetową propagującą treści radykalnie ekologiczne

jest Noc Ziemi82. Jej autorzy prezentują treści bliskie ideologii ALF i Earth First!, publikując

między innymi informacje dotyczące wyzwalania zwierząt, publikacje związane z Tedem

Kaczynskim (Unabomberem) oraz kilka podręczników terrorystycznych, przydatnych

80 Autorzy strony są zwolennikami programu szyfrującego PGP - Pretty Good Privacy, podając adresy internetowe skąd
można uzyskać program.

81 Internet:http://ruchoporu.prv.pl.

82 Internet:Noc Ziemi, http://www.most.org.pl/nocziemi.
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osobom pragnącym poświęcić swe wieczory i noce działalności na rzecz Ziemi i zwierząt.

Również i tą stronę przybliżyłem już wcześniej w rozdziale dotyczącym zjawiska

ekologicznego radykalizmu w naszym kraju.

Oprócz stron internetowych swego rodzaju forum wymiany informacji stanowią grupy

dyskusyjne Usenetu (newsgroups), umożliwiające kontakt osobom połączonym wspólnym

zainteresowaniem. Po subskrypcji do danej grupy otrzymuje się wszelkie wysłane do grupy

wiadomości. Można na nie odpowiadać, można także wysyłać swoje wiadomości. Swoje

grupy mają również ekolodzy, także radykalni. Są to na przykład: alt.earth.crisis,

alt.org.earth-first, alt.org.earth-first.ecoterrorists, alt.activism.eco-action. W Polsce istnieje

grupa pl.soc.zieloni, jednak radykalne treści pojawiają się tam rzadko, a osoby w niej

uczestniczące zajmują się pokojowym rozwiązywaniem problemów ekologicznych.

Działalno ść informacyjna / propagandowa kierowana do ogółu społecze ństwa

Podstawową sprawą dla radykalnych organizacji ekologicznych jest również kontakt z

szeroko pojętą opinią publiczną. Istotne jest przedstawienie przeciętnemu członkowi

społeczeństwa, niezorientowanemu zazwyczaj w dziedzinie ekologii, a tym bardziej w

działalności jej radykalniejszych przedstawicieli, motywów podejmowana akcji

bezpośrednich. Akcje te często przedstawiane są przez media i poszkodowane firmy jako

nielogiczne, irracjonalne, szkodzące przyrodzie i ludziom działania.

Ważna staje się dla ekologów możliwość przedstawienia własnych poglądów przez osoby

odpowiednio przygotowane pod względem merytorycznym, przekonane, co do słuszności

podejmowanych w zdecydowany sposób akcji. Działając bez rzeczników prasowych, bez

wsparcia osób tworzących zaplecze, zajmujących się wydawaniem ulotek, magazynów,

tworzących strony internetowe organizacje takie jak Animal Liberation Front, czy Earth First!

skazane byłyby na marginalizację, ich akcje byłyby skutecznie wyciszane, a osoby je

przeprowadzające uznawane zostałyby za mało znaczącą garstkę szaleńców.

Tymczasem, dzięki prężnemu obiegowi informacji i wykorzystaniu wszelkich istniejących

mediów (tu ponownie podkreślić muszę rolę Internetu) zasięg działań radykalnych ekologów

obejmuje coraz większą liczbę państw, powstaje coraz więcej komórek skupiających osoby
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dokonujące akcji bezpośrednich, ich akcje stają się coraz bardziej widoczne, coraz więcej

osób zaczyna zastanawiać się nad powodami, dla których młodzi ludzie zamiast myśleć o

karierze i założeniu rodziny spędzają młodość w więzieniach.

Działalność propagandowa kierowana do ogółu społeczeństwa przez radykalne organizacje

ekologiczne nie odbiega raczej od tej prowadzonej przez bardziej pokojowo nastawionych

ekologów. Oczywiście same ulotki nie są przygotowywane, czy rozpowszechniane przez

osoby dokonujące akcji bezpośrednich, które z reguły ze zrozumiałych względów starają się

pozostać anonimowe – zajmują się tym przeważnie osoby związane z biurami prasowymi,

grupami wsparcia, lub innymi organizacjami wspierającymi radykalne działania ekologiczne.

W prasie ekologicznej i na stronach internetowych często znaleźć można wzory ulotek, które

wykorzystać można w czasie akcji informacyjnych. Wiele z nich ma na celu propagowanie

wegetarianizmu, weganizmu iżycia wolnego od korzystania z produktów wypuszczanych na

rynek przez firmy wykorzystujące zwierzęta. Są też ulotki informacyjne, pokazujące to, co

dzieje się za zamkniętymi drzwiami zakładów mięsnych, ferm futrzarskich lub laboratoriów

kosmetycznych i medycznych, zwracające uwagę na niszczącą środowisko działalność

konkretnych firm, wzywające do ich bojkotu.

W kontekście rozpatrywanej tu tematyki najbardziej interesujące są ulotki, których autorzy

tłumaczą motywy podejmowanych przez radykalnych ekologów działań, starają się przekonać

ludzi, jeśli nie do metod, to przynajmniej do celów i przesłanek kierujących osobami

działającymi w zdecydowany sposób.
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Na przykład ulotka „The ALF saves animals’ lives” wydana przez SOAR83 ma na celu

przybliżenie szerszej grupie osób działalności Frontu. Jej autorzy informują, czym jest ALF,

na czym polega uwalnianie zwierząt i co potem dzieje się z nimi. Przedstawiają powody, dla

których ALF uderza w oznaczone cele, podkreślają nieużywanie przemocy wobec ludzi i

zwierząt podczas akcji. Przybliżają strukturę organizacyjną ALF i zasady zachowania

bezpieczeństwa, podają również źródła, z których można dowiedzieć się więcej na temat tej

organizacji.

Kontakty z mediami

Bezpośrednie kontakty ze społeczeństwem poprzez rozdawanie ludziom ulotek mają jednak

dosyć małe znaczenie, ponieważ ludzie bombardowani codziennie na ulicach miast

informacjami i reklamami niechętnie dopuszczają do siebie nowe informacje, spiesząc się do

swoich codziennych czynności. W tej sytuacji najbardziej opiniotwórczym czynnikiem

pozostają media – prasa, radio, telewizja - dlatego dla osób podejmujących akcje

bezpośrednie, dla osób je popierających bardzo ważne staje się uzyskanie właściwego

wizerunku medialnego.

Rząd, policja i poszkodowane firmy starają się zdyskredytować wizerunek osoby

przeprowadzającej akcję bezpośrednią, ukazując ją jako terrorystę, bandytę i zbrodniarza. Nie

jest to zresztą trudne – wystarczy pokazać splądrowane biuro, spalony samochód, wyłamane

zamki, dodając komentarz o spowodowanym zagrożeniu dla ludzi, lub użyciu materiałów

wybuchowych.

Ciężkie zadanie staje natomiast przed organizacjami ekologicznymi. Częste jest

przedstawianie osoby dokonującej nielegalnej akcji bezpośredniej jako osoby pokroju

legendarnego Robin Hooda, który narażając swoje dobre imię i swoją wolność

bezinteresownie pomaga słabszym – zwierzętom lub ludziom – zagrożonym przez

nieekologiczną inwestycję. W publikacjach wydawanych przez osoby związane z

radykalnymi grupami częste są zdjęcia przedstawiające ubranych w kominiarki

ekowojowników, trzymających na rękach uwolnione zwierzęta, częste są również skojarzenia

z walczącymi o wolność Indianami, zwłaszcza w kontekście akcji mających na celu

83 Student Organization for Animal Rights.
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zachowanie naturalnego krajobrazu – polegających na niszczeniu maszyn lub blokowaniu

autostrad.

Rzecznicy prasowi, komunikaty, zdjęcia, filmy

Podczas planowania każdej akcji niezwykle istotną kwestią jest zwrócenie uwagi mediów.

Każdy artykuł w prasie, reportaż telewizyjny pozwala na wyjaśnienie opinii publicznej

motywów postępowania sprawców.

Im bardziej akcja jest radykalna, niecodzienna, im większe straty spowoduje - tym większa

jest pewność, iż informacja o niej znajdzie się w środkach masowego przekazu – a to pozwoli

na zwrócenie uwagi ludzi na daną kwestię. „Media zainteresowane są bardziej takimi

akcjami niż powtarzającymi się pokojowymi demonstracjami. Im więcej strat ALF przysporzy

np. właścicielom fermy futrzarskiej, tym dłużej temat zabijania zwierząt na futra będzie na

pierwszych stronach gazet”84.

Zrozumiałą sprawą jest, iż kolejna, któraś już z kolei pikieta pod restauracją McDonald’s,

podczas której grupa młodzieży stoi z transparentami wzbudzając sympatię części

przechodniów i uśmiech politowania u pozostałych nie zostanie zauważona w mediach.

Natomiast, jeżeli okaże się, że podczas tej samej pikiety wśrodku restauracji rozlano kwas

masłowy, oblano kierownika ketchupem lub zniszczono drzwi, a potem nastąpiła interwencja

84 D. Paczkowski:Radykalni obrońcy zwierząt; Antologia Praw Zwierząt pod red. W. Owczarza, Bielsko Biała 1995, s. 72.
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policji i aresztowanie aktywistów, sprawa trafi na pierwszą stronę, przynajmniej w lokalnej

prasie, a to pozwoli na przybliżenie większej ilości osób celu protestu.

Dlatego bardzo ważną rolę odgrywają tu osoby wypowiadające się w imieniu sprawców. Z

jednej strony pozostać powinny poza wszelkimi podejrzeniami w kwestii związku z akcją

bezpośrednią, do której doszło, z drugiej zaś powinny być doskonale zorientowane, jeśli

chodzi o powód wyboru danego celu.

Na Zachodzie, w przypadku ALF taką informacyjną rolę odgrywają Biura Prasowe. Wydają

komunikaty opisujące dokładnie powody zaatakowania określonej firmy lub instytucji,

przedstawiające przebieg zdarzenia, podjęte środki służące zachowaniu bezpieczeństwa ludzi

i zwierząt. Sprawcy akcji, przy zachowaniu wszelkichśrodków bezpieczeństwa dostarczają

rzecznikom prasowym wszelkie materiały, które wpłynąć mogą na zdyskredytowanie danej

firmy / instytucji – skradzione wyniki badań, filmy wideo. Rzecznicy prasowi udostępniają

mediom taśmy wideo nagrane przez zamaskowanych ekologów, czasem także nagrania

wykonane przez samych naukowców, pokazujące przebieg eksperymentów. Emisja tego typu

filmów powoduje często poszerzenie kręgu osób sprzyjających sprawcom akcji.85

W przypadku Animal Liberation Front pośrednikami między osobami działającymi

nielegalnie, które ze zrozumiałych powodów pragną pozostać anonimowe, a mediami,

zainteresowanymi działalnością radykalnych obrońców zwierząt są Biura Prasowe ALF (ALF

Press Offices).

85 W akcji na Uniwersytecie w Pennsylwanii w maju 1984 roku, członkowie ALF uzyskali taśmy wideo nagrane przez
wiwisektorów, przedstawiające niepotrzebne znęcanie się nad zwierzętami. Zaprezentowanie opinii publicznej tego
materiału spowodowało odcięcie dopływu funduszy i w konsekwencji zakończenie doświadczeń.
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Po każdej akcji, przeprowadzonej przez osoby określające się jako komórka ALF, przesyłają

one Biurom Prasowym ALF materiały dotyczące akcji, oczywiście przy zachowaniu

wielokrotnie już wspominanych zasad bezpieczeństwa (całkowita anonimowość, brak

odcisków palców,śladów śliny na znaczku). Materiały te pozwalają osobom pracującym w

ALF PO na przygotowanie oświadczeń dla mediów oraz na przygotowanie informacji o

akcjach, które później rozpowszechniane są przy pomocy Internetu i prasy.

Biura Prasowe ALF wykorzystywane są również przez mniejsze grupy o charakterze

radykalnym, które nie posiadają takiego zaplecza. Z ich usług korzystają nie tylko organizacje

animalistyczne, ale także grupy o szerszym zakresie działania, takie jak Earth Liberation

Front.86

Działalność ALF PO pozwala na bezpośrednie wyjaśnienie opinii publicznej motywów

działania sprawców radykalnych akcji bezpośrednich, wyjaśnienie sposobu działania,

przedstawienie uzyskanych podczas akcji dowodów na nieuczciwość zaatakowanej instytucji.

Biura prasowe powstają w krajach, w których swą działalność zaznaczył Animal Liberation

Front. Z oczywistych względów największe doświadczenie mają biura w Wielkiej Brytanii i

Ameryce Północnej, wiele akcji ALF dokonywanych jest również w krajach europejskich –

zwłaszcza w krajach skandynawskich, Belgii i Holandii.

Północnoamerykańskie Biuro Prasowe ALF ma swoją siedzibę w Kanadzie, a jego

przedstawicielem jest David Barabash. Jest to niezależna organizacja popierająca ALF,

współpracująca blisko z NA ALF SG i innymi legalnie działającymi na rzecz wyzwolenia

zwierząt. Oczywiście zastrzega sobie odrębność od osób dokonujących akcji bezpośrednich i

przypomina swoim informatorom o konieczności zachowywania ostrożności przy wysyłaniu

informacji.

Sytuacja dotycząca działalności ALF w USA jest dosyć skomplikowana. Nasilona działalność

komórek ALF na kontynencie północnoamerykańskim spowodowała wciągnięcie ALF na

prowadzoną przez FBI listę organizacji terrorystycznych. Jednak w 1998 roku Front został z

86 W marcu 1997 ALF zadeklarował oficjalnie zawarcie przymierza z ELF, odtąd obie te organizacje dokonują zamiennie
akcji bezpośrednich – według: „The Oregonian”, 26 wrzesień 1999.
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niej usunięty, ze względu na trudność zakwalifikowania ALF jako organizacji terrorystycznej

„ze względu na jej bezpostaciowość” 87. Problem akcji bezpośrednich podejmowanych przez

osoby związane z ruchami skrajnie radykalnymi pozostał faktem, prasa wciąż podaje

doniesienia o zniszczonych laboratoriach, uwolnionych zwierzętach, zniszczonych

maszynach. Wskutek eskalacji akcji bezpośrednich firmy i instytucje ponoszą straty liczone w

milionach dolarów. Problem ten stał się na tyle uciążliwy, że organy prawodawcze zajęły się

wprowadzaniem aktów prawnych zaostrzających odpowiedzialność za akcje tego typu. O tym

jednak bliżej w rozdziale dotyczącym aspektów prawnych działalności ekologicznych

radykałów.

Nie tylko rząd amerykański dostrzega ten problem – w amerykańskiej prasie ukazuje się też

wiele artykułów na temat radykalnych akcji ekologów. Jednym z obszerniejszych był cykl

artykułów, jaki ukazał się w dzienniku „The Oregonian” w czterech częściach, w dniach 26 –

30 września 1999. Artykuł spowodował szeroką reakcję wśród czytelników „The Oregonian”,

wywołując dyskusję na temat zjawiska ekoterroryzmu – zarówno na łamach samej gazety, jak

i na forum strony internetowej „The Oregonian”. Oprócz opinii negatywnych, potępiających

zjawisko, pojawiły się również zdania poparcia. Głos zabrali też sami radykalni ekolodzy –

wyjaśniający bliżej niektóre niejasno przedstawione kwestie.

Cztery części artykułu poruszały kolejno tematykę eskalacji ekoterroryzmu na Zachodnim

Wybrzeżu USA; połączenia sił radykalnych ekologów i radykalnych działaczy na rzecz praw

zwierząt; wpływu radykalnych akcji bezpośrednich na zmiany w społeczeństwie, nauce i

przemyśle; w końcu dyskusji o możliwości użycia sabotażu jako środka osiągnięcia celów w

demokratycznym społeczeństwie.

Autorzy dochodzą do wniosku, iż zjawisko ekoterroryzmu stało się poważnym problemem w

USA, żądając przemyślenia przez władze sposobów walki z tym zjawiskiem. Zwracają uwagę

na niekonsekwencję FBI – z jednej strony szef Biura, L. Freeh, umniejszał wagę problemu, z

drugiej – jednostka FBI analizująca zjawiska terrorystyczne w USA stwierdzała istnienie

poważnej groźby eskalacji tego zjawiska. Ostatecznie Freeh zmienił swoje stanowisko,

oświadczając Kongresowi USA,że problem tzw. ekologicznego terroryzmu jednak istnieje i

87 „Zielone Brygady”, nr 22 (124) / 1998.
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osiągnął poziom nasilenia równy poziomowi przemocy przeciwko osobom

przeprowadzającym zabieg przerywania ciąży.

Autorzy artykułów postulują zmiany legislacyjne, służące poprawieniu skuteczności walki z

tym zjawiskiem. Uważają, iż jedynie dziełem przypadku jest to, iż nikt jeszcze nie zginął w

akcjach tego typu. Uznają, iż terroryzm nie jest i nie powinien być motorem zmian w

demokratycznym społeczeństwie.88

UK ALF PO mieści się w Londynie, a jego szefem jest Robin Webb. Celem UK ALF Press

Office - Brytyjskiego Biura Prasowego ALF jest wyjaśnianie celów dokonywanych przez

ALF akcji, przedstawianie metod ich dokonywania oraz przedstawianie sposobów

traktowania zwierząt przez ludzi. Biuro zbiera anonimowe informacje o akcjach i kieruje je

do mediów, przedstawiając ich cele, przebieg i powody, dla których ich przeprowadzenie

uznano za konieczne. W Wielkiej Brytanii ruch ekologiczny i wegetariański ma już długą

tradycję – już w 1847 roku powstało pierwsze brytyjskie towarzystwo wegetariańskie89, tam

powstała idea sabotowania polowań a później zaczął działać ALF.

Dwa nurty – pokojowy i radykalny mocno ze sobą współdziałają, co powoduje, że

społeczeństwo brytyjskie otwarte jest w coraz większym stopniu na kwestię praw zwierząt,

czego efekty można zaobserwować między innymi w zmieniającym się ustawodawstwie

brytyjskim.90

Mimo przeprowadzenia kilku udanych akcji w Polsce brak jak dotychczas Biura Prasowego

ALF. Istniejąca Grupa Wsparcia FWZ powstała po przeprowadzeniu pierwszych akcji,

dziennikarze nie mieli jeszcze okazji na kontakt z jej przedstawicielami. Jak dotąd w naszym

kraju często zdarza się, że dziennikarze opisujący dane zdarzenie, nie posiadając ze

zrozumiałych względów odpowiedniej wiedzy na temat celów i zasad przeprowadzania akcji

bezpośrednich, korzystają jedynie z informacji udzielanych przez policję lub poszkodowane

osoby, co skutecznie potrafi zepsuć efekt propagandowy nieraz starannie przygotowanej

akcji.

88 Internet:The Oregonian, http://www.oregonlive.com/news.

89 K. Wiśniewska – Roszkowska:Wegetarianizm, Warszawa 1987, s. 12.

90 M.in. prace nad ustawą zakazującą polowań na lisy czy ustawą zakazującą przeprowadzania testów na zwierzętach.
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Zdarza się również, że w przypadku zdarzeń o charakterze „ekoterrorystycznym”

dziennikarze zwracają się o opinie do starszych wiekiem przedstawicieli Towarzystwa Opieki

Nad Zwierzętami, którzy oczywiście zdecydowanie odcinają się od tego typu działań91, lub

też konsultują się z przedstawicielami legalnie działających stowarzyszeń, którzy często o

danej sprawie dowiadują się od samych dziennikarzy, a biorąc pod uwagę brak zrozumienia

wśród społeczeństwa dla działań proekologicznych, po prostu nie wypada im zdecydowanie

poprzeć akcji o radykalnym charakterze.

Tak stało się między innymi w przypadku sprawy pomalowania farbami w sprayu lisów na

fermie futrzarskiej w Janowie koło Szczytna 26 października 1998 roku. W prasie ukazały się

zdecydowanie jednostronne artykuły, przedstawiające sprawcę jako osobę, która swą

bezmyślnością naraziła lisy na stres, cierpienie, alergie i zatrucia spowodowane farbą.

Nagłówki gazet informowały o szybkości i bezbolesności śmierci zwierzęcia zabijanego dla

pozyskania futra.

W przypadku sprawy w Janowie zabrakło zdania osoby, która wypowiedziałaby się rzeczowo

w imieniu sprawców, mówiąc o tym, że użyto farby nieszkodliwej dla zwierząt,

przedstawiając niehumanitarne metody hodowli, cierpienie hodowanych zwierząt i sposób ich

zabijania na fermach futrzarskich. Zabrakło zdania osoby, która przybliżyłaby czytelnikom

cel takiego postępowania sprawców czynu – cel, którym było nie ocalenie pomalowanych

zwierząt, a spowodowanie jak najwyższych strat finansowych nie ubezpieczonej fermie - a w

konsekwencji być może doprowadzenie do jej zamknięcia.

Zamiast tego w jednym z artykułów wypowiedział się R. Kubacki, przedstawiciel

Stowarzyszenia Ekologiczno - Kulturalnego „Region Północno-Wschodni”, przekonany do

„bardziej radykalnych akcji (...) np. podpalanie czy wysadzanie budynków”. To

spowodowało dość jednoznaczną opinię czytelników na temat sprawców i ich działania, oraz

ekologów w ogóle.

Podobnie w przypadku procesu Damiana K., oskarżonego o obrzucenie ochroniarzy

kamieniami i fekaliami, podczas wydarzeń na GórzeŚw. Anny. Od jego działań również

91 Wypowiedź dla TVP (Teleexpress, Wiadomości, 2 grudnia 1998) po pomalowaniu lisów na fermie futrzarskiej w Jeziorach
Wielkich.
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zdecydowanie odcięli się przedstawiciele organizacji, które przygotowały protest, a na jego

procesie w dniu 12 maja zjawili się jedynie dziennikarze.



78

Rozdział 3

Nielegalne działania podejmowane przez radykalnych ekologów

Cele akcji

Działania podejmowane przez ekologów służyć mają ochronie przyrody. Szeroki jest

wachlarz podejmowanych przez nich działań, różny jest także stosunek dokonywanych akcji

do obowiązujących przepisów prawnych. Obok akcji legalnych, spotkać możemy się z

działaniami polegającymi na niestosowaniu się do obowiązujących norm prawnych, tzw.

biernym oporem. W zapamiętałym dążeniu do realizacji wyznaczonych sobie celów, coraz

częściej zdarzają się jednak coraz bardziej radykalne akcje, w widoczny sposób łamiące

obowiązujące przepisy prawa karnego, naruszające własność, a czasem, choć zdarza się to

bardzo rzadko, nietykalność osobistą innego człowieka.

Opisując stosowane przez obrońców środowiska nielegalne metody działania, nie będę ze

względu na szeroki zakres zagadnienia zajmował się wszystkimi sposobami, z jakimi

zetknąłem się podczas badania zjawiska „ekologicznego terroryzmu”. Przedstawię te, które

wydają się najczęściej stosowane w praktyce, oraz te, które wydały mi się dosyć specyficzne

dla radykalnych ekologów. Zwrócę również uwagę na sposoby działania, jakie miały miejsce

na terenie naszego kraju.

Nieposłusze ństwo obywatelskie i jego dopuszczalno ść

Szeroko stosowaną przez rozmaite organizacje pozarządowe metodą działania jest

obywatelskie nieposłuszeństwo.

Najczęściej stosowaną formą obywatelskiego nieposłuszeństwa jest blokada.92 Tej metody

używają zarówno ekolodzy z Greenpeace, jak i aktywiści na rzecz praw zwierząt z Coalition

to Abolish Fur Trade. Również w Polsce ekolodzy często stosują metody tego typu.

92 R. Skrzypiec:W poszukiwaniu sprawiedliwości. Obywatelskie nieposłuszeństwo – filozofia i działanie, s. 77.
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Najbardziej znane przykłady to protesty przeciwko budowie elektrowni atomowej w

Żarnowcu, przeciwko budowie zapory na Dunajcu w Czorsztynie, czy też blokada budowy

autostrady na GórzeŚw. Anny. Blokady wiążą się niejednokrotnie z dużym ryzykiem. W

sytuacji, w której naprzeciw siebie stają dwie strony o odmiennych interesach, obie stojące po

stronie swoich racji, łatwo dojść może do eskalacji konfliktu. Dodatkowo sytuację zaognić

może agresywna postawa sił porządkowych. Przykładem sytuacji, w których pokojowa

blokada przyniosła nieoczekiwane, tragiczne skutki może być zdarzenie, które miało miejsce

podczas protestu przeciw budowie zapory na Dunajcu. Kierowca jednej z ciężarówek najechał

na dwójkę uczestników blokady, powodując u nich poważne obrażenia.93

Od strony technicznej blokada polega na uniemożliwieniu korzystania z danego miejsca (np.

sklepu z futrami, biura), lub wstrzymaniu wykonywania prac (np. zablokowanie drogi

dojazdowej do placu budowy). Dobrze ustawiona blokada uniemożliwia usunięcie

protestującego bez jego woli.

Podczas blokowania sklepów często stosowane są łańcuchy i kłódki, którymi blokujący

przywiązują się do trudno dostępnych miejsc (np. w przypadku blokady na górzeŚw. Anny,

ekolodzy przywiązywali się do rusztowań budowanego wiaduktu).

Inną technikę stosuje się podczas blokowania dróg przed przejazdem ciężkich pojazdów.

Tutaj między każdym z protestujących stoi ciężka beczka, wypełniona np. betonem. W beczce

znajduje się otwór, umożliwiający podanie sobie rąk przez osoby znajdujące się o

przeciwnych stronach. Od chwili połączenia rąk, np. przez alpinistyczne karabinki, nie jest

możliwe rozdzielenie protestujących przez osoby trzecie (np. policjantów, robotników, czy

też ochroniarzy). Ten rodzaj blokady wymaga jednak dużego samozaparcia, z powodu

niemożności używania rąk i poruszania się przez dłuższy czas. Ograniczeniem jest tu

fizjologia człowieka. Ten rodzaj blokady stosowany był również podczas akcji na GórzeŚw.

Anny.

Założenie o niestosowaniu przemocy w trakcie akcji obywatelskiego nieposłuszeństwa nie

zawsze oznacza wyrzeczenie się stosowania przemocy w ogóle.94 Emocje nagromadzone

93 R. SkrzypiecW poszukiwaniu sprawiedliwości..., op. cit., s. 81.

94 Tamże, s. 86.
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podczas akcji, zwłaszcza trwających przez dłuższy czas, przy agresywnej lub lekceważącej

postawie drugiej strony mogą zaowocować wybuchem spowodowanym złością lub frustracją.

Tak zdarzyło się podczas akcji blokowania budowy autostrady przez Górę Św. Anny, kiedy to

grupa osób uczestniczących w akcji obrzuciła próbujących ich usunąć ochroniarzy

kamieniami, błotem i fekaliami.95

Inną formą biernego oporu jest niepłacenie przez obrońców przyrody kar nakładanych przez

sądy. Mechanizm tego zjawiska wytłumaczył mi J.P Goodwin96, związany z amerykańską

organizacją antyfutrzarską Coalition To Abolish the Fur Trade (CAFT) specjalizującą się w

akcjach o charakterze obywatelskiego nieposłuszeństwa – pikietach, demonstracjach,

blokowaniu wejść do sklepów futrzarskich.

Aktywiści CAFT narażeni są na kary finansowe za swoje działania. Zasadą jest niepłacenie

grzywien. Prawo USA oparte jest na precedensie – aktywiści unikają płacenia, ponieważ

czyniłoby to blokady zbyt drogimi – w zamian zdarza się, że trafiają do więzienia. Wtedy

rozpoczyna się kolejny etap – nagłośnienie sprawy w mediach poprzez organizację protestów

przed budynkiem, w którym przetrzymywany jest towarzysz. On sam może podjąć strajk

głodowy – to powoduje powstanie kolejnego efektu medialnego, a co za tym idzie –

możliwość przybliżenia opinii publicznej powodów podejmowania tego typu działań.

Sądy amerykańskie widząc, że ekolodzy wykorzystują uwięzienie dla osiągania własnych

celów często rezygnują z orzekania tego typu kar.

Jak dotychczas akcje tego typu nie były przeprowadzane w naszym kraju. Działalność

przeciwników hodowli zwierząt na futra ogranicza się do organizowania pikiet przed

sklepami futrzarskimi, często połączonych z happeningami o charakterze teatralnym,

marszami, rozdawaniem ulotek. Mają one miejsce zwłaszcza na jesieni, kiedy to wzrastają

obroty sklepów futrzarskich w związku ze zbliżającą się zimą. Obrońcy zwierząt starają się

obejść ustawę Prawo o Zgromadzeniach i wymóg wcześniejszej rejestracji poprzez

ograniczenie liczby uczestników do piętnastu osób.

95 „Dziennik Zachodni”, nr 44, 22 lutego 1999; nr 179, 3 sierpnia 1999; nr 80, 4 kwietnia 2000; nr 113, 16 maja 2000.

96 Korespondencja e-mail z 3 listopada 1999.
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Metody działania

Kwestią, na którą zwracają szczególną uwagę autorzy wszelkich publikacji przybliżających

sposoby działania radykalnych ekologów, jest problem zachowania szeroko pojętego

bezpieczeństwa. Chodzi tu zarówno o bezpieczeństwo osób dokonujących akcji

bezpośredniej, jak i innych ludzi i zwierząt, a także budynków nie będących celem ataku.

Bezpieczeństwo obejmuje również zasady postępowania w razie zatrzymania oraz w

przypadku podejrzeń o inwigilację lub infiltrację środowiska.

Cały rozdział dotyczący bezpieczeństwa zawieraEcodefense97. Przybliża kwestie dotyczące:

• podstawowych zasad bezpieczeństwa;

• ubrań maskujących i kamuflażu;

• narzędzi;

• działania w nocy;

• środków bezpieczeństwa używanych przez atakowane instytucje;

• ucieczek i ukrywania się

• postępowanie w razie aresztowania;

• postępowania z mediami;

• unikania pozostawianiaśladów.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa polegają na wyborze odpowiedniego celu – instytucji,

która rzeczywiście dopuszcza się działań zagrażających środowisku. Należy dowiedzieć się

szczegółów na temat planowanej inwestycji, którą zamierza się sabotować, dokładnie zbadać

uzyskane informacje.

Należy współpracować jedynie z zaufanymi ludźmi, co do których nie ma się najmniejszych

podejrzeń. Jak twierdzą autorzy, dobry efekt psychologiczny daje złożona wspólnie przysięga,

bądź uroczystość na kształt inicjacji.

Ważne jest zapewnienie sobie kilku dróg ucieczki, odpowiedniegośrodka transportu

(pozbawionego jakichkolwiek cech ułatwiających jego identyfikację). Uciekając

97 D. Foreman, B. Haywood:Ecodefense. A Field Guide to Monkeywrenching, Tuscon 1987.
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samochodem, nie powinno się dokonywać podejrzanych przyśpieszeń, należy odjechać z

normalną prędkością. Ważna jest możliwość użycia nowoczesnychśrodków przenośnej

komunikacji tak, aby dodatkowo zgrać w czasie podjechanie samochodu po osoby

dokonujące akcję.

Podczas akcji nie należy mieć przy sobieżadnych niepotrzebnych rzeczy, których zgubienie

mogłoby spowodować identyfikację lub wywołanie niepotrzebnego hałasu. Działając w nocy,

najlepiej używać latarki z czerwonymświatłem, jest ono najmniej widoczne. Aby lepiej

widzieć w ciemności, nie należy koncentrować wzroku w jednym punkcie, lepiej jest patrzeć

w różnych kierunkach. Możliwe jest również użycie noktowizora.

W razie wyjątkowo słonecznego dnia przed nocną akcją, należy nosić okulary

przeciwsłoneczne, co uniemożliwi przytępienie wzroku.

Należy unikać biegania w nocy, poruszając się najlepiej jedną rękę wysunąć przed siebie, tak,

aby wyczuć ewentualne przeszkody. W nocy ważnym zmysłem staje się słuch. Co jakiś czas

należy zatrzymać się, nasłuchując, czy nikt się nie zbliża.

Najlepszą formą komunikacji podczas akcji jest używanie umówionych wcześniej sygnałów

migowych. Należy pamiętać o tym, aby podczas rozmowy nie wymieniać swoich

prawdziwych imion lub nazwisk.

Wiedza każdej z biorących udział w akcji osób powinna być ograniczona do niezbędnego

minimum, aby uniknąć możliwości przypadkowego nawet obciążenia pozostałych

uczestników. Nie powinno się prowadzić telefonicznych rozmów na temat akcji (nawet z

aparatów publicznych).

Jedną z podstawowych zasad jest nieposiadanie w domu jakichkolwiek mogących obciążyć

przedmiotów – narzędzi, ubrań, farb, map, dokumentów na temat konkretnych projektów.

Po akcji należy pozbyć się obciążających materiałów, nie należy zatrzymywać jakichkolwiek

rzeczy wyniesionych z miejsca akcji, nie należy prowadzić dziennika dokonanych akcji.

Osoba angażująca się w nielegalną działalność ekologiczną powinna unikać angażowania się

w innego rodzaju działania, takie jak polityka czy demonstracje.
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Akcje powinny być prowadzone w sposób nieszablonowy, w różne dni tygodnia – w razie

schematycznych akcji policja może przewidywać następne działania, zastawiać zasadzki.

Należy uważać na schwytanie nawet w najmniej oczekiwanych sytuacjach, np. przy

przekroczeniu prędkości. Jeśli działa się na określonym terenie przez dłuższy czas, widząc

okazję w postaci niezabezpieczonego potencjalnego celu, trzeba zachować ostrożność – to

może być pułapka. W przypadku zauważenia funkcjonariuszy służby leśnej, obserwujących

teren w celu jego ochrony przed kłusownikami, należy zrezygnować z akcji, przekładając ją

na inną noc.

Chyba najważniejszą zasadą jest poszanowanie dla każdegożycia – niezranienie nikogo.98

Ważną kwestią jest również właściwe ubranie, powinno być one dostosowane do warunków

panujących w danym miejscu, do terenu, pogody. Podczas akcji nocnych preferuje się ciemne

ubrania. Najlepiej używać takich ubrań, których później można się pozbyć. Nie należy

używać szeleszczących ubrań, nie powinny być one zbyt obcisłe, ale również nie nazbyt

luźne.

Nie należy zapominać o właściwym obuwiu. Buty zostawiają charakterystyczneślady, które

mogą posłużyć jako dowód. Najlepiej użyć tanich butów, które można wyrzucić po jednym

użyciu. Jeśli warunki atmosferyczne i gruntowe nie pozwalają na użycie takich butów, można

użyć zwykłych, mocnych butów, zakładając na nie grube skarpety.

Niezbędne są również rękawiczki – chroniące przed pozostawieniem odcisków palców,

pobrudzeniem, a jednocześnie pozwalające na precyzyjne użycie narzędzi. Nie należy

zapominać o nakryciu głowy (należy jednak uważać, czy noszenie np. kominiarki nie jest

przestępstwem99).

Również samochód powinien być odpowiednio przygotowany – bez charakterystycznych

naklejek, z zabezpieczonym zapasem paliwa, całkowicie sprawny.

98 Zasada ta ma odniesienie do większości grup, są jednak takie, które działają jeszcze bardziej radykalnie (np. JD, ARM,
liberatorzy), dopuszczając bezpośrednie ataki na „oprawców zwierząt”.

99 Chodzi o przepisy poszczególnych stanów USA.
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Jeśli chodzi o używane narzędzia – opisane są już przy okazji poszczególnych metod

działania. Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, podkreśla się kwestię możliwości użycia

krótkofalówek, CB radio. W obecnej chwili ich rolę prawdopodobnie przejęły telefony

komórkowe.

Autorzy Ecodefenseprzedstawiają zabezpieczenia używane przez firmy i instytucje – zamki,

płoty, oświetlenie, kamery wideo, alarmy, straż, psy. Wskazują na metody obejścia tych

zabezpieczeń.

Mimo nawet najlepszych zabezpieczeń, działanie ekowojownika może zostać odkryte, dlatego

ważne są również metody postępowania w razie pościgu i ukrywania się. W razie ucieczki

samochodem, należy unikać rozwijania nadmiernej prędkości, co jest dosyć ryzykowne.

Zamiast tego proponuje się wykorzystanie zakrętów, lub wzgórz. W chwili, gdyścigająca

osoba traci z oczuścigany samochód – jego kierowca może gwałtownie zahamować,

ukrywając się w bocznej drodze lub w krzakach.

Problemem może być bezpośrednia konfrontacja ze strażnikiem lub inną osobą. Ecodefense

sugeruje wówczas użycie lampy błyskowej, przy pomocy której można oślepić napastnika, a

następnie ucieczkę. Innym zatrzymującym pościg środkiem jest gaz łzawiący lub spray

pieprzowy – jednak jego użycie może zostać uznane za przestępstwo.

Książka przedstawia również metody używane przez policję w razie pościgu, tak, aby

ewentualnieścigany ekosabotażysta mógł wiedzieć, czego się spodziewać ze strony pościgu.

Pomimo wszelkich użytych środków bezpieczeństwa może zdarzyć się aresztowanie

aktywisty – również tej sytuacji poświęca się wiele uwagi. Podstawową zasadą jest

natychmiastowy kontakt z prawnikiem.Ecodefenseprzybliża również metody stosowane

podczas przesłuchania. Podobnie zresztą inne publikacje wydane przez radykalnych

ekologów (Vegan Action Info Sheet, If An Agent Knocks).

Ważną kwestią jest również kwestia kontaktów z mediami. Należy pamiętać o tym, że o

wszelkich kontaktach dowie się policja. Podczas konferencji prasowych, oprócz dziennikarzy

pojawić się mogą również policjanci.
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Wszelkie otrzymane od ekowojownika materiały – koperty, papier, znaczki pocztowe

poddane będą szczegółowemu badaniu w laboratoriach policyjnych. Dlatego sugeruje się

nieużywanie pisma ręcznego, które z pewnością poddane zostanie analizie grafologicznej. W

przypadku wysyłania listu z literami wyciętymi z gazet, nie można zapomnieć o pozbyciu się

pociętych gazet.

Nie należy również używać własnych maszyn do pisania, a w przypadku korzystania z

maszyny w miejscu publicznym – tekst komunikatu należy wpleść w niewinnie wyglądający

tekst, tak, aby ukryć jego prawdziwe znaczenie przed osobami, które mogą zaglądać przez

ramię. Później można wyciąć pożądane słowa i połączyć je w treść komunikatu. Nie należy

dostarczać oryginału, zamiast tego powinno się stworzyć kserokopie (nie w miejscu

zamieszkania lub w miejscu, w którym często się bywa).

Nie należy zbyt często korzystać z telefonu. Rozmowy mogą być nagrywane a aparat, z

którego się dzwoni – namierzany. Należy korzystać jedynie z aparatów publicznych,

skracając czas rozmowy do minimum.

Jednym z najbardziej niebezpiecznych sposobów kontaktów z mediami jest bezpośrednie

spotkanie z reporterem. Wywiad może być znakomitym sposobem rozpowszechniania idei,

jednak jest bardzo niebezpieczny dla ekowojownika. Zgoda na jego udzielenie powinna

zostać wyrażona dopiero po wcześniejszej obserwacji reportera, w miejscu, w którym istnieje

wiele możliwości ucieczki.

Należy uważać również podczas udostępniania mediom zdjęć, które mogłyby posłużyć jako

dowód w sądzie. Należy pamiętać o tym, aby nie wywoływać zdjęć z akcji bezpośrednich w

publicznych punktach usługowych – nie mając dostępu do ciemni fotograficznej najlepiej

używać aparatu Polaroid. Nie należy przetrzymywać w domu filmów i kopii zdjęć z akcji.

Poszukując skutecznych metod walki z systemem bezlitośnie wykorzystującym przyrodę,

ludzi i zwierzęta ekowojownicy korzystają z najróżniejszych metod, opisywanych szeroko w

podziemnej prasie radykalnie ekologicznej, na stronach WWW, w ulotkach, – zarówno

opracowywanych specjalnie w celu działań o charakterze „ekoterrorystycznym”, jak i

wydawanych przez zupełnie innych ludzi na zupełnie inne okazje.



86

Jako przykład i ciekawostkę można tutaj wskazać na fakt publikacji na stronie internetowej

No Compromise100 odnośnika do strony zawierającej Practical Guide To Liberating

Nicaragua101 (Praktyczny Podręcznik Wyzwolenia Nikaragui) wydanego przez CIA dla

Nikaraguańczyków walczących z marksistowskim rządem. Publikacja dostarczona przez

wywiad USA wydana została w formie obrazków – tak, aby umożliwi ć jej zrozumienie i

działanie nawet osobom niepiśmiennym.

Celem broszury jest spowodowanie maksymalnie dużych strat ekonomicznych infrastrukturze

państwa, przy minimalnych nakładach sił iśrodków własnych. Proponowano działania

polegające na niszczeniu, kradzieżach i ukrywaniu własności należącej do państwa,

spowalnianiu pracy instytucji państwowych, tworzeniu drugiego obiegu informacji –

propagandy i plotek, niszczeniuśrodków transportu.

W większości są to działania możliwe do zrealizowania bezżadnych przygotowań, przy

wykorzystaniu nadarzającej się sposobności, użyciu materiałów dostępnych każdemu i

wszędzie – możliwe do wykonania w pojedynkę, co w przypadku ekologów jest sprawą

bardzo istotną.

Kilka z podanych wPraktycznym podręczniku wyzwolenia Nikaraguimetod przejętych

zostało przez ekologów i opisanych także w wydawanych przez nich materiałach.

Jedna z nich to z pozoru dość niewinnie wyglądający sposób związany z wykorzystaniem

gąbki do mycia ciała. Powtórzony został w broszurzeALF Primer oraz w sztandarowym

podręczniku ekosabotażu – Ecodefense. Sposób ten wykorzystywany był między innymi na

Zachodzie w restauracjach McDonald’s.

Do jego wykonania potrzebna jest gąbka i sznurek. Po namoczeniu gąbki należy owinąć ją

sznurkiem, a następnie pozostawić na słońcu do wyschnięcia. Gąbka staje się mała. Po

odwinięciu sznurka należy gąbkę umieścić w ubikacji, a następnie spuścić wodę. Gąbka

dostaje się do rur, a pod wpływem wody powraca do swego dawnego kształtu i odpływ

100 Internet:No compromise.

101 Internet:http://www.smog.net/other/cia.html.
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zostaje zatkany, co powoduje zalanie pomieszczenia – a jeśli gąbka dostanie się dostatecznie

głęboko potrzebę wymiany instalacji wodnej, co związane może być z potrzebą rozkuwania

ściany, a co za tym idzie – wysokimi kosztami.

Publikacja CIA podaje również praktyczny sposób wywołania pożaru - z pewnym

opóźnieniem, dającym szanse na oddalenie się z miejsca zdarzenia - przy pomocy zapałek i

papierosa. Opiszę ten sposób z uwagi na to, iż w krajach zachodnich często zdarzają się

podpalenia nieprzyjaznych ekologom miejsc – na przykład sklepów z futrami, czy też

laboratoriów wiwisekcyjnych. Prasa nie opisuje, w jaki sposób dokonano podpaleń. Mogę

przypuszczać, że stosowane były sposoby opisywane na łamach materiałów dostępnych w

ulotkach, prasie i Internecie.

Zgodnie z metodą podaną w Praktycznym Podręczniku Wyzwolenia Nikaragui, aby wywołać

pożar, należy owinąć zapałki dookoła papierosa, umieszczając całe urządzenie w pobliżu

łatwopalnych materiałów (gazet, kartonów, suchego drewna). Po podpaleniu papieros zaczyna
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się tlić. Jak wynika z przeprowadzonego przeze mnie eksperymentu w warunkach

pokojowych, w przypadku papierosa z filtrem czas między zapaleniem papierosa a

podpaleniem papieru przez zapałki wynosi około10 minut.

Być może, choć sposób ten jest znany i stosowany przez rewolucjonistów na całymświecie,

również z publikacji CIA niektórzy ekolodzy zaczerpnęli sposób sporządzenia tzw. koktajlu

Mołotowa, co wykorzystano m.in. w czasie zamieszek w Seattle w grudniu 1999 roku.

Ostatnio polska wersja podręcznika ukazała się na stronie Internetowej „Noc Ziemi”.102

Pozostając przy tematyce powodowania pożarów nie sposób nie wspomnieć o podręczniku

Arson Around With Auntie ALF(Podpalanie z ciocią ALF), wydanym przez NA – ALF SG, a

w ograniczonej formie opublikowanym również na stronie Animal Liberation Net.

Oczywiście jak zwykle broszura wydana została nie po to, aby zachęcać i uczyć łamania

prawa, ale „w celu lepszego zrozumienia działania niektórychśrodków używanych w czasie

podpaleń dokonywanych przez ALF” 103.

Kiedy i dlaczego ALF stosuję tę metodę – mogącą spowodować nieprzewidziane i niezwykle

groźne skutki? Już wstęp broszury daje odpowiedź na to pytanie – użycie przez ALF ognia

jako środka walki jest jednym z rzadziej stosowanych sposobów – wymaga niezwykle

dokładnego zaplanowania tak, aby zniszczyć jedynie pomieszczenia i przedmioty będące

celem ataku, nie naruszając przy tym innych pomieszczeń, a także nie narażając życia lub

zdrowia ludzi i zwierząt.

Autorzy zwracają uwagę na to, iż wbrew powszechnej opinii, ogień nie usuwaśladów.

Wskazują na możliwości obecnej kryminalistyki i specjalistów, którzy są w stanie wskazać

zarównoźródło ognia jak i zidentyfikować substancję użytą do podpalenia.

Wskazują przewagę ognia nad materiałami wybuchowymi – łatwość jego zaprószenia,

większa dostępność środków do jego wywołania, możliwość zaplanowania skutków akcji.

102 Internet:Noc Ziemi.

103 Internet:http://animal-liberation.net/info/pub/auntie-alf.html.
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Istotną wadą staje się jednak możliwość ugaszenia ognia przed osiągnięciem zamierzonego

efektu.

Wydawcy broszury wskazują, że aby wywołać ogień należy zwrócić uwagę na:

• obecność wystarczającej ilości powietrza i substancji, które podsycą ogień;

• użycie substancji zapalającej, która przez dłuższy czas podtrzyma ogień;

• rozniecenie ognia nisko, tak aby płomienie w naturalny sposób rozeszły się w górę;

• wykorzystanie załomów w murze, pudeł, półek – tak aby skoncentrować ogień;

• użycie ciągów powietrza – szybów wind, schodów – w celu szybkiego

rozprzestrzenienia ognia;

• ochronę ognia przed jego odkryciem - w ciągu pierwszych kilku minut – poprzez

dobre ukrycie jegoźródła i odpowiednią synchronizację czasu;

• odpowiednie zabezpieczenie substancji zapalających.

Arson Around With Auntie ALFpodaje również definicje pojęć związanych z wywoływaniem

pożarów, takich jak: mechanizm opóźniający, zapalnik, materiał zapalający, system

zapalający, inicjator, samozapłon.

Jeśli idzie o proponowane techniki – wszystkie są proste, możliwe do przygotowania przy

użyciu powszechnie dostępnych substancji i przedmiotów, skuteczne przy dokładnym

zachowaniu opisanych procedur.

Duży nacisk położony jest na bezpieczeństwo osób, które wywołują pożar – autorzy

wypunktowali zasady postępowania z ogniem oraz z niebezpiecznymi substancjami

chemicznymi. Każda z wymienionych metod została dokładnie opisana – do podpaleń jakiego

typu jest najbardziej odpowiednia, jakich narzędzi i pojemników użyć do jej wykonania, jak

daną substancję przechowywać i transportować.

Opisano metody sporządzania zapalników przy użyciu:

• chloranu potasu i cukru;

• płatków aluminium i siarki;

• azotanu potasu lub sodu, sproszkowanej kredy i sproszkowanej siarki (czarny puder);

• główek zapałek.
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Skupiono się na produkcji substancji łatwopalnych. W tym przypadku użyte zostały:

• płatki mydlane, połączone z płynnym paliwem (benzyna, olej samochodowy,

terpentyna, benzen lub toluen) – efektem jest tu wytworzenie długo płonącej

substancji, podobnej do napalmu;

• trociny i parafina;

• trociny, naftalina i olej samochodowy;

• chloran potasu, siarka, cukier, opiłkiżelaza, woskświecy lub parafina. Po wlaniu

rozgrzanej substancji do formy w kształcie cegły, zastygnięciu i pomalowaniu

czerwoną farbą – efekt przypomina zwykłą cegłę

• płatki aluminium lub magnezu oraz do wyboru: azotan potasu, azotan sodowy, azotan

baru, dwuchromian potasu lub nadmanganian potasu.

Jak podają autorzy metody podane do wywołania ognia zostały skutecznie używane przez

europejskie grupy ALF, zwłaszcza w Holandii, gdzie posłużyły do podpalenia wielu

samochodów należących do przemysłu mięsnego.

Urządzenie zapalające składa się z: pustej rolki po papierze toaletowym,żelaznego drutu,

zapałek, podpałki do grilla, oraz dwulitrowej plastikowej butelki wypełnionej paliwem.

Kadzidełka należy związać razem, a wokół nich owinąć zapałki – podobnie jak we

wspomnianym wyżej sposobie z publikacji CIA. Całość umieszcza się w rolce po papierze

toaletowym, a na jej dnie, sporządzonym z plastiku wysypuje się podpałkę do grilla i główki

zapałek. Z drutu sporządza się konstrukcję, która posłuży do postawienia rolki papieru na

plastikowej butelce, której czubek zostaje odcięty. Płonące kadzidełka zapalają zapałki i

podpałkę do grilla, plastikowy spód zostaje przetopiony i ogień wpada do butelki z benzyną,

powodując duże straty.

Podobny sposób podany jest w broszurzeThe Power is Ours: A Manual on Saving the Earth

And The Animals(Moc Należy Do Nas – Podręcznik Ocalenia Ziemi i Zwierząt) wydanej

przez ALF, będącej reprintem brytyjskiej publikacjiInto the Nineties With the ALF(W lata

dziewięćdziesiąte z ALF). Tu używa się jednak dwóch plastikowych butelek (np. z parafiną).

Pomiędzy nie należy przymocować gąbki nasączone łatwopalną substancją. Podobnie jak

wyżej zapłon następuje z opóźnieniem, dzięki użyciu kadzidełek, które spalając się dochodzą
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do owiniętych wokół nich zapałek. Te zapalając się, zapalają też gąbki, które z kolei płonąc

topią plastik butelek wywołując pożar.

Wiele miejsca w tym opracowaniu autorzy poświęcają prezentacji schematów budowy

zapalników z opóźnionym zapłonem, co umożliwi ć ma ciche i spokojne przygotowanie akcji,

a następnie niezauważone oddalenie się z miejsca zdarzenia, jeszcze przed spowodowaniem

niszczącego efektu.

Zależnie od wybranego celu, różny jest sposób postępowania.

W przypadku niszczenia pojazdów należących do przemysłu mięsnego, czas między

podłożeniem łatwopalnego materiału a spaleniem się samochodu powinien być dosyć krótki,

a sama substancja łatwopalna powinna być silna wywołując duży pożar.

W przypadku ataku na sklepy futrzarskie – odwrotnie – ładunek podkłada się w dzień w

niezauważonym miejscu, a w nocy, kiedy sklep jest pusty, następuje zapłon. Jego siła nie

musi być wyjątkowo duża – wystarczy tylko, aby uruchomił czujniki alarmowe, które

włączają zamontowane pod sufitem zraszacze – a te skutecznie niszczą znajdujące się w

sklepie futra. Nie jest bowiem zamierzeniem obrońców zwierząt spalenie całego centrum
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handlowego i otaczających sklep budynków, a tylko uczynienie nieopłacalnym sprzedaży

futer104.

BroszuraThe Power is Ourszajmuje się również innymi, poza dokonywaniem podpaleń

działaniami typowymi dla osób związanych z ALF. Autorzy skupiają się na działaniach w

terenie zurbanizowanym, służących bardziej wyrządzaniu strat ekonomicznych niż

bezpośredniej pomocy zwierzętom.

Sposobami typowo stosowanymi w miastach są: zaklejanie zamków sklepów mięsnych,

futrzarskich czy myśliwskich i niszczenie szyb wystawowych.The Power is Ourspodaje

kilka sposobów niszczenia szyb, od konwencjonalnych, przy użyciu cegły, młotka lub procy

(z uwzględnieniem techniki ataku z użyciem samochodu) po bardziej wyszukane. Jako

przykład można tu wymienić topienie szyb przy użyciu kwasu fluorowodorowego – ten

sposób nie jest jednak szczególnie polecany, ze względu na wysoką cenę tej substancji.

Innym sposobem jest przyklejenie do witryny sklepowej szyby, pod którą znajduje się napis

lub ulotka o niepożądanej przez właściciela sklepu treści. Jedynym sposobem staje się

wymiana szyby wystawowej na nową.

Sprzedawcy w Wielkiej Brytanii widząc nasilenie ataków ze strony radykalnie nastawionych

obrońców zwierząt105, zaczęli inwestować w mające ich ochronić żaluzje antywłamaniowe na

zewnątrz sklepów. Jeśli chodzi o tańsze rodzajeżaluzji, mające otwory - nie stanowią one

problemu dla pocisku z procy lub kwasu fluorowodorowego. W przypadku lepszychżaluzji

autorzy proponują użycie młotka - co może przynieść oczekiwane rezultaty, jeśli żaluzja i

104 W Wigili ę 1988 roku czujniki przeciwpożarowe w sklepie futrzarskim w centrum handlowymDinglesw Londynie nie
zadziałały – całe centrum handlowe spłonęło, pożar wyrządził bardzo wysokie straty.Dingles natychmiast zlikwidował
stoiska z futrami w całej sieci swoich sklepów.

105 Jak podajeThe Power is Ourswłaściciele jednej z sieci sklepów mięsnych przyznali,że w ciągu 3 miesięcy
zaatakowanych zostało 87 należących do nich sklepów.
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szyba są wystarczająco blisko siebie. Jeśli ten sposób nie powiedzie się, można przystąpić do

zaklejenia zamka lub kłódki jednym z dostępnych na rynku superklejów. Jeśli otwór na klucz

jest duży, można oprócz kleju wcisnąć do niego małe kamyki lub kawałki metalu, jeśli chodzi

o zamki typu Yale - wystarczy użycie samego kleju. W przypadku aluminiowychżaluzji, do

rozbicia szyby możliwe jest również użycie młotka i długiego, zaostrzonego metalowego

pręta. Jak twierdzą autorzy broszury zdarzają się również nieostrożni właściciele sklepów,

którzy instalują żaluzje antywłamaniowe jedynie na głównym oknie wystawowym,

pozostawiając niezabezpieczone znajdujące się obok drzwi - najprostszym sposobem jest

wówczas rozbicie szyby w drzwiach, a następnie, od wewnątrz witryny sklepu.

Zdarzają się również ataki przy użyciu farby – nie spotkałem się w dostępnych mi

publikacjach zżadną wzmianką na temat atakowania starszych pań w futrach – celem

obrońców zwierząt jest uderzenie w producentów i sprzedawców, a nie klientów.

Autorzy The ALF Primerproponują użycie ozdób choinkowych lubżarówek wypełnionych

farbą zmieszaną z wodą w proporcji 50 / 50. Nie polecają natomiast baloników wypełnionych

farbą, ponieważ zdarza się, że balonik uderzając o cel nie pęka. Zwracają również uwagę na

zachowanie ostrożności podczas transportowania i stosowania tego typu „granatów”,

ponieważ ślady po farbie na ubraniu i ciele aktywisty mogą pomóc w udowodnieniu mu winy

w razie zatrzymania.

Sugerowany jest zmasowany atak na kilka sklepów jednej nocy, a następnie pozbycie się

pozostałej farby i pobrudzonego ubrania tak, aby eksperci kryminalistyki nie mogli

zidentyfikować użytej w kilku przypadkach farby, a w konsekwencji osoby sprawcy.

Ataki na sklepy są na świecie dosyć częstym zjawiskiem, warto również odnotować, że

zdarzenia tego typu miały miejsce na terenie Poznania, o tym jednak bliżej napisałem w

rozdziale dotyczącym ekoterroryzmu w Polsce.

Innym celem osób związanych z ALF i podobnymi mu grupami w miastach są samochody

należące do zakładów mięsnych, myśliwych, lub innych osób lub firm identyfikowanych z

oprawcami zwierząt.
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Autorzy The Power is Oursproponują podpalenie samochodu, rozbicie szyb, reflektorów,

zaklejenie zamków, przecięcie opon, wsypanie piasku do baku, przecięcie wszystkich

możliwych przewodów. Autorzy zwracają jednak uwagę na to, aby nie niszczyć układu

hamulcowego, o ile nie zostawi się w samochodzie wyraźnej informacji o tego typu

zniszczeniach tak, aby nie narazić nikogo na niebezpieczeństwo.

Jeśli chodzi o akcje tego typu na terenie naszego kraju – spotkałem się z informacją o jednym

tego typu przypadku. Na początku 1999 roku miłośnicy zwierząt uczcili Nowy Rok spaleniem

samochodu polonez należącego do szefa krakowskich zakładów mięsnych. Zdjęcie wraku

ukazało się, nie na długo, w Internecie, na polskiej stronie Hardline.106

Innym sposobem walki z samochodami, a właściwie z ich właścicielami, jest opisana przez

Green Anarchist metoda nazwanaHedgehog Revenge(Zemsta Jeża). Polega ona na walce z

osobami odnajdującymi przyjemność w rozjeżdżaniu jeży przechodzących w nocy przez

drogi. Po znalezieniu na drodze martwego jeża należy wziąć go do domu, zdjąć z niego skórę,

a następnie nałożyć ją na cegłę. Fałszywego jeża należy położyć na drodze w miejscu, w

którym dobrze go widać i łatwo ominąć. Jeśli kierowca przejeżdżającego samochodu będzie

chciał umyślnie przejechać zwierzątko – zniszczy oponę i koło.107

Typowymi i wyjątkowymi na tle innych radykalnych grup w przypadku nielegalnych

organizacji walczących o prawa zwierząt działaniami są ataki na fermy futrzarskie i

laboratoria badawcze. Sprawcy łączą tu dwa cele – uwolnienie jak największej ilości zwierząt

(stosownie do możliwości) i spowodowanie maksymalnych strat finansowych właścicielom.

ALF już od wielu lat prowadzi kampanie przeciwko przemysłowi futrzarskiemu (Operation

Bite Back, The Final Nail) i instytucjach prowadzących eksperymenty na zwierzętach

(Laboratory Animal Liberation Campaign).

Opis kwestii techniczno-taktycznych zawiera wydany przez ALF podręcznik The Final Nail.

Destroying the Fur Industry – A Guided Tour #2(Ostateczny Gwóźdź. Niszczenie Przemysłu

106 Internet:http://gemini.most.org.pl/resanigo/direct.htm.

107 Green Anarchist. For the Destruction of Civilisation, nr 42, lato 1996.
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Futrzarskiego - Przewodnik, część 2).108 Jest to poszerzona wersja broszuryThe Final Nail,

której opublikowanie zbiegło się z rozpoczęciem operacjiBite Back.

Seria ataków na sklepy i fermy futrzarskie oraz instytuty wykonujące badania na rzecz firm

reprezentujących przemysł futrzarski spowodowała wzmożoną ochronę zagrożonych

obiektów, stosowanie nowoczesnych alarmów i zabezpieczeń. Z tego powodu działacze ALF

zdecydowali się na wydanie drugiego, poszerzonego wydania „Final Nail”.

Kwestią walki z przemysłem futrzarskim zajmują się również inne publikacje, między innymi

The ALF Primer, The Power is Ours, ALF Bulletin to All Fur Farm Raiders.

Final Nail zawiera szereg wiadomości istotnych podczas planowania akcji bezpośredniej

przeciwko producentom futer. Podaje sposoby przeprowadzania akcji bezpośredniej,

zwracając uwagę na to, iż wypuszczone zwierzęta będą w stanie przeżyć na wolności.109

Według opisu broszury, oraz uzyskanych przeze mnie materiałów prasowych i informacji, w

przypadku ataków na fermy futrzarskie stosowane są następujące sposoby działania:

• wypuszczanie zwierząt z klatek i umożliwienie im ucieczki z terenu fermy;

• malowanie zwierząt nieszkodliwą dla nich substancją;

• niszczenie zabudowań i urządzeń fermy.

Zdecydowanie najbardziej preferowaną metodą postępowania podczas ataków na fermy

futrzarskie jest uwalnianie zwierząt. Łączy ono dwa zamierzone efekty – bezpośrednie

uchronienie zwierząt przed śmiercią z rąk pracowników fermy oraz wyrządzenie szkód

właścicielom fermy (straty spowodowane utratą zwierząt i szkody wyrządzone przez

zniszczenie ogrodzeń fermy).

Sposób ten stosuje się w miejscach, w których wypuszczane zwierzęta mają możliwość

ucieczki i osiedlenia w naturalnym dla nichśrodowisku (np. w przypadku ferm znajdujących

się blisko lasów, oddalonych od ruchliwych dróg). Akcje tego typu powinny mieć miejsce

przed zimą tak, aby pozwolić zwierzętom na przystosowanie się do nowych warunkówżycia,

108 Wersja internetowa znajduje się między innymi na polskiej stronieNoc Ziemi.

109 Broszura powstała w USA, dlatego uwzględnia warunkiśrodowiska Ameryki Północnej (wyjątek dotyczy szynszyli).
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do samodzielnego zdobywania pożywienia. Oczywiście istnieje pewne ryzyko,że najsłabsze

sztuki nie poradzą sobie na wolności, ale rekompensują je straty finansowe poniesione przez

właściciela fermy, oraz uwolnienie dużej ilości zwierząt. Autorzy nie widzą problemu, jeśli

chodzi o naruszenie lokalnego ekosystemu, jako przykład podając, że norki potrafią przebyć

10 mil dziennie, a lisy 12 mil.

Autorzy zwracają uwagę na fakt, iż nie należy wypuszczać zwierząt, które korzystają jeszcze

z mleka matek, ponieważ same nie poradziłyby sobie na wolności.

Wyjątkowa sytuacja dotyczy szynszyli. Te zwierzęta nie potrafiłyby przeżyć na wolności,

dlatego osoby podejmujące akcję bezpośrednią związaną z uwalnianiem szynszyli, powinny

zadbać najpierw o zapewnienie im odpowiedniej opieki w prywatnych domach.

W okresie od października do grudnia na fermach dokonuje się podziału na zwierzęta

przeznaczone do zabicia i zwierzęta przeznaczone do rozmnożenia. Jeśli wypuszczenie

zwierząt poza teren fermy nie jest możliwe (np. ze względu na miejsce położenia fermy)

stosowana jest metoda, która polega na wypuszczeniu zwierząt z klatek i usunięciu oznaczeń

różniących zwierzęta przeznaczone do zabicia i do rozmnożenia – powoduje to kolejne

kłopoty właścicielowi fermy, choć równocześnie może być stresujące dla zwierząt.

Aktywiści ze Szwecji i Finlandii opracowali stosowaną obecnie na całymświecie metodę

polegającą na malowaniu zwierząt farbami stworzonymi na bazie naturalnych substancji (np.

henna). Stosowanie tej metody powodowało upadek wielu ferm, zwłaszcza nie

ubezpieczonych. Niestety nie jest pewne, czy zastosowanie tej metody spowoduje ocalenie

zwierzęcia. Niektórzy właściciele ferm czekają przez kolejne miesiące, aż zniszczone futro

zostanie zastąpione nowym, niektórzy zaś po prostu zabijają zwierzęta. W każdym razie

nieprzewidziane straty często zmuszają właścicieli ferm do rezygnacji z interesu.

W Polsce doszło do kilku ataków na fermy futrzarskie (w Janowie koło Szczytna, w Jeziorach

Wielkich koło Poznania). Doszło do uwolnienia zwierząt oraz do pomalowania lisów farbami

w sprayu. O tych zdarzeniach dokładniej w rozdziale dotyczącym ekologicznego radykalizmu

w Polsce.
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W końcu grudnia, kiedy zwierzęta są już zabite, zdarza się, że ochrona fermy nie jest już tak

ostrożna - wówczas istnieje możliwość spalenia zabudowań fermy, futer zabitych zwierząt i

znajdujących się na fermie urządzeń, co spowodować może brak środków na działalność

fermy w kolejnym roku. Należy jednak podkreślić, że jakiekolwiek podpalenia mogą mieć

miejsce tylko, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi ani zwierząt.

Jako wyjątkowo łatwy cel podawane są samochody należące do przemysłu futrzarskiego. Ich

niszczenie powoduje wysokie straty. Celem ataków mogą również być przetwórnie,

magazyny, podajniki karmy, maszyny do podawania karmy, oraz te służące do uśmiercania

zwierząt.

Autorzy broszury zwracają uwagę na fakt, iż w przypadku ferm lisów często pod klatkami

znajdują się pojemniki, do których zbierany jest mocz zwierząt, kupowany później przez

myśliwych i firmy, używany w czasie polowań. Jego zniszczenie może również spowodować

straty właścicieli ferm.

Kolejne szkody mogą być dokonywane przy użyciu substancji chemicznych (kwasu

masłowego, solnego, siarkowego lub kwasu fluorowodorowego)

PublikacjaThe Final Nailprzedstawia typowy układ zabudowań fermy, opisuje warunki, w

jakich przetrzymywane są zwierzęta, opisuje stosowane najczęściej zabezpieczenia i sposoby

ich omijania. Skupia się na instalowanych na niektórych północnoamerykańskich fermach

systemach wideo i na zwróceniu uwagi na właściwy strój – kominiarka, maskujące kolory

ubrania, zdjęcie charakterystycznych ozdób, zegarków, okularów; zakrycie

charakterystycznych blizn, tatuaży, unikanie charakterystycznych gestów.

Autorzy polecają, o ile to możliwe wcześniejsze zaklejenie obiektywu nadzorującej kamery

taśmą, ewentualnie zniszczenie kamery (przy zachowaniu odpowiedniej ostrożności)

The Final Nailzwraca również uwagę na medialną stronę akcji – zachowanie ostrożności w

przesyłaniu informacji do mediów lub Biur Prasowych ALF, jako,że są one monitorowane

przez FBI.
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Opisywane są seminaria organizowane przez Fur Commission USA110 dotyczące systemów

bezpieczeństwa na fermach, przypadki pilnowania ferm przez uzbrojonych właścicieli lub

strażników111, przypadki postrzelenia aktywistów przez właścicieli ferm (w Austrii i

Finlandii).

Final Nail zajmuje się również informowaniem o broszurach związanych z postępowaniem w

razie zatrzymania przez agentów federalnych, o postępowaniu sądowym, oraz o możliwości

uzyskania pomocy od prawników pracujących na rzecz ruchu animalistycznego.

Informacje dotyczą również osób związanych z przemysłem futrzarskim aktywnie

walczących z obrońcami zwierząt na łamach mediów. Podawane są adresy firm związanych z

przemysłem futrzarskim, zwłaszcza ferm i sklepów. Lista ferm futrzarskich zawiera

informacje o charakterze fermy, liczbie zatrudnionych osób oraz dochodach fermy.

Podawane są mity i fakty dotyczące uwalniania zwierząt z ferm futrzarskich. Oczywiście

odpowiedzi na łamachFinal Nail różnią się zdecydowanie od odpowiedzi na temat tych

samych kwestii na stronach Fur Commission USA.

Poza atakami na fermy futrzarskie opisywane są sposoby ataków na sklepy sprzedające futra i

pojazdy, o czym pisałem już wyżej (włączając sposoby dokonywania podpaleń). Mają one na

celu nakłonienie właścicieli dużych domów handlowych do rezygnacji ze sprzedaży futer,

sprzedawców do zmiany profesji, a w konsekwencji ograniczenie rynku sprzedaży futer.

The Final Nailprzedstawia dokładne schematy budowy urządzeń zapalających stosowanych

w sklepach futrzarskich. Małe urządzenie umieszczane jest pod palnymi przedmiotami w

ukrytym miejscu, poza zasięgiem oczu obsługi sklepu. Ogień wybucha z opóźnieniem 12

godzin.

110 Komisja Futrzarska USA, organizacja zrzeszająca producentów, hodowców i sprzedawców futer, w Internecie:
http://www.furcommission.com.

111 Zwłaszcza w Utah, gdzie ataki na fermy stały się powszechne, prawdopodobnie ma to związek z silną w tym stanie sceną
Vegan Straight Edge.
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Urządzenie składa się z pustego pudełka po papierosach z otworami służącymi do wentylacji,

pomalowanego wewnątrz lakierem do paznokci. Wewnątrz pudełka znajduje się cienka karta,

również podziurawiona i polakierowana, do której przykleja się baterię i kawałek podpałki,

również lakierując – dla wywołania dymu. Następnie należy wziąć żarówkę samochodową,

niszcząc jej szklaną część. Do końcówki żarówki należy przylutować drut, który podłączyć

można do baterii. Drugi drut podłącza się do oprawkiżarówki, do końców obu drutów należy

przylutować kawałki drutu, jeden wygina się w kształt mostka, drugi – wygięty jest w górę.

Nad kawałkiem podpałki przykleja się pasek papieru pokryty lakierem do paznokci.

Żarówkę przykleja się do karty tak, aby drucikiżarówki dotykały podpałki. Przy użyciu

lakieru nanosi się jeszcze siarkę z główek zapałek tak, aby również dotykały drucików
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żarówki. Elementem opóźniającym jest zegarek, z którego usuwa się szkiełko i przykleja dwa

kawałki uformowanych wcześniej w odpowiedni sposób drucików, w taki sposób,że mostek

znajduje się między godziną 1 i 3 na tarczy zegarka. Drucik wygięty w górę przyklejony jest

tak, że zbliża się do środka zegarka. Jest wewnątrz utworzonego przez drugi drucik mostku,

jednak go nie dotyka.

Urządzenie zadziała, kiedy wskazówka godzinowa popchnie drucik wygięty w górę na drucik

o kształcie mostka, zamykając obwód. Aby uniknąć sytuacji, w której drucik wygięty w górę

jest popychany przez wskazówki minutową lub sekundową, można obciąć te wskazówki, albo

odpowiednio je wygiąć w taki sposób, aby drucik nie znalazł się w ich zasięgu. Wskazówkę

godzinową ustawia się na godzinę trzecią, co daje do 12 godzin do zamknięcia obwodu.

Bateria zostaje podłączona do obwodu dopiero na miejscu tak, aby uniknąć przypadkowego

zamknięcia obwodu i pożaru w kieszeni sprawcy. Aby uniknąć sytuacji, w której urządzenie

nie zadziała, zdarza się jednorazowe umieszczenie w sklepie kilku urządzeń tego typu.

Z uwagi na jeszcze większe po wydaniuFinal Nail #2 i ogłoszeniu kampaniiFinal Nail

wzmożenieśrodków bezpieczeństwa wydany zostałALF Bulletin to all Fur Farm Raiders,w

krótkich punktach opisujący zasady bezpieczeństwa w czasie akcji przeciwko fermom

futrzarskim:

• na fermie mogą znajdować się psy, strażnicy, kamery – przed podjęciem działania

należy przyjrzeć się dokładnie fermie i panującym na niej zwyczajom;

• ekwipunek: cienkie rękawiczki, buty, które mogą zostać wyrzucone bezpośrednio po

akcji, latarka z czerwonymświatłem (mniej widoczne), nóż, nożyce do cięcia drutu,
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mały łom, krótkofalówki (jeśli działa więcej osób), dodatkowe pieniądze na wszelki

wypadek. Nie należy nosić przy sobie dokumentów, kluczy, monet;

• przed akcją należy zaplanować drogę ucieczki dla zwierząt, z dala od dróg

samochodowych. Należy zaplanować także awaryjną drogę ucieczki dla siebie. Można

pozostawić jedną z osób na czatach;

• nie należy zdejmować ani na chwilę rękawiczek tak, aby nie pozostawić odcisków

palców. Przed wypuszczeniem zwierząt z klatek należy przeciąć siatkę tak, aby

wypuszczone zwierzęta mogły od razu opuścić teren fermy;

• wypuszczanie zwierząt rozpoczyna się od klatki położonej najdalej od głównych

zabudowań fermy;

• w razie odkrycia obecności sabotażysty na terenie farmy, należy cicho i spokojnie

wycofać się w bezpieczne miejsce;

• należy wyjątkowo uważać, jeśli ataku dokonuje się w miejscu zamieszkania. Jeszcze

większa ostrożność jest konieczna w przypadku kolejnego ataku na tę samą fermę.

Drugim z charakterystycznych celów ataków obrońców zwierząt, są rozmaitego rodzaju

instytucje medyczne, naukowe (np. uniwersytety) i laboratoria wykonujące doświadczenia na

zwierzętach na zlecenie rządu i rozmaitych firm (kosmetycznych, medycznych) Podobnie jak

w przypadku ataków na przemysł futrzarski celem działania aktywistów jest tu uwolnienie

maksymalnie dużej liczby zwierząt i spowodowanie możliwie jak największych strat

finansowych.

Dodatkowym celem aktywistów jest niszczenie wyników badań i dokumentowanie okrutnych

eksperymentów na zwierzętach. Zdjęcia i filmy wideo pokazują niezorientowanym ludziom,

co tak naprawdę dzieje się za zamkniętymi drzwiami laboratoriów i pozwalają na uzyskanie

poparcia dla akcji.

Metody działania i zachowania bezpieczeństwa są tu analogiczne jak przy atakach na fermy

futrzarskie. Zdarza się jednak,że ataki na laboratoria wiwisekcyjne niosą ze sobą większe

ryzyko, ponieważ rząd i duże firmy wydają ogromne kwoty na najnowsze zabezpieczenia,

mające chronić nie tylko przed obrońcami zwierząt, ale również przed konkurencją

(szpiegostwo przemysłowe).
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Kolejną metodą stosowaną przez ekoterorystów są plotki o zatruciużywności. Tego typu

działania nie są głównym nurtem działania ALF, często stosowane są natomiast przez Animal

Rights Militia i Justice Department - organizacje daleko radykalniejsze od ALF, w swojej

taktyce dopuszczające również grożenie konkretnym osobom.

Mechanizm działania polega tu na przesłaniu do mediów fałszywej informacji o zatruciu

partii żywności danej firmy oraz powodów tego typu akcji. Klienci usłyszawszy informację o

powstałym ryzyku zatrucia rezygnują z kupowania produktów danej firmy, która zmuszona

jest wycofać swoje towary z półek sklepów. Naruszona zostaje reputacja firmy, która ponosi

dodatkowe wysokie koszty zbadania określonej partii żywności. Niektórzy klienci

dowiedziawszy się o powodach akcji na stałe rezygnują z produktów określonej marki.

Takie akcje miały miejsce między innymi w 1984 roku w Anglii, gdzie ARM rozpuścił plotkę

o zatruciu batonów firmy Mars, wykonującej na zwierzętach niepotrzebne eksperymenty

pasty do zębów. Firma szybko wycofała się z tego typu działalności.112

W 1992 roku ARM w Kanadzie wystąpił przeciwko firmie Cold Buster wykonującej

eksperymenty na szczurach. Ogłoszono,że 87 batoników firmy zostało zatrutych i

podrzuconych na półki sklepów. Podobnie w 1994 roku przedŚwiętami Bożego Narodzenia

w Kanadzie ogłoszono zatrucie trutką na szczury mięsa indyków.113

W identyczny sposób w listopadzie 1997 roku JD w USA ogłosił zatrucie mięsa indyków.114

We Włoszech, w 1998 roku ALF w odwecie za eksperymenty ze zmodyfikowaną genetycznie

żywnością, ogłosił zatrucie trutką na szczury babekświątecznych.115

W Polsce przypadek tego typu miał miejsce w RudzieŚląskiej, gdzie rozklejenie ulotek

ostrzegających o mięsie zatrutym wirusem wywołującym chorobę Creutzfelda-Jacoba przez

kilka tygodni powstrzymał miejscową ludność przed kupowaniem mięsa wołowego.116

112 Zobacz także W Patton:Człowiek i mysz,op. cit. s. 254.

113 WedługARM Fact Sheet, w Internecie:http://www.animal-liberation.net/about/media/arm.html.

114 WedługJD Fact Sheet, w Internecie:http://ww.animal-liberation.net/about/media/jd.html.

115 B. Sypuła:Ekoterroryzm...

116 O tym bliżej w rozdziale dotyczącym zjawiska w Polsce.
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Jak już wspomniałem, ARM i JD zajmują się również atakami na konkretne osoby. Do

stosunkowo częstych zdarzeń należy malowanie sloganów naścianach domów osób

zaangażowanych w zwalczaną działalność (np. wiwisektorów), lub niszczenie ich

samochodów. Zdarzają się jednak także poważniejsze ataki, np. przy użyciu listów pułapek.

Takie listy otrzymywali między innymi premier Wielkiej Brytanii i czołowi politycy,

naukowcy, a nawet książę Karol (za wspieranie polowań)117.

JD wysyłał do kanadyjskich sprzedawców odzieży dla myśliwych ostrzeżenie w postaci

kopert z żyletkami pokrytymi trucizną na szczury. Sprzedawcy futer otrzymali koperty z

ostrzami pokrytymi krwią nasączoną wirusem HIV.118

Na przełomie 1998 i 1999 roku w Wielkiej Brytanii rozpoczął się strajk głodowy Barry’ego

Horne’a, uwięzionego za podpalenia sklepów futrzarskich. Horne rozpoczął strajk w proteście

przeciwko niespełnieniu przez rząd brytyjski obietnic dotyczących ograniczenia

eksperymentów na zwierzętach. Jego stan zaczął się pogarszać.

W 59 dniu strajku ARM wystosowała do mediów oświadczenie, w którym wytypowała

dziesięciu naukowców, którzy mieli zostać zabici w przypadkuśmierci Horne’a. Nazwiska

czterech z nich podano do publicznej wiadomości. Groźba wydała się poważna, jako,że już

podczas pierwszego strajku Horne’a w lutym 1997 roku ARM oświadczyła o przygotowaniu

listy pięciu naukowców.

Na szczęście dla naukowców Horne doszedł do porozumienia z władzami, które obiecały

powołanie niezależnej komisji badającej konieczność przeprowadzania eksperymentów na

zwierzętach.

Innym charakterystycznym dla obrońców zwierząt działaniem jest dezorganizowanie działań

myśliwych i sabotowanie polowań.

117 WedługJD Fact Sheet, W. Patton:Człowiek i Mysz, op. cit., s. 253.

118 JD Fact Sheet.
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Akcje tego typu mają już swoją wieloletnią tradycję, ruch rozwinął się i działa aktywnie119 na

terenie Wielkiej Brytanii. O Hunt Saboteurs Association wspomniałem już w rozdziale

opisującym radykalne grupy ekologiczne. Jeśli zaś chodzi o metody, wyróżnić możemy

sabotowanie działań myśliwych z uniknięciem możliwości bezpośredniej konfrontacji stron,

oraz akcje polegające na bezpośrednim utrudnianiu przebiegu polowania.

Na stronach HSA120 znaleźć można dokładne informacje dotyczące kalendarza polowań,

okresów trwania sezonu łowieckiego, przebiegu polowań, w końcu, co najbardziej istotne

metod sabotowania polowań. W większości są to przedruki z wydawanego przez HSA

magazynu „Skowyt” (Howl)

W pojęcie „polowanie” włączone jest również wędkarstwo. Wędkarze przedstawieni są jako

mniej niebezpieczna dla sabotażystów, spokojniejsza niż myśliwi grupa osób. Dlatego

sabotowanie działań wędkarzy uważane jest za bezpieczne, ale również dające satysfakcję

udane zakończenie dnia po akcji sabotującej prawdziwe polowanie. Metody działania są tu

następujące:

• zrywanieżyłek wędkarzy i straszenie ryb poprzez podpływanie łódkami lub kajakami

w pobliże łowisk;

• wrzucanie do wodyśredniej wielkości kamieni (duże kamienie mogłyby ogłuszyć

ryby);

• głośna rozmowa na temat osiągnięć wędkarzy, w bliskiej od nich odległości;

• dokarmianie ryb (istnieje tu jednak niebezpieczeństwo gnicia dużej ilości wrzucanego

do wody pożywienia, co spowodować może zanieczyszczenie wody).

Kolejną kwestia, którą zajmują się sabotażyści, jest niszczenie wnyków i pułapek,

zastawianych przez osoby odpowiedzialne za przygotowanie polowania. W dzień polowania

zwierzęta wypuszczane są z klatek wprost pod lufy płacących za to myśliwych.

Niszczenie pułapek i klatek, w których przetrzymuje się zwierzęta, może być wykonywane

nawet przez jedną lub dwie osoby. Osoby dokonujące takich działań są narażone na

oskarżenie o bezprawne wejście na cudzy teren i niszczenie cudzej własności.

119 Na terenie Wielkiej Brytanii istnieje około 140 grup lokalnych, aktywnych przynajmniej raz w tygodniu (według:
Internet:Hunt Saboteurs Association).

120 Internet:Hunt Saboteurs Association.
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W razie schwytania autorzy strony sugerują udawanie zabłąkanego turysty lub obserwatora

ptaków (na wyposażeniu powinny znaleźć się plecak, lornetka i atlas ptaków), należy unikać

podejrzanego zachowania i ucieczki.

Istotne są taktyki sabotowania polowań jeszcze przed ich rozpoczęciem.

Jedną z nich jest przepędzenie zwierząt z planowanego miejsca polowania, na krótko przed

jego rozpoczęciem (nie wcześniej niż 0,5 godziny). Inną jest rozpylenie substancji

odstraszających w miejscu polowania lub pozostawienie fałszywychśladów (krwi lub sierści

lisa) – tak, aby myśliwi i psy spodziewali się, że gonią zwierzę, gdy tymczasem są

wyprowadzani w pole przez zostawiających ślady aktywistów. W przypadku niesprzyjającej

pogody kilka dni wcześniej można spróbować zadzwonić do gazet z fałszywą informacją o

odwołaniu polowania.

Najobszerniejszych informacji na temat techniki sabotowania polowań dostarcza podręcznik

HSA Tactics Book(Podręcznik taktyki HSA) opublikowany na stronie internetowej HSA.

Poszczególne rozdziały dotyczą:

• kwestii przygotowania akcji, potrzebnych ubrań i narzędzi;

• omówienia problemów prawnych związanych z sabotowaniem polowań (w Anglii);

• przedstawienia słownika terminów myśliwskich;

• polowań na zające;

• polowania na lisy;

• polowania na jelenie;

• polowania na norki;

• polowań na ptaki.

Jeśli chodzi o przygotowania – porusza się kwestie oznaczeń stosowanych przez myśliwych,

zbierania informacji o polowaniach121 (można np. czytać ogłoszenia w związku łowieckim,

branżowej prasie, czasem próbować nająć się do pomocy jako nagonka), autorzy sugerują

121 Z uwagi na częste problemy myśliwych z protestującymi w Anglii, dostęp do informacji tego typu nie jest już tak szeroki
jak kiedyś.
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również uczestnictwo w polowaniu w roli obserwatora, zanim rozpocznie się prawdziwe

akcje.

Jeśli idzie o niezbędny podczas sabotowania polowania ekwipunek, HSA wymienia:

• substancje zapachowe służące zmyleniu psów myśliwskich – nabywane w sklepach

zoologicznych i chemicznych, ewentualnie substancje na bazie czosnku, olejek

eukaliptusowy lub olejek cytrynowy – takich substancji nie wolno rozpylać na psy

myśliwskie, konie lub myśliwych;

• substancje służące fałszowaniuśladów zwierząt;

• rogi myśliwskie;

• mapy terenu;

• bicze – używane do powstrzymania psów myśliwskich przed atakiem na zwierzę, oraz

przed wbiegnięciem na drogi lub tory kolejowe;

• gwizdki – do zatrzymania psów, przestraszenia ptaków;

• rakiety, szmaty na sznurze, strachy na wróble, flagi, worki z nawozem – do

odstraszenia zajęcy;

• aparat fotograficzny, kamera wideo, notes, długopis, drobne pieniądze;

• kłódki i łańcuchy – dla blokowania bram w płotach okalających teren łowiecki;

• transparenty na demonstrację - nie na kijach, ponieważ mogą być uznane za

niebezpieczne narzędzie122;

• krótkofalówki, telefony komórkowe;

• pieniądze na paliwo;

• numer kontaktowy w razie rozdzielenia grupy lub innych kłopotów, numer adwokata

(w razie aresztowania).

Podejmując działania należy pamiętać między innymi o tym,że:

• priorytetem jestżycie zwierzęcia, na które polują myśliwi;

• nie wolno kierować psów w pobliże linii kolejowych, ruchliwych dróg;

• nie wolno dopuścić do sytuacji, w którejścigane zwierzę znajduje się pomiędzy

sabotażystą a psami myśliwskimi, jeśli zwierzę biegnie wprost na człowieka należy

stać nieruchomo, pozwalając mu przebiec obok siebie;

122 Także według polskiego prawa.
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• nie należy dopuścić do sytuacji, w której dochodzi do zranienia psa myśliwskiego lub

konia na którym jedzie myśliwy;

• należy unikać akcji nie pomagających zwierzętom (np. niszczenia aut myśliwych);

• nie należy pokazywać znajomym spostrzeżonego zwierzęcia (może to naprowadzić

myśliwych na właściwy trop);

• nie wolno używać żadnych substancji (nawet całkowicie bezpiecznych) przeciwko

psom;

Jeśli chodzi o zachowanie w razie agresywnych reakcji myśliwych:

• zawsze należy unikać konfrontacji – to nie pomaga zwierzęciu na które się poluje;

• w razie konnego pościgu należy uciekać przez płot lub w krzaki;

• należy trzymać się w większej grupie, pojedyncza osoba jest łatwym celem;

• w razie pobicia lub zranienia, sabotażysta powinien zgłosić się do szpitala,żądając

obdukcji lekarskiej – to przyda się podczas sprawy sądowej. Należy dokumentować

tego typu przypadki, archiwizując je na potrzeby HSA;

• należy jak najdokładniej dokumentować wszelkie konfrontacje z myśliwymi (zdjęcia,

wideo, szczegółowe opisy sytuacji,świadkowie, numery rejestracyjne samochodów).

W przypadku, kiedy myśliwi zaczynają w obawie przed sabotażystami zmieniać daty i

miejsca polowań, przestają podawać ogłoszenia o polowaniach – działacze HSA sugerują

pozyskanie informatorów wśród osób mających dostęp do informacji tego typu.

Jeśli chodzi o ubranie – poleca się strój podobny do ubrań pomocników biorących udział w

polowaniu lub tradycyjnie – ubranie maskujące. Jeśli to możliwe – z emblematamiBritish

Field Sports Society.123 Elementy BFSS można również przykleić na samochód, aby zmylić

myśliwych. Zawsze ktoś powinien zostać przy autach, które narażone są na agresję

myśliwych.

123 Brytyjskie Towarzystwo Sportów Polowych – największa organizacja zrzeszająca myśliwych, odpowiednik Polskiego
Związku Łowieckiego.
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Po każdej akcji powinno dojść do spotkania wszystkich biorących udział w akcji osób,

analizy zdarzeń, dokładnego opisu wszystkich zaistniałych incydentów oraz wysłania pełnego

raportu na główny adres HSA124.

Kwestie prawne opisywane w podręczniku opublikowanym przez HSA opiszę dokładniej w

rozdziale 4, dotyczącym sposobów walki ustawodawców z działaczami ekologicznymi.

Opisując metody sabotowania polowań poszczególnych gatunków zwierząt, autorzy

rozpoczynają od przedstawienia dat rozpoczęcia i zakończenia sezonu łowieckiego, opisu

funkcji poszczególnych osób uczestniczących w polowaniach, metod polowań na dany

gatunek, przedstawieniaśladów i charakterystycznych sposobów zachowania się zwierząt – w

końcu uwagę poświęcając najskuteczniejszym metodom działania, zarówno przed, jak i w

trakcie samego polowania. Autorzy przedstawiają schematy wskazujące na właściwe

ustawienie sabotażystów względem myśliwych i ściganych zwierząt, zwracając również

uwagę na nieprzewidziane sytuacje, które mogą zdarzyć się w czasie polowania.

Na terenie naszego kraju, o ile mi wiadomo, nie miały jeszcze miejsca bezpośrednie starcia

ekologów z myśliwymi i sabotowanie polowań w takiej formie jak np. w Anglii. Częste jest

natomiast niszczenie ambon wzniesionych przez myśliwych.125

Praktycznie najwięcej informacji na temat technik i taktyk stosowanych przez ekologów,

walczących nocą z instytucjami niszczącymi przyrodę, znaleźć można we wspomnianym już

podręczniku o nazwieEcodefense - A Field Guide to Monkeywrenching.

Wyjaśnienia wymaga już sam tytuł książki, a właściwie użyty w niej zwrot

monkeywrenching. Pochodzi on od nazwy książki E. Abbey’a The Monkeywrench Gang,

która jest opowieścią o czterech ekologicznych wojownikach, wyzwalających część stanów

Utah i Arizona od złych budowniczych dróg, górników i sprzymierzonych z nimi

mieszkańców.

124 HSA udostępnia formularze, w których wpisuje się istotne informacje.

125 Informacje o tego typu zdarzeniach: np. „Łowiec Polski”: nr 10 / 1997, 7 / 1998.
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Książka ta stała się natchnieniem dla wielu młodych ekologów, którzy skupieni w grupach

takich jak Earth First! zaczęli stosować sabotaż jako środek ochrony dzikiej przyrody.

Monkeywrenchingoznacza więc sabotowanie maszyn i działań osób niszczących środowisko

naturalne.

Podobnie jak członkowie ALFmonkeywrencherzystosują w swym działaniu pewne zasady,

wymieniane przez „Ecodefense”:

• nieużywanie przemocy w stosunku do ludzi i zwierząt – działanie ukierunkowane jest

na niszczenie maszyn i narzędzi;

• brak centralnej organizacji zrzeszającej osoby działające w opisany przez podręcznik

sposób; działania podejmowane są w pojedynkę lub w małej grupie;

• niepodejmowanie akcji w momencie, gdy prowadzona jest już akcja o charakterze

obywatelskiego nieposłuszeństwa (np. blokada) – tak aby uniknąć posądzenia

protestujących ekologów o sabotaż, aby uniknąć zrywania prowadzonych negocjacji;

• masowy charakter ruchu – firmy i osoby wykorzystujące środowisko powinny mieć

świadomość, że w każdej sytuacji ich działania mogą spotkać się z reakcją obrońców

przyrody;

• akcje powinny być urozmaicone – zarówno jeśli chodzi o wybór celu, jak i wybór

sposobu działania;

• monkeywrenching powinien być traktowany jako zabawa – oczywiście z

zachowaniemświadomości, że jest to zabawa ryzykowna i niebezpieczna;

• działalność tego typu nie ma nic wspólnego z rewolucją – jej celem nie jest obalanie

systemu politycznego czy ekonomicznego – jedynym celem jest obrona dzikiej

przyrody. Nie można określić nazwą monkeywrenchingdziałań z użyciem broni

palnej, czy materiałów wybuchowych;

• monkeywrenchingpolega na wykorzystaniu możliwie najprostszych narzędzi i

sposobów – jak na przykład nabijanie drzew i dróg gwoździami;

• podejmowane działania powinny być przemyślane, rozsądne, oraz etyczne.

Oczywistą sprawą jest umieszczone na początku książki zastrzeżenie – stwierdzenie, iż

książka służy jedynie celom rozrywkowym, a nikt zaangażowany w jej wydanie nie zachęca

nikogo do realizacji opisanych w niej metod.126

126 Bliżej na temat zastrzeżeń (disclaimer)- patrz Rozdział 2.
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Pierwsze wydanieEcodefenseukazało się w 1985 roku, jego wydawcą był Dave Foreman,

związany zEarth First! Journal. We wstępie do I wydania wyjaśnia powody opublikowania

książki oraz metody zbierania materiałów do jej. Planowano uczynić Ecodefenseswoistym

forum komunikacji między obrońcami przyrody – proponowano przysyłanie na adres

wydawcy opisów nowych metod działania. Wydawcy gwarantowali zachowanie

anonimowości informatorów oraz niszczenie oryginałów otrzymanych listów. Ich zamiarem

było częste (12 – 18 miesięcy) publikowanie wznowień podręcznika – w poszerzonej formie.

We wstępie do wydania drugiego, z 1987 roku Forman opisuje przypadki nieostrożnych

ekowojowników, którzy stosując metody opisane w I wydaniu nie zachowali należytej uwagi

podczas własnego działania – cała książka zresztą poświęca wyjątkowo dużo uwagi zasadom

zachowania bezpieczeństwa – jej wydawcom nie zależało przecież na przerzedzeniu szeregów

obrońców Ziemi.

Ecodefensepodzielona jest na rozdziały, podział ten dobrze ilustruje kwestie, jakimi zajmuje

się ten podręcznik:

• opis użytecznych narzędzi

• niszczenie dróg i opon;

• unieruchamianie ciężkiego sprzętu;

• obrona zwierząt;

• sztuczki techniczne służące walce z niszczycielami przyrody;

• propaganda;

• bezpieczeństwo – z uwagi na niezwykłą wagę tej kwestii, ten problem przedstawiłem

na początku niniejszego rozdziału.

Przegląd technik opisanych wEcodefenserozpoczyna metoda zapobiegania wyrębowi lasów.

Walka z wycinającymi las pilarzami odbywa się poprzez wbijanie długich gwoździ w drzewa.

Aby działanie nie było zbyt głośne, używany młotek nie powinien być metalowy, a na główkę

gwoździa przykleja się silikon, który dodatkowo wytłumia odgłos wbijania..

Odbywa się to na dwa sposoby. Pierwszy z nich to wbijanie długich gwoździ w podstawę

pnia drzewa. To powoduje, iż osobaścinająca drzewo piłą mechaniczną trafia na gwóźdź i
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niszczy piłę. Jeśli duża liczba drzew jest w ten sposób nabita, ichścinanie zajmuje wiele

czasu, powoduje konieczność częstej wymiany sprzętu, a co za tym idzie – znaczne

podwyższenie kosztów. Minusem tej metody jest możliwość zranienia pilarza przez

rozerwany gwoździem łańcuch piły.

Drugim sposobem jest wbijanie gwoździ powyżej linii cięcia drzewa. Ta metoda nie chroni

jednak bezpośrednio drzewa przedścięciem. Powstaje pytanie o sens wbijania gwoździ w

drzewa, które i tak mogą zostać ścięte. Otóż każde drzewo trafia do tartaku, gdzie następuje

cięcie go na deski. Gwoździe umieszczone w pniu powodują szybkie zniszczenie piły, a

częsta wymiana ostrza szybko przestaje być opłacalna i zmusza firmy do wycofania się z lasu.

W praktyce zdarzały się sytuacje anonimowego informowania władz o wbiciu gwoździ na

określonym terenie, co powodowało pozostawienie go w stanie nienaruszonym, bądź też

wysyłanie robotników z wykrywaczami metalu – to jednak wysoko podnosiło koszty.

Oprócz tradycyjnego nabijania gwoździ przy użyciu młotka, nową, cichszą metodą stało się

wiercenie otworów wiertarką bezprzewodową. Do wywierconej dziury wkłada się metalowy

pręt.

Kiedy nabijanie drzew gwoździami stało się powszechną praktyką, służby leśne i pilarze

zaczęli używać wykrywaczy metalu jeszcze przed cięciem drzewa. Na odpowiedź ekologów
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nie trzeba było długo czekać. Szybko gwoździe zostały zastąpione przez niewykrywalne

ceramiczne lub kamienne kołki, wkładane do wywierconych otworów.

Jeśli chodzi o kwestie zachowania bezpieczeństwa, autorzy sugerują dokonywanie zakupów

(gwoździe, młotek, wiertarka, kołki) z dala od miejsca akcji i miejsca zamieszkania, tak, aby

zminimalizować ryzyko ujęcia.

Inną metodą utrudniania pracy innym jest wyrywanie słupków mierniczych, wytyczających

przebieg budowy przyszłych dróg lub położenie obiektów, których budowa spowodować

może straty dla ekosystemu.Ecodefensedokładnie opisuje sposoby oznaczania słupków,

przedstawia znaczenie liczb i symboli używane na słupkach, kolory oznaczeń ułatwiających

wypatrzenie słupka. Sugeruje się wyrywanie słupków jak często tylko jest to możliwe, w jak

największej liczbie, ale przede wszystkim w sposób rozsądny tak, aby nie dać się złapać,

opóźniając pracę o wiele tygodni. Metoda wyrywania i niszczenia słupków stosowana była

między innymi w czasie walk ekologów z budowniczymi autostrad na GórzeŚw. Anny w

1998 roku.

Celem ekowojowników mogą również stać się linie wysokiego napięcia. Sugeruje się tutaj:

• usuwanieśrub mocujących w ziemi słupy wysokiego napięcia;

• ścinanie słupów wysokiego napięcia;

• zestrzelenie szklanych lub ceramicznych izolatorów lub samych przewodów

elektrycznych.

W terenie górskim możliwe jest uzyskanie „efektu domina”. Rozkręcając śruby kilku słupów

elektrycznych można spowodować ich przewracanie się jeden po drugim.

W Ameryce Północnej sabotowane są również działania ekip dokonujących pomiarów

geologicznych i sejsmicznych.

Autorzy Ecodefensewskazują na duże straty ekologiczne, jakich dokonują hodowcy zwierząt.

Zwracają jednak uwagę, że wielu hodowców działa na rzecz zachowania dzikiej przyrody.

Dlatego proponują stosowanie akcji bezpośrednich tylko przeciwko złym farmerom, w

najbardziej nieekologiczny sposób hodujących swoje stada, działających w najbardziej
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zagrożonych rejonach, często zabijających dzikie zwierzęta. Działania przeciwko takim

ludziom mogą polegać na:

• niszczeniu ogrodzeń zagród;

• uszkadzaniu systemów doprowadzających wodę;

• usuwanie umieszczonych nad strumieniami słupów soli, które liżą zwierzęta, a które

są wyjątkowo niekorzystne dla wody i zamieszkujących ją stworzeń;

• nabijaniu dróg.

Niszczenie dróg poprzez nabijanie ich metalowymi prętami jest prostym sposobem

uczynienia drogi nieprzejezdną, co po raz kolejny podnosi koszty budowniczych. Sposób

polega na wbiciu w asfalt metalowych prętów pod kątem około 45° w rzędzie, w niewielkiej

od siebie odległości, w miejscu, które nie jest dobrze widoczne z samochodu, np.

bezpośrednio za zakrętem, w miejscu ocienionym przez drzewa. Po najechaniu przez

samochód na zaostrzone kołki opony zostają przebite, a dalsza jazda jest niemożliwa.

Inną metodą niszczenia opon jest użycie zespawanych, ostro zakończonych drutów,

wygiętych w ten sposób,że kilka zakończeń stanowi podstawę, inne zaś wygięte są w górę.

Problemy powstały, kiedy służby leśne zaczęły używać samochodów typuBigfoot. Potężne

koła tych samochodów zdolne są przejechać przez pręty i druty. W miarę efektywnym

sposobem okazało się podpalanie tych aut, jednak zbliżenie się do samochodów jest

ryzykowne, dlatego nowym pomysłem okazało się stosowanie konstrukcji z drutu,

powiększonych w stosunku do oryginalnych wymiarów. Jako,że mogłyby one być łatwo

zauważone, rozwiązaniem okazało się umieszczanie ich w strumieniach, krzakach lub

wysokiej trawie, przez które przejeżdżają Bigfooty. Zniszczenie wielkiej opony, bardzo

drogiej (2500 $ za sztukę), powoduje rzecz jasna wielkie straty. Ryzykiem jest tu natomiast

to, że ofiarą może stać się przebiegające przypadkowe zwierzę lub człowiek, dlatego należy

pamiętać, gdzie zostawiło się pułapki, a następnie zabrać je ze sobą.

Kolejnym celem ataków stały się pojazdyśnieżne, hałasujące i wyrządzające szkodę roślinom

i zwierzętom. Rozwiązaniem eliminującym ich obecność stało się usuwanie znaków

pozwalających na identyfikację trasy i odnalezienie właściwego kierunku (z pozostawieniem

znaków dotyczących bezpieczeństwa, np. o przebiegającej przez trasę autostradzie)
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Inne sposoby utrudniania wjazdu na wartościowe przyrodniczo tereny to zastawianie dróg

zwalonymi pniami drzew, budowanie zapór z kamieni, usuwanie nawierzchni drogi,

niszczenie mostów, zatykanie odpływów uniemożliwiających zalanie drogi wodą deszczową.

Klasycznym rysunkiem przedstawiającym akcje typowe dlamonkeywrenchingujest obraz

ludzi w kominiarkach rozkręcających nocą buldożer. Niszczenie dużych maszyn to

niezmiernie efektywne, ale i niosące ze sobą duże ryzyko działanie. Potrafi skutecznie

wstrzymać prace nad realizowanym projektem, ale jest też poważnym przestępstwem,

powoduje wielkie szkody finansowe.

Pierwszą kwestią, jaką zajmują się autorzyEcodefenseomawiając sposoby unieruchamiania

maszyn, jest opis rozmaitych substancji, których wlanie do baków pojazdów i maszyn

powoduje ich uszkodzenie. Używa się tu metod analogicznych jak wPodręczniku

Wyzwolenia Nikaragui.

Jeśli chodzi o ekwipunek stosowany przez sabotażystów wymienia się:

• latarkę dającą czerwone (mniej widoczne)światło;

• torbę na narzędzia;

• lekkie buty do biegania, pozwalające na szybką i cichą ucieczkę – jeśli teren wymaga

użycia cięższego obuwia – należy nałożyć na nie skarpety – tak, aby zminimalizować

możliwość identyfikacji śladów obuwia;

• rękawice robocze;

• duża plastikowa butelka – do transportowania sypkich (jak piasek) substancji,

służących do niszczenia sprzętu + lejek;

• substancja służąca do zmywaniaśladów wsypywania piasku;

• klucz francuski owinięty taśmą klejącą – tak, aby nie odbijałświatła i aby wytłumić

metaliczny odgłos przy wrzuceniu do torby;

• klucz do odkręcania filtra oleju.

Przy użyciu tych prostych przedmiotów można unieszkodliwić maszynę na kilka tygodni.

Najprościej można zrobić to wsypując piasek do wlewu oleju, usuwając przy tym filtr oleju.

Autorzy zwracają uwagę na usunięcie śladów manipulowania przy maszynie – należy wytrzeć
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wszelkie plamy oleju, oraz usunąć wysypany podczas sabotowania piasek. Dokładne rysunki

ilustrują miejsca wlewu oleju w różnych typach maszyn – koparkach, spychaczach, traktorach

i innych. Poza wlewem oleju istnieją także inne punkty, których sabotowanie przyniesie

pożądany efekt. Są to wszelkie części wymagające oliwienia lub smarowania. W miejsce tych

substancji ułatwiających poślizg wsypuje się piasek lub inne sypkie substancje. Można

również przeciąć rury systemu hydraulicznego (nie powinno się jednak niszczyć systemu

hamulcowego), przedziurawić bak, opony, zniszczyć system chłodzenia (wrzucając do niego

suchy ryż). W razie braku piasku – można go zastąpić wodą.

Podobnie, jeśli chodzi o sabotowanie ciężarówek, używanych do przewożenia ekwipunku,

przyczep. Również i tu monkeywrenchermoże wykazać się całą gamą umiejętności. Należy

jednak pamiętać o tym, żeby nie uszkodzić żadnych części związanych z zachowaniem

bezpieczeństwa – kabli łączących ciężarówkę z przyczepą, hamulców, czy też świateł.

Można również dokonać sabotażu dodając piasku do paliwa smaru lub oleju

przechowywanego w beczkach w garażu.

Zawsze należy uważać na strażników pilnujących maszyn, zwłaszcza, jeśli zdarzenia tego

typu miały już miejsce w okolicy.

Ecodefensepoświęca również wiele uwagi metodom działania przeciw helikopterom i

samolotom. Przedstawia zasady budowy tych maszyn i ich słabe punkty, których zniszczenie

sprawi,że nie będą już w stanie oderwać się od ziemi. W tym przypadku nie należy jednak

ukrywać śladów swego działania – nie wolno uszkodzić silnika lub paliwa – należy zniszczyć

widoczne urządzenia, pokrycie maszyny.

Kolejną część Ecodefensestanowią kwestie związane z ochroną zwierząt. Nie jest to jednak

działalność podobna do akcji bezpośrednich ALF. W tym przypadku uwagę poświęca się

niszczeniu pułapek i wnyków zastawianych przez traperów. Przedstawione są zazwyczaj

używane wnyki, miejsce ich typowego położenia, sposoby ukrycia. Jako,że działania

przeciwko pułapkom zastawianym przez traperów są w USA nielegalne, zawsze istnieje

ryzyko schwytania. Aby tego uniknąć, sugerowane są akcje dwuosobowe, gdzie jeden z

sabotażystów obserwuje okolicę, drugi natomiast niszczy lub zabiera wnyki.
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Może zdarzyć się sytuacja znalezienia rannego zwierzęcia i problem z uwolnieniem

przerażonej i gryzącej ofiary traperów. W takiej sytuacji sugeruje się użycie długiego kija z

pętlą na końcu. Unieruchomione zwierzę można już łatwo uwolnić. Należy również pamiętać

o tym, aby:

• unikać konfrontacji z myśliwymi;

• unikać działania w weekendy – większość współczesnych amerykańskich traperów od

poniedziałku do piątku normalnie pracuje, poświęcając swemu hobby koniec

tygodnia;

• szukać świeżych śladów opon – one mogą doprowadzić do kolejnych pułapek;

• nie przechowywać zabranych pułapek – należy zakopać je lub spalić;

• nie opowiadać o swoich osiągnięciach.

Inną działalnością mającą chronić zwierzęta jest niszczenie drucianych płotów ogradzających

północnoamerykańskie rancza. Często bowiem zdarza się, że na drucie kolczastym zawisa

kojot próbujący przeskoczyć płot.

Prawdziwą kopalnią pomysłów jest rozdział poświęcony sztuczkom technicznym służącym

walce w obronie ziemi.

Pierwsza z nich to sposób używania granatów dymnych. Nie poleca się robienia ich samemu

metodą chałupniczą, poleca się natomiast zakup poprzez legalnie działające firmy wysyłkowe

(podając adresy). Przykładem zastosowania granatu jest sposób z przywiązaniem „zawleczki”

granatu znajdującego się pod siedzeniem kierowcy do ramienia buldożera. W momencie

podniesienia ramienia buldożera zawleczka zostaje wyrwana i kabinę kierowcy wypełnia

dym. Dymne granaty stosować można również w celu wywołania paniki wśród robotników,

przy minimalnym ryzyku zranienia kogokolwiek (należy jednak uważać, aby nie podpalić np.

lasu).

Następny z pomysłów polega na wykorzystaniu poczty. Należy zdobyć adres nie lubianej

instytucji, a następnie druk zamówienia. W polu adres nadawcy należy wpisać adres innej

nielubianej instytucji, zaznaczając również pole zobowiązania do zapłaty w późniejszym

terminie. Drugi z celów będzie nachodzony zżądaniem zapłaty przez przedstawicieli

pierwszej instytucji, którzy z kolei będą marnować czas i możliwości na wyjaśnienie całej
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sytuacji. Podobnie w przypadku kopert lub pocztówek ze stemplem „opłata przerzucona na

odbiorcę”. Autorzy Ecodefensesugerują wypełnianie takich kopert ciężkim papierem, blachą

a nawet przyklejanie ich do paczek wypełnionych cegłami lub starymi gazetami. Poczta

domagać się będzie zapłaty właśnie od firmy wymienionej na kopercie jako nadawca.

Poza dokonywaniem działań nielegalnych Ecodefensewskazuje również na możliwość

dokonywania działań na rzecz Ziemi poprzez prezentowanie wzorowej obywatelskiej postawy

i donoszenie na osoby w nielegalny sposób niszczące ziemię – np. pozbywające się

toksycznychśmieci wbrew obowiązującym procedurom.

Następną sztuczką jest działanie przeciwko osobom nielegalnie pozbywającym się śmieci.

Polega ono na zebraniu znalezionychśmieci i jeśli to możliwe zidentyfikowaniu ich

właściciela (np. dzięki adresom na wyrzuconych kopertach). Następnie śmieci te można

wieczorem lub nocą wysypać w ogródku lub samochodzie ich właściciela, co powinno

oduczyć go takich zachowań w przyszłości.

Szeroko stosowaną przez ekowojowników, także w Polsce127, bronią są „śmierdzące bomby”.

Ecodefensesugeruje kilka rodzajów substancji, które można zrobić w laboratoriach szkolnych

lub kupić w sklepach chemicznych. Jedną z polecanych, bardzo efektywną substancją jest

kwas masłowy – jest on słabym kwasem, mocno i długośmierdzi. Już niewielka ilość

wystarczy do skażenia pomieszczenia.

Kłopotliwe może być dostarczenie substancji we właściwe miejsce (ze względu na odór) –

można użyć zakraplacza lub strzykawki z igłą – to pozwala na wstrzyknięcie kwasu w mniej

dostępne miejsca – np. pod drzwi biura, przez uszczelkę do środka samochodu.

Kwas masłowy uzyskuje się między innymi w produkcji lakierów, w wyniku syntezy

organicznej.

Poza substancjami wytwarzanymi w laboratoriach chemicznych, poleca się także używanie

odorów, które nabyć można w sklepach ześmiesznymi rzeczami. Te jednak zaprojektowane

są tak,że ulegają szybkiemu wietrzeniu.

127 Np. w 1995 rokuśmierdzące bomby wrzucono do restauracji McDonald’s, w 1997 roku podczas zamieszek związanych z
walką przeciw budowie autostrady na GórzeŚw. Anny obrzucono fekaliami ochroniarzy.
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Śmierdzące substancje sprzedawane w formie sprayu mogą zostać w łatwy sposób

przerobione na granaty, przy użyciu mocnej gumki, którą nakłada się na puszkę aerozolu.

Gumka naciska plastikowy przycisk, co powoduje ulatnianie się substancji znajdującej się

wewnątrz. Aby umożliwi ć dostarczenie granatu we właściwe miejsce, z gwoździa robi się

zawleczkę, której usunięcie powoduje przyciśnięcie przycisku przez gumkę. Granat wrzuca

się do pomieszczenia i szybko opuszcza miejsce akcji.

Inną znaną już między innymi z publikacji ALF Primer metodą jest zaklejanie zamków

sklepów i biur. Ecodefensenadmienia,że należy uważać, aby nie pozostawić wszędzie

śladów kleju, używając do wytarcia zamka papierowych ręczników.

Podręcznik przedstawia również znane z kampanii prezydenckiej R. Nixona z 1972 roku

sztuczki stosowane przez jego zwolenników w celu oczernienia pozostałych kandydatów.

Autorzy nie widzą przeszkód przeciwko zaadaptowaniu ich na potrzeby działań w walce

ekowojowników.

Pierwszy sposób polega na oczernieniu przeciwnika, poprzez przygotowanie i

rozpowszechnienie plakatów z informacjami, o tym,że w danym dniu dany kandydat urządza

festyn, zaprasza dzieci i rodziców, rozdaje upominki, jedzenie, napoje. Plakaty powinny być

estetyczne, opatrzone logo kandydata, wyglądające na oryginalne. Do rozklejenia plakatów w

miejscach do tego przeznaczonych można wynająć dzieci płacąc im z góry i znikając.

Kolejnym sposobem jest blokowanie linii telefonicznych w ważnych momentach kampanii.

Jako ochotnik zatrudniony w biurze wyborczym można również skutecznie sabotować

kampanię.
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Kolejnym opisywanym już przy okazji omówieniaThe ALF Primersposobem działania jest

technika użycia procy podczas akcji wybijania szyb w sklepach i biurach. Proce dostępne w

sklepach z bronią stanowią niezwykle niebezpieczne i użyteczne dla celów ekowojowników

narzędzie. Amunicja stosowana w procy powinna mieć regularny (najlepiej kulki) kształt. Nie

należy używać przedmiotów o nieregularnych kształtach (takich jakśruby, kanciaste

kamienie), ponieważ powoduje to zmianę toru lotu pocisku. Najbezpieczniejsze dla

sabotażystów jest strzelanie z wolno jadącego samochodu, ponieważ pozostają oni w ukryciu,

jednocześnie mogąc szybko odjechać z miejsca ataku.

Innym proponowanym ekowojownikom pojazdem jest rower górski. Pozwala on na szybkie i

ciche przemieszczanie się, jest łatwy do ukrycia. Aby uczynić go bezpieczniejszym, sugeruje

się pomalowanie go na jednolity ciemny kolor, usunięcie wszelkich pozwalających na

identyfikację oznaczeń i naklejek. Problemem, który może zaistnieć jest pozostawienie przez

opony roweru charakterystycznychśladów, które mogą być zidentyfikowane.

Ecodefensezajmuje się również miejskim wydaniem monkeywrenchingu– atakami

przeciwko biurom korporacji wykorzystujących zasoby ziemi. Każda akcja musi być

dokładnie zaplanowana, tak, aby uniknąć konfrontacji z właścicielem lub sąsiadami

atakowanego obiektu.. Działanie musi być adekwatne do działalności ofiary. Na przykład na

murze firmy wytwarzającej toksyczne odpady autorzy proponują umieścić slogan „Trujemy

wasze dzieci”. Podczas wcześniejszej obserwacji należy dowiedzieć się jak najwięcej o
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zwyczajach osób pracujących w atakowanym miejscu, zwyczajach sąsiadów – tak, aby

uniknąć niepotrzebnej i kłopotliwej konfrontacji.

Działając na terenie miasta przeciwko samochodom, należy atakować na pustych parkingach

supermarketów, na terenie posiadłości właściciela. Należy stosować śmierdzące substancje

lub farby w sprayu, ewentualnie niszczyć opony, dosypywanie piasku do silnika mogłoby być

zbyt niebezpieczne.

Jeśli chodzi o ataki na biura, najpierw należy dokładnie zapoznać się z:

• położeniem drzwi i okien;

• stosowanymi w budynku zabezpieczeniami (strażnicy, kamery wideo);

• drogami ucieczki, położeniem parkingu;

• oświetleniem – to ważne w przypadku akcji nocnych;

• miejscami, w których mogą znajdować się ewentualni świadkowie (np. domy

mieszkalne po przeciwnej stronie ulicy).

Przeprowadzanie wywiadu dotyczącego powyższych kwestii odbywać się może pod

pretekstem pytania o możliwość wynajęcia biura, lub poszukiwania konkretnej osoby.

Podczas samej akcji może okazać się, iż plan nie do końca udał się i konieczna jest szybka

ucieczka, wtedy proponuje się rozlanie za sobą kuchennego oleju, wcześniejsze

zabezpieczenie sobie dostępu do windy lub schodów przeciwpożarowych lub zamknięcie za

sobą drogi ucieczki (tu przydaje się kłódka).

Po przeprowadzeniu udanej akcji należy powiadomić o niej media.

Kolejną omawianą przez Ecodefense kwestią jest sabotaż komputerowy. Autorzy wymieniają

3 jego rodzaje:

• sabotaż sprzętu – polegający na fizycznym niszczeniu kosztownego wyposażenia,

przy użyciu młotków,śrubokrętów, wody;

• sabotaż danych – niszczenie dyskietek i dysków komputera, poprzez łamanie

dyskietek, przecinanie ostrym narzędziem, lub działanie przy użyciu magnesu. W tym

ostatnim przypadku możliwe jest również niezauważone działanie w godzinach pracy
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biura. Przychodzi się jako interesant z ukrytym w kieszeni marynarki dużym

magnesem, a następnie przechadza blisko komputerów i dyskietek;

• sabotaż oprogramowania – polega na kradzieży informacji, zmienianiu istotnych dla

firmy danych lub wpuszczaniu do komputerów wirusów – bomb logicznych.

Idealny atak powinien łączyć wszystkie wyżej wymienione sposoby.128

Dobrym celem ataku są również place budowy, gdzie można jeszcze przed wybudowaniem

uszkadzać instalacje elektryczne, zatykać systemy kanalizacji – tak, aby efekt widoczny był

dopiero po otwarciu budowli.

Inną ciekawą metodą powodowania strat finansowych jest używanie telefonu na koszt

rozmówcy. Również w Polsce firmy zaczynają udostępniać klientom bezpłatne telefony

informacyjne (0-800). Mechanizm działania polega tu na częstym dzwonieniu pod bezpłatny

numer nieekologicznej firmy. Jeśli działanie jest częste129 i zaangażowanych jest wiele osób –

firma zaczyna płacić większe rachunki (o ile nie płaci zryczałtowanej opłaty). Istnieje również

możliwość zaprogramowania komputera w taki sposób, aby łączył się z określonym

numerem, następnie rozłączał się i dzwonił ponownie.130

Wiele publikacji o charakterze radykalnie ekologicznym publikuje listę bezpłatnych

numerów, pod które można dzwonić. Jedną z nich jest magazyn „Underground”, wydawany

przez północnoamerykański ALF.131 Proponuje on dzwonienie pod podane numery telefonów

– producentów i sprzedawców futer, firm związanych z myślistwem, przemysłu skórzanego,

mięsnego i wiwisekcyjnego.

Za pierwszym razem należy zamówić bezpłatny katalog (oczywiście nie pod własny adres).

Następnie należy dokonać zamówień pod tak wiele adresów, jak tylko to możliwe. Firma

będzie zmuszona zapłacić za wysłanie przesyłki, a także za zwrot paczki do nadawcy. Innym

128 Na marginesie wypada wspomnieć o nowej metodzie, nie opisywanej jeszcze przezEcodefense, polegającej na
wykorzystaniu Internetu. Zainteresowane w zaszkodzeniu danej firmie osoby, wcześniej zawiadomione przy użyciu poczty
elektronicznej, w tej samej chwili próbują łączyć się ze stroną firmy, blokując dostęp do niej. Taka akcja miała miejsce na
przykład w 1999 roku – aktywiści zablokowali dostęp do strony fińskiej firmy, na której miała odbywać się aukcja futer.

129 Numery telefonów, pod które warto dzwonić podaje radykalnie ekologiczna prasa, np. „Vanguard”, „Underground”.

130 Ecodefensepodaje przykład numeru, z którym komputer połączył się 500 tysięcy razy, zanim zdołano ustalić, co się
dzieje i wstrzymać połączenia.

131 „Underground”nr 2, listopad 1994.
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sposobem jest też wysyłanie cegieł i makulatury na koszt odbiorcy. Można również naklejać

w toaletach kartki z numerem telefonu nielubianej firmy z podpisem „darmowy sekstelefon”.

O innym sposobie użycia telefonu dowiedziałem się od jednego z polskich ekologów,

któremu nie podoba się działalność Komitetu Obrony Przed Sektami R. Nowaka, ze względu

na ustawiczne utożsamianie w udzielanych wywiadach wegetarian i ekologów z sektami.

Proponuje on wysyłanie przy pomocy internetowych bramek SMS dużej ilości krótkich

wiadomości tekstowych pod podawane numery telefonów komórkowych Ośrodka. Ma to

uniemożliwi ć normalne korzystanie z telefonu.

Niezwykle istotnym polem działania ekowojowników jest działalność propagandowa.

Pozwala ona na przedstawienie opinii publicznej motywów podejmowania radykalnych akcji,

a jednocześnie na zaszkodzenie przeciwnikowi.

Do często stosowanych technik należy niszczenie lub przerabianie tablic reklamowych

nielubianych firm.132

Fizyczne niszczenie tablic reklamowych odbywa się poprzez podcinanie ich podstawy piłami

lub siekierami, a następnie przewracanie przy użyciu lin. Ecodefensewskazuje, jakie powinno

być ustawienie sabotażystów, tak, aby bezpiecznie mogli zniszczyć billboard. Do tego celu

używa się również ognia.

132 W Internecie tego typu działalności poświęcona jest osobna strona o nazwie Smashing the Image Factory, prezentująca
metody i efekty działania przeciwko billboardom.
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Inną, mniej destrukcyjną metodą może być malowanie billboardów lub ich zmiana.

Zamalowanie może polegać na oblaniu tablicy farbą umieszczoną w małych woreczkach,

ozdobach choinkowych, wydmuszkach jajek, lub gaśnicach. Należy pamiętać o użyciu

rękawiczek ochronnych podczas wykonywania tego typu działań, z uwagi na możliwość

pobrudzenia farbą

Zmiana treści billboardów może być niezwykle kreatywnym zajęciem, dającym aktywistom

duże pole do popisu. AutorzyEcodefenseuczą, jak sporządzić przyrząd służący malowaniu

na większej wysokości. Składa się on z mocnej drewnianej tyczki, do której przymocowana

jest puszka z farbą w aerozolu. U góry tyczki znajduje się swobodnie zamocowane metalowe

ramię, z przywiązanym na końcu cienkim sznurkiem. Ramię opiera się o plastikowy przycisk.

Pociągnięcie w dół sznurka powoduje naciśnięcie metalowym ramieniem przycisku i

rozpoczęcie malowania. Czasami zamalowanie już kilku liter daje pożądane efekty, czasami

skuteczne jest przyklejenie kilku przyniesionych ze sobą liter.

W Polsce przykładem takiej zmienionej tablicy reklamowej może być znajdujący się przez

pewien czas w Gliwicach billboard jednego z funduszy emerytalnych, który po zmianie treści

głosił: „Bogdan mówi wegetarianizm”.

Innym narzędziem propagandy są naklejki (tzw. „vlepki”) zostawiane w każdym możliwym

miejscu, w Polsce spotykane często w środkach komunikacji miejskiej.Ecodefense,

publikacja wydana przez osoby związane z Earth First!, sugeruje używanie nalepek z logo
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EF! oraz wydanych przez tą grupę, jednak w praktyce „vlepki” zawierać mogą każdą treść,

zależnie od pola zainteresowań wlepiającej osoby. Ich tematem może więc być propagowanie

określonego stylużycia, bojkot danej firmy, logo organizacji, lub też pewne przemyślenia

autora, którymi chce się on podzielić z ludźmi. Ta forma działania niesie ze sobą duże

możliwości ekspresji, z uwagi na łatwy dostęp do komputerów i drukarek oraz wyjątkowo

niskie ryzyko ponoszone przez wlepiającego.

Poza tym, ekolodzy często używają murów jako forum dla swojego przekazu.Ecodefense

przybliża skrócone zasady pisania sloganów na murach - powinny być one krótkie, sensowne,

łatwe do zapamiętania. Autorzy twierdzą, że podczas pisania kilku sloganów dobrze jest

zmieniać charakter pisma, tak, aby dzieło nie wyglądało na pracę jednej osoby, nie należy

używać za każdym razem tej samej farby. Należy również pamiętać o ustawieniu na czatach

jednej osoby, oraz zapewnieniuśrodka transportu pozwalającego na szybką ucieczkę.

Poza malowaniem prostych sloganów, sugeruje się również zostawianie znaków graficznych

odbijanych przy pomocy szablonu. Oprócz murów powierzchnią, na której można zostawiać

hasła i rysunki jest także asfalt dróg.

Jak dotąd ukazały się trzy wydaniaEcodefense. W trzecim wydaniu walka z niszczycielami

przyrody rozszerza się na morze. Ekolodzy mogą dowiedzieć się, w jaki sposób zatopić statki

wielorybnicze, statki prowadzące połowy z użyciem sieci dryfujących, statki zrzucające do

morza toksyczne odpady i inneźle wpływające naśrodowisko jednostki. Autorzy tej części

określający się jako Agent #013 doświadczeni są w zatapianiu statków wielorybniczych w

Norwegii. Ostrzegają, że zatapianie statków to naprawdę poważne przestępstwo, zagrożone

karą wieloletniego więzienia, a czasem, na przykład w krajach Dalekiego Wschodu nawet

śmiercią.

Aby zatopić statek, konieczne jest skompletowanie odpowiednich narzędzi. Jako, że

założeniem jest zatapianie statków poza granicami swojego kraju, wiadomo,że nie można

wwieźć przez granicę całego ekwipunku. Autorzy radzą zrobić odpowiednie zakupy na

miejscu. Niezbędne są:

• duże nożyce do metalu;

• duży młotek;

• duży klucz francuski;
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• duży łom;

• śrubokręty;

• klucze;

• latarka mocowana na głowie;

• zestaw wytrychów;

• rękawice, wodoodporne ubranie, brezent;

• zestaw ciemnych ubrań, których można się pozbyć;

• gumowe rękawiczki;

• kompletne czyste ubranie;

• wysokiej jakości kłódki (dwie na statek);

• pół butelki taniego mocnego alkoholu;

• mydło i woda do umycia się;

Pożyteczne mogą się również okazać:

• krótkofalówki;

• przenośny palnik acetylenowy;

• pojemnik z gazem łzawiącym lub spraj pieprzowy;

• składany kajak morski.

Najtrudniejszym elementem akcji może okazać się samo zlokalizowanie statku i

niezauważone wejście na jego pokład. Wymaga to wcześniejszej dokładnej obserwacji statku

i wyboru właściwego momentu.

Autorzy sugerują czas, w którym statek zawija do portu na remont przed następnym sezonem.

Zdarza się wówczas,że na statku nie ma nikogo – najczęściej w święta, w nocy. Jeśli statek

zakotwiczony jest w pewnej odległości od brzegu niezbędne może być użycie składanego

kajaka lub łódki.

Po dostaniu się na statek należy ukryć przyniesiony ekwipunek, poczekać do 15 minut, aby

sprawdzić, czy nikt nie zauważył obecności intruza. Jeśli ktoś spostrzeże obcego, należy

szybko wypić przyniesiony ze sobą tani alkohol, sprzęt wyrzucić za burtę i udawać pijanego

marynarza, który pomylił statki.
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Kolejnym etapem jest dostanie się do maszynowni, używając wytrycha, łomu lub nożyc do

cięcia metalu. Wśrodku znajduje się zawór wlewu wody morskiej, używanej na statku do

czyszczenia pokładu, walki z ogniem i chłodzenia silnika. Należy zamknąć wlew, usunąć rurę

odprowadzającą wodę i dźwignię zaworu wlewu wody. Po spakowaniu wszystkich narzędzi

należy otworzyć szeroko wlew wody używając klucza francuskiego – morska woda zacznie

wlewać się do pomieszczenia. Przy użyciu młotka należy zniszczyć trzon zaworu wlewu

wody, tak, aby nie dało się go już zakręcić.

Pamiętając o zabraniu wszystkich przyniesionych ze sobą rzeczy należy przed wejściem

rozpylić w powietrzu gaz łzawiący tak, aby uniemożliwi ć ewentualne wejście do

pomieszczenia. Po opuszczeniu maszynowni należy zamknąć za sobą drzwi przy użyciu

kłódki. Przy użyciu liny należy cicho spuścić narzędzia do wody – tak, aby nikt nie usłyszał

plusku wody, a następnie zająć się ucieczką z miejsca zdarzenia, ukryciem się w bezpiecznym

miejscu, lub wyjazdem z kraju.

Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, iż daleko posunięte są prace nad

przygotowywaniem polskiego wydaniaEcodefense. Spowodować to może nasilenie

działalności radykalnie nastawionych ekologów na terenie naszego kraju.

Jak dotąd opisałem charakterystyczne dla ekowojowników metody działania. Poza zakresem

moich zainteresowań znalazły się pozycje polecane przez radykalnych ekologów, ale nie

związane bezpośrednio ze specyficznym charakterem akcji bezpośrednich. Nie opisałem więc

na przykład encyklopedii terroryzmu (Terrorist Encyclopedia), sabotażu (Ozymanian’s

Sabotage Skills Handbook), ani podręcznika dla włamywaczy (Guide to Lock Picking), do

których odnośniki znajdują się na stronach internetowych radykalnych grup działających na

rzecz Ziemi i zwierząt133. Z tego typu publikacji korzystają terroryści i przestępcy na całym

świecie, niezależnie od związków z ekologią.

O ile w większości przypadków działania podejmowane są pod osłoną nocy, lub w warunkach

nie pozwalających na identyfikację sprawcy, o tyle zdarza się, że dochodzi do bezpośrednich

starć zdesperowanych lub rozwścieczonych osób. W przypadku wyjątkowo dużych protestów

zdarza się, że emocje biorą górę nad poczuciem bezpieczeństwa. Takie sytuacje miały miejsce

133 Np. No Compromise, http://nocompromise.org; Noc Ziemihttp://www.most.org.pl/nocziemi.
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np. podczas zamieszek na Hillgrove Farm w Anglii, gdzie miały miejsce masowe protesty

przeciwko hodowli kotów przeznaczonych do sprzedaży firmom testującym na zwierzętach.

Innym głośnym zdarzeniem były zamieszki uliczne w Seattle podczas protestów przeciwko

Światowej Organizacji Handlu w grudniu 1999 roku. Udział w nich wzięli między innymi

radykalni ekolodzy, którzy niszczyli siedziby firm będących symbolem eksploatacji

środowiska naturalnego.134 Podobna sytuacja miała miejsce w Londynie, podczas ulicznego

marszu przeciwników kapitalizmu 1 maja 2000 roku. Protestujący zniszczyli między innymi

restaurację McDonald’s w centrum Londynu, doszło do starć z policją i aresztowania ponad

40 osób.135

Oczywiście oprócz licznych opracowań teoretycznych, podczas mojej pracy badawczej,

spotkałem się również z przypadkami wcielania wżycie opisanych rozwiązań. O ile dotąd

zajmowałem się kwestiami techniczno-taktycznymi, o tyle kolejnym etapem będzie

przedstawienie praktycznej strony ekologicznego terroryzmu – przykładów typowych dla

zjawiska, oraz akcje, które stały się swego rodzaju „kamieniami milowymi” dla ruchu.

Kampanie i przełomowe akcje - efektywno ść podejmowanych działa ń

Operation Bite Back, The Final Nail

OperacjaBite Back(Odgryźć Się), to kampania prowadzona przez Animal Liberation Front

złożona była z dwóch części. Pierwsza z nich zaczęła się na początku lat dziewięćdziesiątych

i trwała do 1995 roku - skierowana była przeciwko firmom produkującym sprzęt dla

przemysłu futrzarskiego i przeciw dostawcomżywności. Druga część Operacji rozpoczęła się

w 1995 roku i trwa do dziś, a jej głównym celem stały się fermy futrzarskie.

Kampania poprzedzona została badaniami przeprowadzonymi przez Coalition Against Fur

Farms (Koalicja Przeciwko Fermom Futrzarskim) Aktywiści chcieli dowiedzieć się, czy norki

trzymane na fermach są w stanie przeżyć na wolności, samemu zdobywając jedzenie i

rozmnażając się, jeżeli uzyskają taką szansę. Badania zakończyły się sukcesem - okazało się,

że norki zachowują swe naturalne instynkty nawet, jeżeli są kolejnym pokoleniem

134 Według:Gazeta Wyborcza, Życie, 2 maja 2000

135 Według:Gazeta Wyborcza, 2 maja 2000,Sky News1-2 maja 2000
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wychowanym na fermie. Zbadano też wpływ, jaki norki mogą wywrzeć na ekosystem, w

którym znajdą się po uwolnieniu, uznając, że nie naruszą one równowagi panującej w

środowisku.136

Poniżej przedstawione zostaną największe akcje I części Operacji Bite Back, jednak oprócz

nich przez cały czas amerykańscy producenci futer nękani byli akcjami o mniejszym

rozmachu, przeważnie polegającymi na zaklejaniu zamków i niszczeniu szyb. Te akcje

również powodowały duże straty finansowe, przyczyniając się do zamknięcia dwóch firm.

• 10 czerwca 1991, Cornvalis w stanie Oregon - akcja ALF przeciwko

Eksperymentalnej Fermie Futrzarskiej na Uniwersytecie Stanowym wyrządziła straty

rzędu 150,000 $. Zabrano dokumenty, taśmy wideo, zniszczono sprzęt, na ścianie

pozostawiono antyfutrzarskie napisy, a w jednym z pomieszczeniach gospodarczych

podłożono ogień, który rozprzestrzenił się na pozostałą część zabudowań fermy.

Udana akcja ALF spowodowała zamknięcie fermy.

• 15 czerwca 1991, Edmonds, Waszyngton - spółdzielnia produkującażywność dla ferm

futrzarskich zostaje podpalona, a naścianach pojawiają się hasła antyfutrzarskie.

Straty spółdzielni wyniosły ponad milion dolarów, co spowodowało jej zamknięcie.

• 13 sierpnia 1991, Pullman, Waszyngton - Uniwersytet Stanowy. Włamano się do biur

dr Johna Gorhama, niszcząc sprzęt komputerowy i wyposażenie biur, usuwając dane i

malując napisy na ścianach. Włamano się również do ośrodka badawczego

współpracującego z fermami futrzarskimi przecinając ogrodzenie i usuwając kłódki.

Uwolniono sześć norek, siedem kojotów i 10 myszy. Straty oszacowano na 150,000 $.

• 21 grudnia 1991, Yamhill, Oregon -środki zapalające podłożone zostały w zakładzie

przetwórczym na futrzarskiej fermie Malecky, powodując straty w wysokości

125,000$ i jej zamknięcie.

• 27 lutego 1992, East Lansing, Michigan - włamanie na Eksperymentalną Fermę

Futrzarską Uniwersytetu Stanowego w Michigan. Uwolniono, a później wypuszczono

na wolność dwie norki. Włamano się też do biura Richarda Auerlicha, niszcząc akta i

podpalając biuro. W tym wypadku wysokość strat wyniosła 200,000 $.

136 Badano ekosystem Północnej Ameryki. W ostatnim czasie w Polsce pojawiły się informacje o norkach, które przedostały
się do naszego kraju zza zachodniej granicy, osiedlając się na Mazurach, gdzie nie mają naturalnych wrogów i stanowią
zagrożenie dla ptaków wodnych.
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• 24 października 1992, Logan, Utah - atak na ośrodek badający drapieżniki

spowodował uwolnienie 29 kojotów, podpalenie budynków i w efekcie straty rzędu

600,000 $.

• 24 października 1992, Millville, Utah - włamano się do biura szefa ośrodka, zabierając

dokumenty i podkładając ogień. Straty wynioły 10,000 $.

O ile pierwsza część operacjiBite Backpolegała głównie na wyrządzeniu szkód finansowych,

o tyle w drugiej części kampanii aktywiści ALF skupili się na dokonywaniu wyzwoleń

zwierząt z ferm futrzarskich. Jednym z pierwszych wyzwoleń na dużą skalę było uwolnienie

5000 norek z fermy w Aldergrove, 14 listopada 1995 roku. Ta akcja rozpoczęła drugi etap

kampanii. Oczywiście zdarzenia tego typu powodują również wielkie straty finansowe dla

właścicieli ferm, którzy chcąc działać dalej muszą zainwestować spore sumy w zakup nowych

zwierząt.

Uwolnienia zwierząt, zdarzające się często po kilka razy na konkretnej farmie, często

powodują zniechęcenie ich właścicieli do dalszej pracy w tej branży, a w konsekwencji

zamykanie ferm.

Największa liczba ataków na fermy futrzarskie miała miejsce w stanie Utah - w tym właśnie

stanie istnieje najwięcej ferm, tam również spotkać można wiele osób związanych z

radykalnymi ruchami ekologicznymi137.

Norki to główny gatunek zwierząt hodowanych na fermach futrzarskich w USA - na ich

uwalnianiu skupili się więc członkowie ALF. Nastąpiła cała seria akcji:

• South Jordan, Utah - uwolniono 3000 norek

• 12 sierpnia 1996, Ohio’s Journey - 2500 norek uwolnionych, 8000 następnych we

wrześniu 1996 roku

• 30 maja 1997 Mt. Angel, Oregon - rekordowa liczba 10 000 uwolnionych zwierząt

• 5 październik 1997, Frye Mink Farm, Illinois - 5000 norek

137 W Salt Lake City opisywany już wcześniej ruch Straight Edge uznany został przez policję za gang i zwalczany, zwłaszcza
po podpaleniu restauracji McDonald’s i pobiciach dokonywanych na osobach palących. Według A. Levinson: Youth
Swear Off…
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• październik 1997 - Circle K Fur Farm, Iowa - uwolnienie 5000 norek i 100 lisów, w

tym samym miesiącu w Południowej Dakocie i Wisconsin z dwóch ferm uwolniono

3000 norek

• Dzień Niepodległości 1998 roku - z eksperymentalnej fermy futrzarskiej badającej

szczepionki dla zwierząt uwolniono 310 zwierząt. Ten atak miał znaczący charakter, z

uwagi na to, iż ferma ta jest jedną z dwóch firm produkujących szczepionki

utrzymujące zwierzęta przyżyciu tylko do czasu, kiedy ich futro jest już gotowe do

pozyskania138.

• 18 sierpnia 1998 - Kimball, Michigan - uwolniono 4000 zwierząt

• 20 sierpnia - Guttenberg, Iowa - z fermy wypuszczono 330 lisów. Akcję tę

zadedykowano grupie Chantam 3 z Michigan - trojgu aktywistom oskarżonym o

uwolnienie 1500 norek z fermy w Ontario w Kanadzie w 1997 roku

• 21 sierpnia 1998 - Jewell, Iowa - wyzwolonych zostało 3000 norek

• 27 sierpnia 1998 - Beloit, Wisconsin - uwolniono 3000 norek

• koniec sierpnia 1998 - Rochester, Michigan - uwolniono 3000 norek, dla ruchu

zamknięto 3 drogi, aby dać zwierzętom czas na zaaklimatyzowanie się w naturalnym

środowisku.

OperacjaBite Backkontynuowana jest po dzień dzisiejszy.139 Wciąż rozpowszechniane są

informacje o kolejnych uwalnianych zwierzętach, podpalanych fermach, zamykanych

sklepach. Widoczne jest osłabienie potencjału przemysłu futrzarskiego, spowodowane z

jednej strony nieprzychylnym nastawieniem opinii publicznej, z drugiej zaś właśnie akcjami

bezpośrednimi dokonywanymi przez ALF i pokrewne mu organizacje. Liczba ferm w USA z

roku na rok drastycznie spada, dlatego Operacja Bite Back przeszła w nową fazę, służącą

ostatecznemu przygwożdżeniu północnoamerykańskiego przemysłu futrzarskiego - kampanię

The Final Nail.

Kampania Wyzwolenia Zwierząt Laboratoryjnych

Wyzwolenia zwierząt z laboratoriów należą do najtrudniejszych akcji. Poprzedzane są

długimi przygotowaniami. Laboratoria są zazwyczaj dobrze chronione, dlatego odpowiedni

138 Zdaniem CAFT zamknięcie tych dwóch firm spowodowałoby skutki odczuwalne dla producentów futer na całymświecie.

139 Internet:Animal Liberation Frontline.
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plan działania musi być przygotowany wystarczająco wcześnie. Należy pomyśleć o

zapewnieniu wykradzionym z laboratorium zwierzętom odpowiedniego transportu, a później

bezpiecznego schronienia.

Pierwsza fala akcji przeciwko laboratoriom wiwisekcyjnym miała miejsce na początku lat

osiemdziesiątych. Ośrodki badawcze nie były wówczas jeszcze chronione przez nowoczesne

systemy bezpieczeństwa. Jednak wkrótce, w związku z rosnącą liczbą ataków na laboratoria,

połączonych z licznymi wyzwoleniami zwierząt sytuacja uległa zmianie. Coraz większe sumy

zamiast w badania musiano inwestować w zabezpieczenia, wzrosły ceny ubezpieczeń - co

również zostało uznane przez ALF za wymierny sukces.

Pierwsze uwolnienie zwierząt z laboratorium na terenie USA miało miejsce 14 marca 1979 w

Nowojorskim Centrum Medycznym. Zabrano tylko tyle zwierząt, ilu liberatorzy byli w stanie

zapewnić dom - kota, dwa psy i dwieświnki morskie.

Pierwsza akcja łącząca uwalnianie zwierząt z wyrządzeniem strat materialnych miała miejsce

w grudniu 1982 roku w Akademii Medycznej na Uniwersytecie Howarda w Waszyngtonie.

Znikło wówczas 35 kotów, a koszty akcji wyniosły 2,640 $.

Poza uwalnianiem zwierząt i niszczeniem laboratoriów akcje tego typu dostarczają często

obrońcom zwierząt materiałów ilustrujących okrucieństwo przeprowadzanych

eksperymentów. Tak było między innymi w przypadku akcji na Uniwersytecie w

Pennsylwanii w maju 1984 roku, gdzie oprócz strat rzędu 60,000 $, członkowie ALF uzyskali

taśmy wideo nagrane przez wiwisektorów badających urazy głowy, przedstawiające ich

znęcanie się nad zwierzętami i szydzenie z ich cierpienia już po wykonaniu eksperymentu.

Zaprezentowanie opinii publicznej tego materiału spowodowało odcięcie dopływu funduszy i

w konsekwencji zakończenie doświadczeń.

Inna duża akcja tego typu miała miejsce w grudniu 1984 roku, w Narodowym Centrum

Badawczym „Miasto Nadziei” w Kalifornii - uwolniono wówczas 115 zwierząt, zniszczono

sprzęt wartości 500,000 $, dokonano innych zniszczeń w wysokości 7,000 $.
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W kwietniu 1985 roku z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Riverside znikło prawie 1000

zwierząt, dokumenty i taśmy wideo, pokazane później opinii publicznej. Straty materialne

wyniosły wówczas około 700,000 $.

Doświadczenia brytyjskich komórek ALF pokazały,że powtarzające się ataki na konkretne

laboratorium często przynoszą efekt w postaci zamknięcia konkretnej placówki. Taki był

skutek ataku na Consort Beagle Breeders w Anglii. Pierwsza akcja miała miejsce w

październiku 1996 roku, 3 czerwca 1997 po kolejnej akcji hodowla została zamknięta, a

pięćdziesiąt psów oddano w ręce aktywistów praw zwierząt..

Lata dziewięćdziesiąte nie przyniosły tak wielu akcji ALF w laboratoriach jak poprzednia

dekada. Główną przyczyną zmniejszenia częstotliwości wyzwoleń stała się znaczna poprawa

stosowanych w laboratoriach wiwisekcyjnych systemów bezpieczeństwa, która spowodowała

podniesienie się poprzeczki ryzyka ponoszonego przez organizatorów akcji.140

Vail

18 października 1998 roku doszło do jednej z najbardziej skutecznych, jeśli chodzi o

spowodowane straty finansowe, akcji ekoterrorystycznych. W wyniku podpalenia

zniszczonych zostało pięć budynków i cztery wyciągi krzesełkowe w jednym z największych

amerykańskich kurortów narciarskich, Vail w Colorado. Ogień wyrządził straty rzędu 12

milionów $.

140 Internet:Animal Liberation Frontline, http://www.enviroweb.org/ALFIS
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W komunikacie przesłanym do mediów do podpalenia przyznała się Earth Liberation Front,

organizacja wiązana również z innymi aktami terrorystycznymi, często współpracująca z

ALF. W oświadczeniu ELF oznajmił,że akcja jest ostrzeżeniem przed eksploatacją

wartościowych przyrodniczo terenów przez Vail Inc., firmę która zamierzała poszerzyć tereny

narciarskie wycinając lasy, będące siedliskiem rysia. ELF ostrzegł również narciarzy przed

korzystaniem z innych ośrodków narciarskich, do czasu, aż Vail Inc. wycofa się z planów

poszerzania kurortu.

Akcja była starannie zaplanowana. Około godziny 4 rano ogień wybuchł równocześnie w

siedmiu miejscach. Działanie ELF nie było przypadkowe. Około tygodnia przed spaleniem

ośrodka sędzia federalny oddalił skargę ekologów z Colorado Environmental Coalition

protestujących przeciwko planom poszerzenia ośrodka.

W tym przypadku rzecznicy prasowi innych organizacji, takich jak ALF i EF! wyrazili swoje

poparcie dla sprawców. W odpowiedzi na zarzut niebezpieczeństwa, jakie pożar stworzył da

turystów, rzecznik ALF w Minnesocie K. Fedor stwierdziła,że sprawcy upewnili się

wcześniej, iż nikt, człowiek czy zwierzę, nie zostanie zranione i odnieśli sukces.

Stwierdziła również, że akcja została podjęta, ponieważ tradycyjne drogi zmian, takie jak

lobbing nie zadziałały: „Postulaty nie są wysłuchiwane. Jesteśmy zmuszeni podjąć akcję bez

przemocy”.141

141 Internet:Idaho News: Vail Fire Was Arson, http://www.idahonews.com; No Compromise: Striking a Blow for the Lynx.
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Uniwersytet Stanowy Minnesota

Akcją o przełomowym znaczeniu był atak ALF na laboratoria Uniwersytetu Minnesota 5

kwietnia 1999 roku. Nieznani sprawcy uwolnili 116 zwierząt, niszcząc kilka pomieszczeń

laboratoryjnych i sprzęt, w tym komputery, mikroskopy i sprzęt medyczny. Aktywiści ALF

zniszczyli lub opóźnili ważne projekty badawcze dotyczące raka i choroby Alzheimera.

Zniszczono między innymi przygotowane do wysłania do amerykańskiego odpowiednika

Ministerstwa Zdrowia wyniki badań dotyczące chorób Parkinsona i Huntingtona.142

Przełomowość tej akcji dla radykalnych ruchów ekologicznych polegała jednak nie na

sposobie działania, jakoże akcje tego typu odbywały się tez wcześniej. Nie miała również

związku z wysokością wyrządzonych strat. Co ważne, od tego momentu rozpoczęła się

zdecydowana walka władz ze zjawiskiem ekoterroryzmu. Rozpoczęła się ona od inicjatywy

ustawodawczej Senatu Stanowego Minnesoty, dotyczącej zaostrzenia kar za przestępstwa

popełniane w obronieśrodowiska lub zwierząt, a także za wspieranie tego typu działań, co

godzić miało głównie w rzeczników prasowych ALF i podobnych organizacji. Ta i podobne

jej akcje spowodowały ogólnonarodową dyskusję nad potrzebą zaostrzenia prawa w celu

zapobieżenia eskalacji zjawiska ekoterroryzmu.

142 Według: Internet:Havenbooks, http://www.havenbooks.com/ALFront/alf.htm.
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Rozdział 4

Prawo a ekologiczny radykalizm

W wielu państwach zachodnich działalność radykalnych ekologów w ostatnich latach nasiliła

się. Powtarzające się seryjnie akcje bezpośrednie oraz naciski ze strony zagrożonych osób,

zmusiły polityków w tych krajach do podjęcia odpowiednich kroków prawnych

zmierzających do ograniczenia zjawiska. W rozdziale tym spróbuję przedstawić, w jaki

sposób prowadzona jest przez władze walka zmierzająca do zahamowania zagrożenia ze

strony „ekoterrorystów”. Spróbuję również sprawdzić, czy polskie regulacje prawnokarne

adekwatne są do charakteru czynów popełnianych przez radykalnych ekologów.

USA

USA są jednym z najbardziej zagrożonych ekologicznym terroryzmem państw. Działa tu

wiele radykalnych grup, ich aktywność osiąga niespotykane wcześniej rozmiary. Co parę dni

docierają nowe informacje dotyczące przeprowadzonych tam akcji bezpośrednich – podpaleń,

uwolnień zwierząt, zniszczenia laboratoriów. Zdarzają się informacje o zastraszaniu ludzi, a

także rozsiewanie plotek o zakażeniużywności.

Osoby związane z przemysłem drzewnym, futrzarskim, mięsnym, kosmetycznym, a także

placówki medyczne i naukowe apelowały do władz stanowych i rządu w Waszyngtonie o

rozwiązanie tego problemu, o wprowadzenie w ustawach nowych rodzajów przestępstw, a

także o zaostrzenie kar za czyny popełnione przez obrońców zwierząt i przyrody.

Powołane zostały organizacje zajmujące się ochroną interesów zagrożonych dziedzin, jak na

przykład National Animal Interests Alliance, Carnivores United, czy też Americans for

Medical Progress. Głównym tematem Fur Comission USA stały się akcje obrońców zwierząt.

Autorzy alarmujących raportów zauważyli wielką rolę Internetu w rozpowszechnianiu idei

głoszonych przez radykalnych ekologów, a także na jego znaczenie w szerzeniu informacji

dotyczących techniki i taktyki działania. Wzięli to pod uwagę forsując propozycje zmian
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ustawodawstwa. Podobnie zresztą same władze dostrzegły ten problem, starając się

wprowadzać coraz to nowe technologie służące kontroli danych przepływających przez Sieć,

co powoduje zdecydowane protesty ze strony wielu, nawet nie zajmujących się nielegalną

działalnością użytkowników.

W 1992 roku 102 Kongres USA uchwaliłAnimal Enterprise Protection Act– ustawę mającą

na celu ochronę działalności człowieka, w której wykorzystywane są zwierzęta. Powodem jej

uchwalenia była nasilająca się działalność obrońców zwierząt, atakujących przemysł

futrzarski, mięsny, cyrki, oraz instytuty badawcze. Nastawieni na spowodowanie

maksymalnych szkód aktywiści ALF, ARM, JD i innych organizacji niszczyli budynki i

wyposażenie, zabierali wyniki badań, uwalniali zwierzęta. Najbardziej odczuwalne były ataki

na laboratoria, w których dokonywano eksperymentów na zwierzętach. Tam znajdował się

cenny sprzęt, którego niszczenie powodowało wielomilionowe straty, oraz wstrzymywanie,

czy nawet przerywanie prac badawczych. Pod naciskiem osób związanych z zagrożonymi

dziedzinami, Kongres wydał AEPA.

Sama ustawa ma jedynie 3 paragrafy. Wyróżnia trzy rodzaje przestępstw:

• przestępstwa przeciwko działalności, w której wykorzystuje się zwierzęta;

• przestępstwa przeciwko działalności, w której wykorzystuje się zwierzęta, połączone z

morderstwem;

• przestępstwa przeciwko działalności, w której wykorzystuje się zwierzęta, połączone z

naruszeniem nietykalności cielesnej lub naruszeniem własności.

Przestępstwo pierwszego typu, polegające na przykład na zniszczeniu mienia, kradzieży,

gdzie wysokość strat wyniosła do 10 000 $, zagrożone jest karą w wysokości do roku

więzienia i grzywną.

Jeżeli w wyniku działania zostaje zabity człowiek, sprawca może zostać skazany na karę

pozbawienia wolności, aż do dożywotniego więzienia. Nie podano tu dolnej granicy kary. To

spotkało się z krytyką ze stronyśrodowisk chronionych przez ustawę. W teorii oznacza to

bowiem możliwość skazania na minimalną karę więzienia.

W przypadku naruszenia nietykalności cielesnej kara wynosić może do 10 lat więzienia.
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Akt okazał się wysoce nieskuteczny. Pomimo jego uchwalenia działalność radykalnych

obrońców zwierząt dramatycznie wzrosła. Jednak mimo to do lutego 2000 nikt nie został

skazany na podstawie jego przepisów. Jednym z powodów niskiej skuteczności aktu był fakt,

iż prawo poszczególnych stanów USA przewiduje wyższe kary za przestępstwa tego typu, zaś

AEPA pozostawia sędziemu wybór, czy zastosować prawo federalne, czy też prawo

stanowe.143

18 maja 1999 roku Senat USA przegłosował poprawkę nr 353 autorstwa D. Feinstein i O.

Hatch’a. Poprawka do ustawy o przestępczości nieletnich (Juvenile Justice Bill - Violent and

Repeat Juvenile Offender Accountability and Rehabilitation Act),dotyczy między innymi

zaostrzenia kar za przestępstwa o charakterze ekoterrorystycznym określone w Animal

Enterprise Terrorism Actz 1992 roku. Poprawka, tzw.Animal Enterprise and Ecoterrorism

Amendment, przewiduje między innymi:

• przestępstwem federalnym staje się nauczanie lub demonstrowanie, w jaki sposób

sporządzać materiały wybuchowe. Ważna jest intencja osoby udostępniającej

informacje – jej celem ma być wykorzystanie tych informacji do popełnienia

przestępstwa. Jako przykład, kogo autorzy poprawki mają na myśli, wskazano stronę

internetową ALF i podręcznik Final Nail #2. Zakazane stają się wszelkie formy

dystrybucji takich informacji (książki, magazyny, kasety wideo, Internet);

• podwyższenie minimalnych kar za przestępstwa określone w Animal Enterprise

Terrorism Act do 5 lat (zamiast 1 roku). Za czyn połączony z poważnym

uszkodzeniem ciała grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Przestępstwa, w

których popełnieniu posłużono się materiałami wybuchowymi lub ogniem zagrożone

są wyrokiem od 5 do 20 lat pozbawienia wolności. W przypadku zabicia człowieka

podczas akcji, sprawca może zostać skazany nawet na karę śmierci;

• stworzenie instytucji dokumentującej i gromadzącej informacje o aktach o charakterze

ekoterrorystycznym (National Animal Terrorism and Ecoterrorism Incident

Clearinghouse);

• już trzy osoby mogą zostać uznane za gang (jako przykład podano między innymi

grupy osób związanych ze sceną Vegan Straight Edge w stanie Utah) – wcześniej było

to 5 osób.144

143 Według:Animal Enterprise Protection Act, Internet:http://www.nal.usda.gov/awic/legislat/pl102346.htm; E. Walsh:The
AEPA: A Scientist’s Perspective, http://www.naiaonline.org/animalenterprise.htm

144 Według: Internet:Defend Frontline, the ALF and Free Speech!, http://www.animalliberation.net/news/99.
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Projekt zmian wywołał kontrowersje nie tylko wśród obrońców zwierząt. Poprawki

krytykowane były między innymi przez związek zrzeszający obrońców praw do posiadania

broni (National Rifle Association), sprzeciwiający się ograniczeniom nakładanym przez rząd.

Sprzeciw wyraziła również organizacja na rzecz praw obywatelskich (American Civil

Liberties Union), zaniepokojona zaostrzeniem kar wobec nieletnich145, uważając, że „błędy

młodości nie powinny zaważyć na całymżyciu”.

ACLU zwróciło również uwagę na część dotyczącą rozpowszechniania informacji o

wytwarzaniu bomb, podając przykład nauczyciela chemii, który wysyłając przez Internet

materiały dla swoich uczniów nie może wiedzieć, kto będzie ich odbiorcą. „Sieć nie pozwala

na poznanie intencji odbiorcy”, stwierdził B. Steinhard, członek władz ACLU.146

4 lutego 1999 na stronie ALF pojawiła się informacja o planach wprowadzenia w stanie Idaho

ustawy, mającej przeciwdziałać częstym w tym stanie akcjom przeciwko fermom norek.

Senator G. Schroeder wspólnie ze związkiem hodowców (Idaho Farm Bureau) przedstawili

projekt aktu prawnego, na mocy którego przestępstwem stawałoby się uwalnianie zwierząt

futerkowych oraz niszczenie danych genetycznych. Projekt przesłany został do Senatu

Stanowego Idaho.147

16 lutego „The Oregonian”podał informację o projekcie przygotowanym przez prawników

wspartych przez Prokuratora Generalnego H. Myersa. Projekt dodawał powtarzający się

ekoterroryzm do ustawy dotyczącej działalności aferalnej i korupcji (Racketeer Influenced

and Corrupt Organization Act). Propozycja zmierzała do spenalizowania działań przeciwko

przedsięwzięciom rolniczym, laboratoriom badawczym i przemysłowi zwierzęcemu.

RICO, stworzony do walki z organizacjami przestępczymi zaostrza kary za ustawiczny

sabotaż takich dziedzin jak hodowla bydła, przemysł drzewny, laboratoria badawcze i fermy

futrzarskie.

145 Internet:American Civil Liberties Union, http://www.aclu.org/action/juvenile106.htm.

146 Według: Internet:Senate Blasts Bomb-making on the Net, http://www.animalliberation.net/news/99.

147 Według: “The Spokesman Review”, 4 lutego 1999.
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Do tej pory ataki na obiekty tego typu uznawane były za wykroczenie lub przestępstwo

mniejszej wagi, karane maksymalną karą więzienia od roku do pięciu lat oraz grzywną w

wysokości 5 000 – 100 000 $. Jeśli ustawodawca włączyłby wandalizm i kradzieże

dokonywane przez obrońców zwierząt do ustawy RICO, wówczas osoby, które popełniłyby

dwa lub więcej przestępstw tego typu, mogłyby zostać skazane na karę do 20 lat pozbawienia

wolności i 300 000 $ grzywny.

Propozycja spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem obrońców zwierząt. Podkreślali oni,

że wysokość kary nie jest czynnikiem najważniejszym dla aktywistów ALF, którzy popełniają

przestępstwa z uwagi na dobro zwierząt. 148

W przyjętej wersji RICO Act podwaja kary możliwe do zastosowania na mocyAnimal

Enterprise Protection Act. Przewiduje grzywnę w wysokości do 25 000 $ i karę więzienia do

25 lat.149

5 kwietnia 1999 roku aktywiści ALF zaatakowali laboratoria Uniwersytetu Minnesota.

Zbiegło się to z pracami nad uchwaleniem aktu dotyczącego zapobiegania przestępczości i

odpowiedzialności finansowej W ciągu dwóch tygodni sporządzono dwie poprawki, mające

na celu zaostrzenie odpowiedzialności za działania związane z dokonywaniem uwolnień

zwierząt. Odpowiedzialność miała dotyczyć nie tylko osób uczestniczących w akcjach, ale

również rzeczników prasowych, wypowiadających się w ich imieniu.

W ostatecznej wersji do statutów stanu Minnesota dodano paragraf 346.56, który dotyczy

nieupoważnionego wypuszczania zwierząt (unauthorized release of animals).

Według tego artykułu, osoba, która bez pozwolenia wypuszcza zwierzę według prawa

przeznaczone do celów naukowych, badawczych, handlowych lub edukacyjnych jest

odpowiedzialna:

148 Według: “The Oregonian”, 16 lutego 2000.

149 E. Walsh:The AEPA: A Scientist’s Perspective.
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• wobec właściciela zwierzęcia – za szkody, włączając w to koszt przywrócenia

zwierzęcia do miejsca jego zamknięcia i do przywrócenia jego poprzedniego stanu

zdrowia;

• za szkodę spowodowaną przez wypuszczone zwierzę;

• jeśli wypuszczenie spowodowałoby niepowodzenie lub przerwanie eksperymentu – za

wszystkie koszty powtórzenia eksperymentu, włączając w to koszty zapewnienia

zwierząt, laboratorium i materiałów;

• za jakąkolwiek inną szkodę, którą osoba ta wyrządza w miejscu, z którego zwierzę jest

wypuszczone.

Sprawca szkody w dwóch ostatnich przypadkach, zobowiązany jest do pokrycia strat w

wysokości minimum 5 000 $ lub trzykrotnej wartości wyrządzonych szkód. Ma również

obowiązek opłaty kosztów postępowania i honorarium prawnika.

Kolejna kwestia dotyczy domniemanej odpowiedzialności osób trzecich. Osoba lub

organizacja, która planuje lub asystuje w dostarczaniu planu nieupoważnionego wypuszczania

zwierząt według prawa przeznaczonych do celów naukowych, badawczych, handlowych lub

edukacyjnych, lub która w inny sposób pomaga, doradza, wynajmuje, konsultuje, lub zachęca

inną osobę do popełnienia takiego czynu jest odpowiedzialna w taki sam sposób, jak

bezpośredni sprawca szkody. Domniemuje się, że osoba lub organizacja, która przyznaje się

do przeprowadzenia akcji podlega odpowiedzialności w tych granicach.150

Wielka Brytania

Aktem skierowanym przeciwko rozmaitym formom niepożądanej przez władze aktywności

młodzieży w Wielkiej Brytanii jestThe Criminal Justice and Public Order Actz 1994 roku.

Ustawa skierowana jest przeciwko:

• nielegalnym obozowiczom i osobom nielegalnie zajmującym budynki (squatting);

• osobom urządzającym i biorącym udział w nielegalnych imprezach muzycznych

(rave);

150 Minnesota Statutes 1999, section 346.56. Internet:http://www.leg.state.mn.us/leg/statutes.htm.
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• przeciwko osobom wchodzącym na tereny prywatne w celu zakłócenia działań innych

osób, lub których wejście może wyrządzić szkodę lokalnej społeczności lub obiektom

o ważnym znaczeniu naukowym lub historycznym;

• incydentom nawoływania do nienawiści rasowej;

• posiadaniu artykułów lub informacji mogących służyć celom terrorystycznym.

Public Order Act (POA) z 1986 roku rozszerza uprawnienia policji w stosunku do

uczestników zgromadzeń publicznych i demonstracji i zezwala na skuteczne kontrolowanie

grupy osób. Ma zapobiec zamieszkom i awanturom oraz zachowaniu zagrażającemużyciu lub

zdrowiu ludzi, a także zachowaniu zakłócającemu porządek publiczny.

Wśród części istotnych dla osób działających na rzecz przyrody i praw zwierząt wymienić

można:

• Paragrafy 61 i 62 – skierowane przeciwko nielegalnym obozowiczom.

Często zdarzały się sytuacje blokowania wycinki lasów lub budowy autostrad przez osoby

tworzące nielegalne obozowiska w miejscu przewidywanych prac. Na mocy CJA policja

może zażądać opuszczenia terenu, gdy dwie lub więcej osób weszły na teren z zamiarem

zamieszkania w przypadku, gdy a) znajduje się tam więcej niż 6 pojazdów, b) została

wyrządzona jakakolwiek szkoda, c) w stosunku do osób grożących lub zachowujących się

agresywnie wobec właścicieli terenu lub ich pracowników. Niezastosowanie się do żądania

funkcjonariusza stanowi naruszenie prawa, podobnie jak powrót na dane terytorium w okresie

3 miesięcy. Maksymalne kary wynoszą tu 3 miesiące pozbawienia wolności i / lub 2500 ₤

grzywny. Policja posiada również prawo do zajęcia pojazdów.

• Paragrafy 68 i 69 – istotne zwłaszcza dla osób sabotujących polowania;

Paragraf 68 ogranicza prawo do protestu tworząc nowe przestępstwo „irytującego naruszenia

prywatnego terenu” (aggravated trespass). Przestępstwem jest wejście na teren, na którym

odbywa się dozwolona prawem działalność połączone z działaniem w celu przerwania,

utrudnienia lub zastraszenia uczestników, zmierzającym do powstrzymania tej działalności.

Za zachowanie spełniające wymienione wyżej przesłanki CJA przewiduje maksymalną karę 3
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miesięcy pozbawienia wolności lub grzywnę do wysokości 2,500 ₤ - jak dotychczas

najwyższa grzywna wyniosła 200₤.

Paragraf 69 penalizuje niezastosowanie się do poleceń funkcjonariusza policji, który nakazał

opuszczenie określonego terenu w razie przypuszczenia,że określone osoby znajdują się na

tym terenie w związku z przestępstwem „irytującego naruszenia prywatnego terenu”.151

Podręcznik taktyki HSA152 dokonuje wykładni przepisów CJA oraz przedstawia możliwości

obejścia przepisów stworzonych z intencją ograniczenia sabotowania polowań.

• Paragrafy 70 i 71 – istotne dla organizatorów zgromadzeń;

Paragrafy 70 i 71 stanowią poprawkę do POA z 1996 roku. Zezwalają one policji na

wystosowanie wniosku do władz lokalnych o zakazanie zgromadzeń powyżej 20 osób na

określonym terytorium o powierzchni do 5 mil na czas do 4 dni, o ile istnieje ryzyko

zakłócenia spokoju lokalnej społeczności lub wyrządzenia szkód miejscom lub budowlom o

ważnym znaczeniu historycznym / archeologicznym. Ten przepis stworzony został głównie z

myślą o grupach religijnych rokrocznie nawiedzających kręgi kamienne w Stonehenge w

dniach świąt pogańskich, jednak jego treść znajduje również zastosowanie do osób

sabotujących polowania.

• Paragraf 82 – istotne dla osób, zajmujących się śledzeniem lub badaniem zjawiska

terroryzmu;

Paragraf 82 dołączono doPrevention of Terrorism Actz 1989 roku. Skierowany może być

przeciwko dziennikarzom, aktywistom oraz osobom badającym zjawisko terroryzmu. Według

jego treści nielegalne jest posiadanie artykułów lub informacji użytecznych dla terrorystów.

Przestępstwem staje się posiadanie wiadomości, przydatnych w planowaniu lub

przeprowadzaniu akcji o charakterze terrorystycznym. Ciężar dowodu leży na osobie

oskarżonej o posiadanie tego typu materiałów – to ona musi wykazać, że miała powody lub

151 Liberty - organizacja działająca na rzecz praw obywatelskich stoi na stanowisku,że przepisy paragrafów 68 i 69 są
niewłaściwie skonstruowane i niejasne, mogą sprawić obywatelom trudności w interpretacji, czy ich zachowanie mieści
się w granicach prawa.

152 Internet:HSA Tactics Book, http://arrs.envirolink.org/HSA/tactics/tactbook/legal.html.
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upoważnienie prawne do posiadania tego typu informacji. Karą w tym wypadku jest do 10 lat

pozbawienia wolności i / lub grzywna.

• Paragraf 154 – istotny dla osób zakłócających porządek publiczny;

Paragraf 154 stworzony został z myślą o przeciwdziałaniu głoszeniu treści rasistowskich.

Jego treść pozwala jednak na wykorzystanie go zarówno przeciwko piłkarskim chuliganom,

jak i przeciw pokojowym protestantom. Przestępstwem stało się użycie groźby, obraźliwe lub

obelżywe zachowanie, prowokowanie zamieszek lub też prezentowanie jakichkolwiek

napisów czy znaków grożących, obraźliwych, obelżywych lub prowokujących zamieszki,

mogących spowodować u kogoś uczucie szykanowania, zaniepokojenia. Maksymalną karą

jest tu 6 miesięcy pozbawienia wolności i / lub grzywna do5000₤.153

W 1984 roku przy Scotland Yardzie powstałAnimal Rights National Index, jednostka policji

stworzona w celu monitorowania działalności aktywistów na rzecz praw zwierząt w Wielkiej

Brytanii. Jednostka jest odpowiedzialna za zbieranie, ocenę i poszerzanie wiadomości

dotyczących ekstremizmu obrońców zwierząt. ARNI nie zajmuje się prowadzeniem spraw. W

Wielkiej Brytanii nie ma specjalnych aktów prawnych skierowanych przeciw radykalnym

obrońcom praw zwierząt. Wyroki wydawane są przeważnie na mocyCriminal Damage Act,

Offences Against the Person Act, czy też Public Order Act.154

Jednym z etapów walki z nasilającym się zjawiskiem ekoterroryzmu było ogłoszenie w

listopadzie 1998 roku wiadomości o powołaniu specjalnej jednostki policji (National Public

Order Intelligence Unit), zajmującej się przypadkami naruszeń prawa przez grupy ekologów.

Jednostka ta rozpoczęła działalność pod koniec 1999 roku. W jej skład weszły trzy już

istniejące zespoły. W południowo-wschodniej Anglii istniała już jednostka monitorująca

osoby związane z ruchem New Age, nielegalnie wchodzące na teren kręgów kamiennych

Stonehenge. W północnej Anglii istniał oddział zajmujący się osobami sabotującymi

polowania. W Scotland Yardzie działał już Animal Rights National Index.

153 Według: Internet:Hunt Saboteurs Association, www.enviroweb.org/HSA;Urban 75, www.urban.75.com.

154 Według:Report to Congress: Terrorism on Animal Enterprises, Internet:www.cdfe.org/DOJReport.htm
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Celem jednostki, używającej informacji uzyskanych od funkcjonariuszy służb specjalnych i

wywiadu, jest tworzenie kartoteki informacji dotyczących potencjalnie niebezpiecznych osób

i organizacji. W zakres jej zainteresowań wchodzą między innymi osoby protestujące przeciw

budowie autostrad, transportowiżywych zwierząt, osoby sabotujące polowania. Grupa

zajmuje się również opracowywaniem planów zapobiegających potencjalnym zakłóceniom

porządku.

Jej powołanie spotkało się z oporami ekologów i obrońców praw obywatelskich. Twierdzili

oni, że narusza ono prawo do organizacji pokojowych demonstracji, powoduje wciąganie do

policyjnych kartotek danych osobowych spokojnych demonstrantów.155

W Wielkiej Brytanii nasilona jest również działalność ruchów mających na celu

powstrzymanie testowania kosmetyków i leków na zwierzętach. Ich działalność przejawia się

między innymi w próbach wywierania nacisku na osoby związane z przemysłem

farmaceutycznym.

Niektóre organizacje publikują nazwiska lub adresy naukowców, bankierów i udziałowców

zaangażowanych w testowanie na zwierzętach. Poprzez tego typu działalność, osoby te

narażone są na ataki ze strony aktywistów. Na przykład M. Matfield, rzecznik organizacji

działającej na rzecz obrony badań na zwierzętach (Research Defense Society) po 39

telefonach zmuszony był do zmiany numeru.

W związku z nieskutecznością dotychczasowych działań przeciwko działaczom ALF156,

brytyjski rząd zamierza wprowadzić nowy rodzaj przestępstwa, ma to być częścią szerszego

programu przeciwdziałania przestępczości ze strony obrońców zwierząt.157

Polska

Podczas protestu ekologów przeciwko budowie zapory wodnej w Czorsztynie wprowadzony

został stan wyjątkowy. Minister Sprawiedliwości zezwolił wojewodzie nowosądeckiemu na

155 Według: „The Independent”, 8 listopada 1998.

156 W 1999 roku zanotowano w Wielkiej Brytanii 1200 incydentów z udziałem obrońców zwierząt.

157 M. White,Change of Tack on Animal Militants, “The Guardian”, 15 sierpnia 2000.
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wprowadzenie przyspieszonego trybu postępowania przed kolegium ds. wykroczeń. Miało to

ułatwić powstrzymanie protestujących przed wstrzymywaniem robót budowlanych.

Ekolodzy protestowali przeciwko wprowadzeniu tych obostrzeń, uważając, że jest to pewna

forma represji za przekonania ekologiczne, a niekiedy anarchistyczne. Postulowali dodatkowo

o unieważnienie wszystkich dotychczas wydanych wyroków nagany lub grzywny za udział w

akcji protestacyjnej „Tama tamie”. Dotyczyć to miało także ewentualnych wyroków

aresztu.158

Pisząc o sprawie z Czorsztyna, należy również przypomnieć incydent z najechaniem

kierowcy jednej z ciężarówek na dwójkę uczestników blokady. Sąd w uzasadnieniu wyroku w

jego sprawie zawarł dosyć istotne zdanie: „Nie bez znaczenia jest w sprawie niniejszej fakt, iż

młodzi uczestnicy akcji „Tama tamie” kierowali się szlachetnymi pobudkami i subiektywnie

byli przekonani,że ich protest zmierzający do wstrzymania budowy zapory wodnej na terenie

Czorsztyna jest celowy i zmierza do ochrony przyrody.”

Zdanie to jest dosyć ważne w historii akcji „Tama Tamie”. Sąd stwierdził tu wyraźnie, że

działanie protestujących - przynajmniej w ich przekonaniu - było celowe.

Do tego czasu władze starały się zbagatelizować protest, przedstawiając jego uczestników

jako chuliganów zakłócających porządek publiczny. Częste były również akcje policji

przeciw ekologom. Nikt nie próbował z nimi rozmawiać, wcześniejsze próby kontaktu z

Ministerstwem OchronyŚrodowiska były ignorowane.

W 1991 blokujących najczęściej oskarżano o naruszenie § 92 KW - niestosowanie się do

znaków drogowych lub poleceń osoby kierującej ruchem. Nie zawsze oskarżenie było zgodne

z faktami. Kiedy w czasie blokady nie było dziennikarzy, policja nie wzywała do rozejścia

się, od razu rozpędzając uczestników protestu. Jednak na rozprawach przed kolegium i przed

sądem brano pod uwagę jedynie zeznania policjantów.

Tryb przyspieszony przed kolegiami i rozprawy przed sądem nie dawały praktycznie szans

obrony. Nowotarski sąd nie rozpatrywał zażaleń na bezpodstawne zatrzymania.

158 Zobacz: List J. Bocheńskiego do Ministra Sprawiedliwości RP, „Zielone Brygady”, nr 9 (27) / 1991.
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Ekolodzy skarżyli się również na ignorowanie przez policję zgłoszeń o agresji ze strony

budowniczych zapory.159

Ekolodzy zrzeszeni w Koalicji na Rzecz GóryŚw. Anny przez sześć tygodni wstrzymywali

prace na odcinku autostrady A-4 przechodzącej przez rezerwat Ligota Dolna, nie pozwalając

na wycinkę drzew. Negocjacje z wojewodą opolskim nie przyniosły efektu, obóz ekologów

spacyfkowała policja. Zatrzymano 24 osoby, które po przesłuchaniu wypuszczono. Ekolodzy

twierdzili, że nie popełnili przestępstwa, bo stosowali tylko bierny opór, powoływali się

również na art. 86 Konstytucji RP, który zobowiązuje do dbałości o stanśrodowiska.

Innego zdania była jednak Prokuratura Rejonowa w Kędzierzynie – Koźlu, która przejęła od

Prokuratury Wojewódzkiej w Opolu sprawę ekologów. Jej zdaniem obrońcy GóryŚw. Anny

dopuścili się czynu określonego w art. 191 KK.

Problem powstał podczas interpretacji przepisów obowiązującego od początku 1998 roku

nowego KK. W dawnym stanie prawnym art. 167 przewidywał karę pozbawienia wolności do

2 lat, ograniczenia wolności lub grzywny za użycie przemocy lub groźby bezprawnej w celu

zmuszenia innej osoby do określonego zachowania się. Art. 191 KK przewiduje natomiast

karę pozbawienia wolności do lat 3 za stosowanie przemocy wobec osoby lub groźby

bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub

znoszenia.

Tak więc według nowego brzmienia artykułu karalne jest użycie przemocy wobec osoby. W

dawnym stanie prawnym wykładnia rozróżniała „przemoc na osobie” i „przemoc na osobie

poprzez rzecz”.

Dawniej bierny opór polegający na przykuwaniu się do drzew, czy też blokowaniu przejazdu

maszyn mógł zostać uznany za przemoc na osobie poprzez rzecz. Obecnie taka forma protestu

nie mogłaby zostać uznana za występek, a jedynie za wykroczenie. Jak stwierdził rzecznik

Prokuratury Wojewódzkiej w Opolu R. Wawrzynek:Przepis jest niejasny i jego odczytanie

159 Według: T. Poller, „Zielone Brygady”, nr 2, luty 1995.
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zostanie doprecyzowane dopiero poprzez orzeczenia sądów. Niewykluczone,że któraś ze

spraw tego typu oprze się w końcu aż o Sąd Najwyższy.160

Prokuratura zarzucała również ekologom zabór i zniszczenie mienia – obrońcy przyrody

niszczyli i chowali znaki geodezyjne, według inwestorów warte w sumie kilkanaście tysięcy

złotych.

W związku z nabijaniem drzew gwoździami, co mogło spowodować zerwanie pił i poranienie

pilarzy, myślano również o oskarżeniu ekologów o narażenie na niebezpieczeństwo. Ponadto,

w ostatniej fazie akcji doszło do incydentu z obrzuceniem ochroniarzy kamieniami.

Problemem stała się dodatkowo indywidualizacja sprawców. Ekolodzy byli wobec siebie

lojalni, a policja nie zatrzymała ani nie spisała sprawców zajścia z ochroniarzami. Ci zaś po

wywiezieniu ekologów w odludne miejsce, wysadzili ich i zostawili. Wyrywanie palików i

nabijanie drzew gwoździami nastąpiło pod osłoną nocy, tak więc nie było zeznań świadków.

Po kilku miesiącach prokuratura zidentyfikowała jednego ze sprawców ataku na ochroniarzy.

Z uwagi na niemożność identyfikacji sprawców zdecydowano się umorzyć postępowanie w

sprawie niszczenia mienia inwestorów. Jako,że KK uznał, iż bierny opór nie jest

przestępstwem, umorzono postępowanie również przeciw uczestnikom blokady

Ostatecznie jedynym uczestnikiem wydarzeń na GórzeŚw. Anny, który odpowiadał przed

sądem był 18-letni uczeń z Poznania, Damian K. Oskarżono go o to,że w czasie zdarzeń we

wsi Wysoka rzucał w ochroniarzy z firmy „Gwarant” kamieniami.

Po wysłuchaniu opinii ze szkoły oskarżonego i wywiadu kuratora na temat działalności

Damiana K. w Federacji Anarchistycznej, został on skazany na karę 8 miesięcy ograniczenia

wolności. Sąd nałożył na oskarżonego obowiązek wykonywania prac społecznych

wyznaczonych przez Urząd Miejski w Poznaniu w wymiarze 30 godzin miesięcznie.161

160 Według: „Dziennik Zachodni”, nr 260, 5 listopada 1998 r.

161 Na temat procesu Damiana K. :„Dziennik Zachodni”, nr 44, 22 lutego 1999; nr 179, 3 sierpnia 1999, nr 80, 4 kwietnia
2000 nr 113, 16 maja 2000.
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Przyczynkiem do sprawy Damiana K. jest wyrok poznańskiego kolegium do spraw

wykroczeń. Kolegium skazało na miesiąc aresztu, z zamianą na 20 godzin pracy społecznej

trójkę anarchistów, za godzinne okupowanie biura Agencji Budowy Autostrad w Poznaniu.

Anarchiści protestowali przeciwko skazaniu kolegi, uczestniczącego w proteście przeciwko

budowie autostrady na GórzeŚw. Anny oraz przeciwko programowi budowy autostrad w

rezerwacie przyrody na GórzeŚw. Anny.162

Można zastanawiać się, w jaki sposób kwalifikowane byłyby przez polskie prawo działania

określane jako „ekoterroryzm”, typowe dla radykalnych grup, takich jak ALF, ELF i inne.

Do czasu wydania książki K. Izdebskiego Prawo karne wobec terroryzmu i aktu

terrorystycznego163 zagadnienie odpowiedzialności karnej za przejawy terroryzmu nie było w

Polsce przedmiotem opracowania monograficznego. Mimo, iż rozumienie słowa

„ekoterroryzm” jako niekorzystne„oddziaływanie naśrodowisko naturalne”164 nie przystaje

do kwestii poruszanych w niniejszej pracy, można na jej podstawie przybliżyć możliwości

stosowania przeciwko radykalnym ekologom polskiego kodeksu karnego.

Jak stwierdza K. Izdebski: „czyny terrorystyczne mogą być obecnie kwalifikowane z wielu

przepisów kodeksu karnego, z którychżaden nie został sformułowany w celu zwalczania

terroryzmu wprost.”165

Podobnie uważa B. Hołyst: „Nasze ustawodawstwo karne nie zna terminu terroryzm, czy akt

terrorystyczny. Sprawcy tego rodzaju przestępstw ponoszą zatem odpowiedzialność na

zasadach ogólnych”.166

Działalność o charakterze „ekoterrorystycznym” w naszym kraju nie jest i przypuszczam,że

jeszcze przez pewien czas nie będzie powszechnym zjawiskiem. Zjawiska tego typu mają

charakter incydentalny. Typowe dla radykalnych ekologów działania, polegające na

162 Informacja opublikowana w internetowej grupie dyskusyjnej pl.soc.zieloni 21 lipca 2000.

163 K. IndeckiPrawo karne wobec terroryzmu i aktu terrorystycznego, Łódź 1998.

164 Tamże, s. 26.

165 Tamże, s. 11.

166 B. HołystKryminalistyka, Warszawa 1993, s. 86.
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niszczeniu maszyn, pomieszczeń, urządzeń, podpaleniach czy też podkładaniu bomb,

kwalifikować można będzie z odpowiednich artykułów KK i KW, bez potrzeby tworzenia

nowych regulacji prawnych.
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Rozdział 5

Ekologiczny radykalizm w Polsce

W naszym kraju zjawisko określane jako ekologiczny terroryzm pojawiło się stosunkowo

niedawno, a przeciętnemu człowiekowi określenie takie kojarzy się przede wszystkim z

działalnością Greenpeace. Tę jednak w kontekście akcji przeprowadzanych przez np. EF! czy

ARM trudno określić jako „terroryzm”.

Z uwagi na złożoną sytuację społeczno-polityczną, przed 1989 rokiem akcje ekologów

praktycznie nie miały miejsca, podobnie jak inne przejawy niezadowolenia były one szybko i

zdecydowanie tłumione przez władze. Pierwsze akcje na rzecz przyrody, łamiące

obowiązujące prawo, zaczęły się dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych, kiedy rządzący

musieli zacząć liczyć się z opiniami ludzi. Początkowo brutalnie tłumione przez służby

porządkowe akcje, polegające głównie na blokowaniu (np. budowa elektrowni wŻarnowcu,

tamy w Czorsztynie, corrida na StadionieŚląskim), sprawiły,że w społeczeństwie polskim

utrwalił się wizerunek ekologa jako osoby biernie protestującej, często bitej i poniżanej.

W ostatnim czasie sytuacja jednak zaczyna się zmieniać i podobnie jak w wielu krajach

Zachodu radykalni ekolodzy przestają pojawiać się na głośnych pikietach, blokadach i

demonstracjach. Zaczynają angażować się w anonimową walkę o prawa Ziemi i zwierząt w

kominiarkach i ubraniach maskujących, pod osłoną nocy.

Możliwe, że spowodowane jest to frustracją. Społeczeństwo polskie wciąż traktuje ekologów

jako swego rodzaju ciekawostkę, dziwaków, którzy rezygnują z normalnegożycia na rzecz

wydumanej ideologii, nie słuchając tego, co aktywiści na rzecz praw Ziemi i zwierząt mają im

do przekazania – nawet, jeśli przyniosłoby im to korzyści.

Częste jest również postrzeganie ruchów ekologicznych i wegetariańskich jako sekt,

zwłaszcza przez osoby związane z kościołem katolickim, których zdaniem błędem jest

zastąpienie antropocentrycznej koncepcji chrześcijaństwa koncepcją świętości przyrody.

Ośrodki do walki z sektami uważają, że ekolodzy zastępują Boga osobowego ideą „bóstwa”
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Ziemi. Z kwalifikacją taką spotkały się m. in. Pracownia Na Rzecz Wszystkich Istot, Klub

„Gaja”, a nawet wydawnictwo Zielone Brygady.167

Nadchodzące nieuchronnie zmiany i zjawisko ekologicznego terroryzmu zaczęła powoli

zauważać prasa. Prawdziwego znaczenia słowa ekoterroryzm wydaje się jednak nie rozumieć

B. Sypuła w artykule w „Dzienniku Zachodnim” 168. Można przyznać jej rację, kiedy za akcję

ekoterrorystyczną uznaje zatrucie babek produkowanych przez firmę Nestle we Włoszech, lub

ewentualnie kiedy tylko wspomina o akcji na podpoznańskiej fermie lisów. Jednak pisanie w

takim kontekście o Violetcie Villas pomagającej zwierzętom, apelu animalistycznej

organizacji PETA do Papieża Jana Pawła II o przejście na wegetarianizm, czy też ekologach

protestujących półnago w zimie w Katowicach przeciwko noszeniu futer, wydaje się

przesadą.

O wiele bardziej rzeczowy artykuł na temat ekologicznego terroryzmu opublikował Magazyn

Rzeczypospolitej169 W artykule „Zielony terror”, autorzy opisują poglądy najbardziej

radykalnego skrzydła ekologów, dążących m. in. do uwolnienia Niemiec od samochodów

(Car Bandits), czy zredukowania populacji ludzi o 99 % (grupa Heimo Schulza). Następnie

zajmują się prognozą rozwoju podobnego zjawiska w Polsce, w artykule „Święta Anna i gęsie

pasztety”.

Anonimowa pracowniczka wydziału prasowego Urzędu Ochrony Państwa stwierdza,że w

Polsce nie ma takiego zjawiska. Podobnie kom. Z. Matwiej z Komendy Głównej Policji

stwierdza brak zainteresowania polskiej Policji ekoterroryzmem.

Artykuł powstał w kontekście wydarzeń na GórzeŚw. Anny, gdzie ekolodzy próbowali

uniemożliwi ć budowę odcinka autostrady na terenie parku krajobrazowego, parę miesięcy

przed akcjami ekologów na fermach lisów w Janowie koło Szczytna oraz w Jeziorach

Wielkich w końcu 1998 roku.

167 Zob. np.: ks. A. Zwoliński: Drogami sekt, Kraków 1998, s. 100 - 103;Demon sekt,„Polityka”, nr 38, 19 września 1998;
Inny światopogląd, „Dziennik Zachodni”, nr 285, 7 grudnia 1999.

168 B. Sypuła:Ekoterroryzm, „Dziennik Zachodni”, nr 3, 5 stycznia 1999.

169 „Rzeczpospolita - Magazyn”, nr 31, 6 sierpnia 1998.
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R. Gawlik, ówczesny Wiceminister OchronyŚrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,

podzielił zdanie przedstawicieli Policji i UOP stwierdzając dodatkowo, iż działania na Górze

Św. Anny były w rzeczywistości akcją na rzecz społeczeństwa i podatników; podjętą słusznie,

jako krytyka niewłaściwej polityki transportowej państwa, działań tych nie można więc

określić mianem ekoterroryzmu.

Wybrane polskie organizacje ekologiczne

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zorganizowana działalność grup

ekologicznych zaczęła dopiero powstawać. Osoby zainteresowane ekologią działały natomiast

w organizacjach o charakterze politycznym, takich jak Federacja Anarchistyczna, czy też ruch

Wolność i Pokój. Obok działalności politycznej, te właśnie grupy angażowały się w protesty

przeciwko nieekologicznym inwestycjom, takim jak budowa elektrowni wŻarnowcu, czy też

zapory na Dunajcu w Czorsztynie. Był to kolejny front walki z panującym systemem i

narzucającą obywatelom gotowe rozwiązania działalnością państwa.

Federacja Zielonych

Obok WiP i FA działała Federacja Zielonych. Powstała ona w 1988 roku, tworząc

ogólnopolską sieć współpracy formalnych i nieformalnych grup ekologicznych bez

wyodrębnionych struktur hierarchicznych. Obecnie FZ skupia około 40 grup z całej Polski.

Federacja jest ruchem apolitycznym, społecznym, otwartym na współpracę z innymi

organizacjami ekologicznymi krajowymi i zagranicznymi. FZ stara się budować

społeczeństwo obywatelskie i działać w możliwie najszerszym zakresie na szczeblu lokalnym,

przy takich zagadnieniach jak transport miejski, gospodarka odpadami czy też edukacja

ekologiczna.170

Pracownia Na Rzecz Wszystkich Istot

170 Według: „O FZ – kto, co i dlaczego?”,Internet: www.most.org.pl/szczecin/organizacje/federacja_zielonych.htm.
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Stowarzyszenie Pracownia Na Rzecz Wszystkich Istot powstało w 1990 roku. Utworzyła je

grupa osób skupionych wokół działań zmierzających do uratowania Doliny Wapienicy w

Beskidzie Śląskim. PNRWI posiada obecnie około 300 członków, wydaje miesięcznik

„Dzikie Życie”, który dociera do około 1500 osób. Pracownia posiada kilka oddziałów na

terenie kraju, jednocześnie angażując się w wiele międzynarodowych projektów zajmujących

się ochroną dzikiej przyrody, między innymiThe International Wolf Federation, Earth Action

Alert, Native Forest Network, Taiga Rescue Network.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności dla dobra przyrody, szerzenie

odpowiedzialnych wzorówżycia oraz edukacji służącej zachowaniu wysokiej jakości

środowiska naturalnego i kulturowego. Pracownia odwołuje się do filozofii ekologii głębokiej

- nazwanej tak przez profesora Arne Naess'a - "filozofii odrzucającej dzielący

antropocentryzm i zwracającej się ku tradycjom niepodzielności świata". Pracownia

organizuje warsztaty, mający zbliżyć człowieka do Ziemi. Podobnie jak w przypadku EF!

ważną rolę odgrywa tu określony rytuał. Z uwagi na związki z filozofią ekologii głębokiej

Pracownia określana jest przez niektóreźródła jako jeden z nowych ruchów religijnych.171

Jej członkami są osoby pełnoletnie, w różnym wieku, z Polski i innych krajów.

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma zagranicznymi organizacjami ekologicznymi o

podobnych celach działania takimi jak:Lesoochranarskie Zoskupenie VLK, International

Wolf Federation, Native ForestNetwork, Taiga Rescue Network, Earth First!, Rainforest

Information Centre, WWF, Greenpeace.

Zgodnie ze statutem, celami PNRWI są:

• zachowanie, ochranianie i odtwarzanieśrodowiska naturalnego;

171 J. PodgórskaDemon Sekt, „Polityka”, nr 38, 19 września 1998.
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• praca samokształceniowa w kierunku przekroczenia podziałów wynikających z

niecałościowego, mechanistycznego poglądu naświat;

• praca w kierunku pełnego urzeczywistnienia potencjalnych możliwości człowieka

oraz wszystkich istot;

• pomoc merytoryczna i doradztwo w różnych dziedzinach ochronyśrodowiska;

• szeroko pojmowana, proekologiczna działalność edukacyjna..

PNRWI realizuje swoje cele propagując filozofię głębokiej ekologii i informacje ekologiczne

organizując wykłady, prelekcje, pokazy filmów, ekspozycje, uczestnicząc w seminariach,

wydając książki i miesięcznik „DzikieŻycie” poświęcony obronie dzikiej przyrody. Prowadzi

warsztaty edukacyjne, a także organizuje rytuały i ceremonie pozwalające uczestnikom na

wyrażenie swoich związków z całymżyciem planety.

Pracownia prowadzi kampanie ekologiczne:

• w obronie Puszczy Białowieskiej – jej celem jest utworzenie parku narodowego na

całym obszarze puszczy i ponadgranicznego, polsko-białoruskiego rezerwatu biosfery;

• w obronie polskich drapieżników i ich siedlisk - jej rezultatem było wpisanie na listę

gatunków chronionych rysia i wilka; kampania ta jest kontynuowana, aby objąć wilka

całkowitą ochroną w Polsce i poza jej granicami;

• w obronie najcenniejszych przyrodniczo terenów górskich przed ekspansją

narciarstwa zjazdowego, w tym przed organizacją olimpiady na obszarze

Tatrzańskiego Parku Narodowego (Tatry, Pilsko, Karkonosze, Jaworzyna Krynicka);

• zmierzająca do utworzenia Turnickiego Parku Narodowego na Pogórzu Przemyskim;

• w obronie GóryŚwiętej Anny przed przeprowadzeniem autostrady A4 przez teren

Parku Krajobrazowego;

• na rzecz ekologizacji leśnictwa, która zaowocowała powołaniem polsko-czesko-

słowackiej koalicji w obronie lasów karpackich i przyczyniła się do wywołania

ogólnopolskiej dyskusji nad modelem gospodarowania w lasach.

Cały czas prowadzone są również mniejsze kampanie, takie jak kampania uświadamiająca

potrzebę zachowania drzewśródpolnych, dążenie do utworzenia rezerwatu w Dolinie

Wapienicy, kampania na rzecz utworzenia Pszczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz

Jurajskiego Parku Narodowego, dla utworzenia Parku Ekologicznego w lesie "Wolność".
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Pracownia uczestniczy też aktywnie w międzynarodowych kampaniach będąc członkiem

inicjatywy Earth Action Alert oraz Międzynarodowej Federacji Wilczej, pisząc petycje,

zbierając podpisy i organizując pikiety.172

Klub „Gaja”

Należy do najaktywniejszych i organizacji ekologicznych w Polsce, założony został jako

nieformalna grupa w 1988 roku przez Jacka Bożka. W pierwszym etapie „Gaja” organizowała

akcje edukacyjno informacyjne, prowadząc medytacje, kursy jogi, spotkania wegetariańskie.

Prowadzone były również akcje bezpośrednie w okolicach Bielska Białej. Działacze Klubu

doprowadzili do odwołania rajdu Enduro, bronili przeznaczonych do wycięcia drzew w

centrum Bielska, zaangażowali się w ochronę doliny Wapienicy.

Członkowie Klubu aktywnie włączyli się w kampanie ogólnopolskie przeciwko budowie

elektrowni atomowej wŻarnowcu oraz przeciwko budowie tamy na Dunajcu w Czorsztynie.

W 1991 roku „Gaja” zorganizowała pierwszy kongres wegetariański, który odtąd corocznie

pod hasłem „Teraz Ziemia” odbywa się w Bielsku, gromadząc ekologów z całego kraju oraz

gości z zagranicy. Na pierwszym kongresie wegetariańskim powstała idea forsowania

projektu nowej ustawy o ochronie zwierząt, która dzięki połączonym wysiłkom organizacji

ekologicznych uchwalona została 21 sierpnia 1997 roku.

W 1992 roku nieformalna dotąd grupa zawiązała Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne

Klub „Gaja”. Aktywiści włączyli się w akcje sadzenia drzew, czyszczenia rzek i potoków,

swoją pracą zdobywając sympatię wśród lokalnej społeczności Bielska.

Od 1995 roku działania Klubu ujęte są w następujące programy:

• Ogólnopolska Kampania „Teraz Wisła” - mająca na celu ochronę zlewni Wisły,

poprawę jakości wody i zachowania jej walorów przyrodniczych;

• Ogólnopolska Kampania „Zwierzę nie jest rzeczą” - jej celem było uchwalenie nowej

ustawy, spełniającej wymogi europejskie w zakresie ochrony zwierząt, a następnie jej

172 Według: InternetPracownia Na Rzecz Wszystkich Istot, http://www.most.org.pl/prnwi.
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propagowanie. W ramach kampanii Klub zorganizował między innymi blokadę w

proteście przeciwko corridzie na StadionieŚląskim w Chorzowie w 1991 roku,

organizował także akcje przeciwko tresurze zwierząt w cyrkach, polegające na

blokowaniu aren cyrkowych. Obecnie w ramach kampanii „Zwierzę nie jest rzeczą”

członkowie Klubu koordynują ogólnopolską akcję na rzecz wprowadzenia zakazu

eksportużywych koni do zachodnioeuropejskich rzeźni;

• program „Lokalna Ziemia” - służący koordynacji działań na rzecz ochrony przyrody

Bielska Białej i okolic, współpraca ze społecznościami lokalnymi.173

Ziemia Przede Wszystkim

ZPW jest kontynuacją poznańskiego oddziału Federacji Zielonych. Głównymi celami

poznańskiej FZ były kwestie ekologicznego transportu i ochrona zwierząt. Podejmowane były

akcje przeciwko tuczowi gęsi, restauracjom McDonalds, targom motoryzacyjnym. Osoby

tworzące FZ na przełomie lat 1994 – 1995 zaczęły myśleć o stworzeniu stowarzyszenia, co

miało ułatwić działalność grupy. Jako nazwę dla stowarzyszenia obrano polskie tłumaczenie

Earth First!. Od czasu rejestracji głównym polem działania ZPW stała się walka przeciwko

programowi budowy autostrad. Ekolodzy z ZPW protestowali przeciw budowie autostrady w

Poznaniu, ale wzięli również czynny udział w pracach Koalicji na Rzecz GóryŚw. Anny.

Poza organizacją protestów i blokad ZPW wydało raport „Autostrady – drogie drogi do

nikąd” oraz współpracuje z wielkopolskimi rolnikami zagrożonymi planem budowy

autostrad.174

Front Wyzwolenia Zwierząt

Grupa powstała w 1988 roku w Grudziądzu i Bydgoszczy. W założeniu miała być polskim

odpowiednikiem ALF. W ówczesnej, niedemokratycznej jeszcze rzeczywistości, akcje

bezpośrednie były jedynym sposobem zwrócenia uwagi opinii publicznej na cierpienie

zwierząt. W 1990 roku doszło m. in. do uwolnienia zwierząt ze zwierzętarni Akademii

Medycznej w Szczecinie175. Szybko jednak FWZ przerodziło się w ogólnopolski nieformalny

173 Według: „Gaja” , nr 14 / 1998.

174 InternetZiemia Przede Wszystkim, http://www.most.org.pl/zpw

175 „WegetariańskiŚwiat” , nr 11 (45), listopad 1998.
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ruch prowadzący działania informacyjno-edukacyjne. Próbuje ukierunkować energię młodych

ludzi, często dosyć radykalnie nastawionych na działania pozytywne, prowadząc kampanie na

rzecz praw zwierząt, między innymi akcje: „Pokochaj zwierzaki futerkowe”, „Cyrk bez

zwierząt”. W swoich działaniach wspiera inne organizacje ekologiczne, między innymi

angażując się w kampanie prowadzone przez Klub „Gaja”.176

Grupa Wsparcia FWZ

Jak już wcześniej wspomniałem, w 1998 roku na terenie naszego kraju zaczęły pojawiać się

sygnały o akcjach bezpośrednich prowadzonych przez niezidentyfikowane grupy (komórki) w

sposób zbliżony do działania zachodnich członków ALF. Niedługo po pojawieniu się

informacji o pierwszych akcjach bezpośrednich (w północnej Polsce) zaistniała również, na

wzór ALF Supporters Group, Polska Grupa Wsparcia FWZ.

Jej działalność do tej pory polega na rozpowszechnianiu informacji na temat ALF i akcji

przeprowadzanych przez tą organizację na świecie i w Polsce. GW FWZ przejawia swą

działalność dwojako:

• w formie biuletynu „Ruch Oporu”

• w formie strony internetowej

Pierwszy numer „Ruchu Oporu” ukazał się w lutym 1999 roku i w założeniu miał być

miesięcznikiem. Drugi numer pojawił się planowo w marcu 1999, jednak od tego czasu nie

wydano jak dotąd numeru trzeciego. Jak dowiedziałem się, numer trzeci ukazać się ma we

wrześniu 2000 r. i planuje się, że odtąd „Ruch Oporu” będzie pojawiał się co 3 miesiące.

Pierwszy numer koncentruje się na przedstawieniu Animal Liberation Front i innej radykalnej

grupy obrońców zwierząt - Justice Department. Duża część poświęcona jest sprawie

176 Według: D. Paczkowski: „Radykalni obrońcy zwierząt”, Antologia Praw Zwierząt pod red. W. Owczarza, Bielsko Biała
1995, s. 72 – 74.
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Barry’ego Horne’a, który prowadził strajk głodowy przeciwko wiwisekcji w Wielkiej

Brytanii. Przybliżenie tej akurat postaci, spowodowane zostało, jak przypuszczam, tym, iż

akcja polskiego ALF na fermie lisów w Jeziorach Wielkich koło Poznania dedykowana była

właśnie temu człowiekowi. Numer zawiera również zdjęcia z akcji na tej fermie i bieżącą listę

osób uwięzionych za akcje bezpośrednie w obronie zwierząt.177

Numer drugi biuletynu zawiera artykułProces Rewolucyjny i ALF- tłumaczący cele akcji

podejmowanych przez tą organizację, historię Roda Coronado178 - jednego z najbardziej

znanych bojowników o prawa zwierząt, historię Animal Rights Militia oraz bieżącą listę

więźniów. W numerze pojawiły się również informacje na temat wydarzeń w Północnej

Polsce (opublikowane już wcześniej w Internecie na stronie ALF), oraz dokumentacja

prasowa zdarzenia w Jeziorach Wielkich, gdzie doszło do pomalowania farbami w sprayu 730

lisów.179

Biuletyny „Ruch Oporu”, powielane metodą kserograficzną, rozprowadzane są wśród

zainteresowanych drogą pocztową, pojawiają się również na giełdach i koncertach muzyki

niezależnej. Jak dotąd zawierają głównie tłumaczenia tekstów na temat ALF, dostępnych na

stronie internetowej tej organizacji.

Także na stronie internetowej Ruchu Oporu znaleźć możemy wiele tłumaczeń tekstów

dotyczących ALF. Podobnie jak strony amerykańskie, polska strona również zawiera

zastrzeżenie, powiadamiające o wyłącznie informacyjnym celu rozpowszechnianych

wiadomości.180

177 „Ruch Oporu”nr 1, luty 1999.

178 Rod Coronado wymieniony został jako skazany za podpalenie ośrodka badającego norki na Uniwersytecie Stanowym
Michigan ekstremista działający na rzecz praw zwierząt w raporcie FBI dotyczącym terroryzmu w USA w 1995 roku
(źródło:http://www.fbi.gov).

179 Ruch Oporunr 2, marzec 1999.

180 Internet:Ruch Oporu, http://www.ruchoporu.prv.pl.
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Dzięki adresowi e-mail umieszczonemu na stronie internetowej Ruchu Oporu udało mi się

skontaktować z wydawcą biuletynu i twórcą strony.

Dowiedziałem się dzięki temu, że nakład biuletynu wyniósł jak dotąd kilkadziesiąt sztuk i

powielany był metodą kserograficzną. Zainteresowanie tego typu działalnością jest spore,

jednak nie otrzymałem informacji na temat przybliżonej liczby czytelników.

Jeśli chodzi o informacje i materiały do druku, uzyskiwane są przy użyciu Internetu, a także

pocztą od aktywistów.

Osoba wydająca „Ruch Oporu” nie miała nigdy kontaktów z Policją i innymi organami, nie

zauważyła również śladów zainteresowania swoją działalnością. Jak dotąd nie podjęła

również żadnych środków ochrony przed możliwością oskarżenia o podżeganie do

przestępstwa lub pomocnictwo w przestępstwie.

„Ruch Oporu” jak dotąd nie miałżadnych kontaktów z dziennikarzami. Jeśli chodzi o naciski

na zaprzestanie działalności – znalazła się osoba, która podjęła starania o usunięcie strony

internetowej Ruchu Oporu z serweru MOST – jak dotąd bezskutecznie.

Jeśli chodzi o dalsze plany wydawnicze, to biuletyn ma być wydawany co 3 miesiące w

nakładzie 500 sztuk, przygotowywanych w drukarni.Środki na druk pochodzą z prywatnej

kieszeni wydawcy.

Ruch Oporu ma być organizacją na wzór zachodnich ALF Supporters Group.

Noc Ziemi

Swego rodzaju bliźniaczą dla Ruchu Oporu stroną jest Noc Ziemi.181 Jest to strona o tym „jak

skutecznie przeprowadzać akcje bezpośrednie”. Zawiera „poradniki i przewodniki po

taktyczno-technicznych aspektach wyzwolenia zwierząt, ludzi i Ziemi”. Jest w swym układzie

i kolorystyce zbudowana bardzo podobnie do strony Ruchu Oporu.

181 InternetNoc Ziemihttp://www.most.org.pl/nocziemi
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Na początku umieszczone jest standardowe zastrzeżenie: „Ani autorzy, ani właściciel strony,

ani dostawca usług internetowych MOST nie ponoszą odpowiedzialności za treści artykułów

na tej stronie umieszczonych. Wszystkie teksty zostały zamieszczone jedynie w celach

informacyjnych. Zdajemy sobie sprawę z nielegalności niektórych czynów opisywanych na

elementach tej strony, dlatego stanowczo odradzamy wykorzystywanie ich w celach

przestępczych. Nie zachęcamy nikogo do naprawy tegoświata, polepszania sytuacji ludzi i

zwierząt, ani do łamania prawa w celu wyzwolenia Ziemi z rąk oprawców. Mamy nadzieję, że

po przeczytaniu dokładnie wszystkich treści zamieszczonych na tej stronie nie będziesz chciał

ich wykorzystywać, a jedynie usiądziesz przed telewizorem, zjesz hamburgera, wypijesz Coca

Colę i dalej będziesz konsumować wyczerpujące się zasoby umierającej planety Ziemi.”

Jeśli chodzi o zawartość strony, autorzy prezentują adresy i telefony ferm futrzarskich w

Polsce, teksty wywiadów z nieistniejącym już, kontrowersyjnym zespołem Vegan Reich

związanym z Hardline. Publikują również pierwszy numerVanguard, biuetynu HxL.

Przedstawiają poglądy liberatorów i ich manifest,Deklarację Wojny.

Na stronie można również znaleźć tekst książki IzmaelD. Quinna. Jest tam także 13 rozdział

książki Mybook - A Guide To The Philosophy of Objectivism: „Libertarian Guerilla

Warfare”, dotyczący wolnościowej partyzantki antyrządowej. Autorzy publikują podręcznik

walki z marksistowskim rządem przygotowany dla sandinistów przez CIA, oraz wiele

materiałów ALF oraz innychźródeł terrorystycznych i sabotażowych dostępnych w sieci.

Przybliżają postać H. D. Thoreau, oraz Teda Kaczynskiego, Unabombera. Czerpią wiedzę z

filozofii Dalekiego Wschodu, publikując traktat Sztuka Wojnystarożytnego chińskiego

stratega Sun Tzu, teksty mistrzów wschodnich sztuk walki oraz Tao Te Ching – inne

starożytne dzieło Dalekiego Wschodu.

Publikują w końcu treść rozporządzenia dotyczącego praw policji w przypadku

zatrzymania.182 Widać, że autorzy strony starają się uczyć nie tylko jak dokonywać akcji

182 Rozp. RM z dnia 17 września 1990 r. w sprawie trybu legitymowania, zatrzymywania osób, dokonywania kontroli



161

bezpośrednich, ale ważne są dla nich również kwestie odpowiedniego przygotowania

merytorycznego i zrozumienia podejmowanych działań.

Grupy nieformalne

Wiele jest w Polsce grup o charakterze nieformalnym, znanych jedynie lokalnie, działających

w ograniczony sposób, na niewielkim obszarze. Przykładem może być tu śląsko-zagłębiowski

Głos Dla Zwierząt, czy też warszawski Die By The Sword. Przeważnie zajmują się one

organizacją małych183 pikiet, happeningów. Również wśród nich ścierają się poglądy

dotyczące charakteru przeprowadzanych akcji. Zdecydowanie łatwiej jest tu o konsesus, z

uwagi na niewielką liczbę osób aktywnie działających. Osoby związane z tego typu grupami

angażują się chętnie w kampanie prowadzone na ich terenie przez większe organizacje, takie

jak np. Klub „Gaja”.

Zielone Brygady

Zielone Brygady nie są organizacją ekologiczną. Są natomiast wydawnictwem działającym

nieprzerwanie od 1989 roku, wywierającym zdecydowanie największy wpływ na

kształtowanie się polskiego ruchu ekologicznego. „Zielone Brygady – Pismo Ekologów”

stanowi forum wymiany wiadomości i informacji ekologów z całego kraju. Pismo nie ma

określonego profilu, publikuje wiele materiałów nadesłanych przez czytelników, którzy

często prezentują odmienne zdania, mniej lub bardziej radykalne. To spowodowało zarzuty

osobistej oraz przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku przez policjantów.(Dz. Ust. nr 70 poz. 409 z 12
października 1990 r. - z późniejszymi zmianami)

183 Do 15 osób tak, aby móc działać bez zezwolenia, nie naruszając jednocześnie ustawy Prawo o Zgromadzeniach.
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wobec wydawnictwa ze strony niektórychśrodowisk, posądzających ZB o sprzyjanie

anarchistom, nacjonalistom a nawet sektom184. Wydawnictwo ZB jest niezależne odżadnej

organizacji czy opcjiświatopoglądowej. Dzięki dofinansowaniu ze strony Fundacji Batorego i

do 1999 roku Narodowego Funduszu OchronyŚrodowiska jego nakładem ukazało się wiele

publikacji dotyczących ekologii, nieposłuszeństwa obywatelskiego, historii ruchów

ekologicznych, wegetarianizmu. Obecnie wydawnictwo boryka się z problemami

finansowymi, z niejasnych powodów nie otrzymało bowiem dotacji z NFOŚ, co powoduje

wstrzymywanie wydania kolejnych numerów pisma.185

Wybrane akcje polskich ekologów

Tama tamie

Początek lat dziewięćdziesiątych przyniósł ożywienie działalności ruchów ekologicznych w

naszym kraju. Po przełomowym 1989 roku obywatele uzyskali, przynajmniej teoretycznie

większy wpływ na decyzje podejmowane w ich imieniu. Wzrosła ilość zainteresowanych

ekologią młodych ludzi. Jednym z punktów zapalnych stały się inwestycje rządu w budowę

nieekologicznych, jak twierdzili „zieloni”, obiektów – zapory w Czorsztynie czy też

elektrowni atomowej wŻarnowcu.

Powstał oddolny, społeczny ruch ludzi protestujących przeciwko tego typu budowom. Walka

odbywała się początkowo na papierze – poprzez pisanie niezliczonych protestów, odwołań,

wysyłanie petycji. W większości działania te nie przynosiły jednak rezultatów, dlatego

ekolodzy, pragnąc jednocześnie przybliżyć problem nie zainteresowanym do tej pory

ludziom, zdecydowali się na bardziej spektakularne działania.

W dniach 15 - 22 lipca 1991 odbyła się blokada dróg dojazdowych do budowy zapory wodnej

w Czorsztynie – Niedzicy. W akcji pod nazwą „Tama Tamie” uczestniczyło ok. 200 osób z

całej Polski. Były tam osoby związane z WiP, FA, FZ i innymi grupami ekologicznymi.

184 Dr. Z. Pasek z Ośrodka Dokumentacji Wyznań Religijnych w Polsce Współczesnej przy Instytucie Religioznawstwa UJ
określa ZB jako nowy ruch religijny. Według: J. Podgórska „Demon Sekt”, Polityka, nr 38, 19 września 1998.

185 Internet:Zielone Brygadyhttp://www.most.org.pl/zb.
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Ekolodzy mieszkali w jednym z wielu opuszczonych budynków znajdujących się na terenie

przyszłego zbiornika wodnego. Codziennie wstawali o 5 rano i szli na drogi, gdzie siadali

blokując przejazd ciężarówek. Dochodziło do ostrych konfliktów z kierowcami, którzy

usiłowali siłą przedostać się przez blokadę

Miejscowa ludność, początkowo przyjaźnie nastawiona do ekologów stopniowo zmieniała

swe stanowisko, głównie pod wpływem propagandy ze strony władz. Policja nie

interweniowała, obserwując jedynie wydarzenia.

Do kolegium do spraw wykroczeń trafiało wiele wniosków o ukaranie blokujących. Wszyscy

ukarani składali odwołania i nie płacili kar.

Zdając sobie sprawę, że jednorazowy sprzeciw niczego nie zmieni ekolodzy postanowili

kontynuować blokadę w ostatnim tygodniu sierpnia. Już na tydzień przed zaplanowaną akcją

w Pieninach pojawili się ekolodzy, zbierający podpisy pod petycją o zaniechanie budowy i

propagujące ideę akcji.

Od początku aktywnie działała policja, licznieściągnięta z całego województwa, legitymując,

gromadząc w jednym miejscu, próbując przestraszyć i usunąć uczestników akcji oraz

przeganiając z okolicy przypadkowych turystów. Tym razem pojawili się też ochroniarze

wynajęci przez inwestorów, którzy w ten sposób chcieli zabezpieczyć się na wypadek

obojętności policji.

Policja zapowiedziała,że wszyscy, którzy nie opuszczą terenu budowy dobrowolnie, zostaną

usunięci siłą, jednak ekolodzy zignorowali to ostrzeżenie.

Odrzucono też propozycję dyrektora budowy, aby zamienić blokadę na zwiedzanie sztolni

pod zaporą. W poniedziałek rano na ekologów czekało już kilkadziesiąt pojazdów

policyjnych, straż pożarna z armatką wodną, autobusy PKS wynajęte przez władze do

wywiezienia ekologów, mundurowe oddziały prewencji, brygada antyterrorystyczna i

funkcjonariusze UOP.

Po przybyciu ciężarówek nastąpiła szarpanina. Ostatecznie samochody osłonięte kordonem

przejechały i budowa ruszyła. Po kilkunastu minutach ekologom udało się znowu zablokować
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drogę - tym razem interwencja była szybka i brutalna. Od tej pory wejście na drogę stale

zagradzał kordon samochodów i funkcjonariuszy.

Po południu zjawili się ludzie z ruchu „Wolę Być” i ekologom udała się próba blokady w

innym miejscu - ale też trwała tylko kilkanaście minut. Przed wieczorem miała miejsce

jeszcze jedna mała blokada (kilka kilometrów dalej), która po udanym wstrzymaniu ruchu

ustąpiła przed policją. Tymczasem kontynuowane były prace przy budowie zapory.

Wieczorem siły policyjne zostały wzmocnione oddziałami prewencji z Katowic i przybyłym

również stamtąd wozem pancernym, który jednak nie został użyty.

Ekolodzy przebywali na miejscu jeszcze przez kilka dni organizując sporadyczne blokady. W

międzyczasie próbowali nawet zorganizować z policjantami mecz piłki nożnej, jednak nie

doszedł on do skutku wobec sprzeciwu dowództwa.

Z Czorsztyna ekolodzy udali się wspomóc protesty przeciw budowie elektrowni w

Żarnowcu.186

Podczas akcji „Tama Tamie” wydarzył się tragiczny incydent - kierowca ciężarówki najechał

dwójkę uczestników blokady powodując u nich poważne obrażenia.187

L. Pachacz, kierowca ciężarówki, który ranił dwie osoby na blokadzie w Czorsztynie został

prawomocnie skazany przez krakowski Sąd Rejonowy na rok i sześć miesięcy pozbawienia

wolności z zawieszeniem na trzy lata oraz na sześć milionów złotych grzywny. Poprzedni

wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Targu został zaskarżony przez nowotarską prokuraturę i

przez oskarżycielkę posiłkową, występującą w imieniu jednej z poszkodowanych osób.

Zaskarżony wyrok stanowił,że oskarżony działał w warunkach obrony koniecznej z art.

22§3 KK ‘69.

Podczas rozprawy rewizyjnej w Krakowie podczas uznano,że Sąd Rejonowy w Nowym

Targu poczynił prawidłowe ustalenia faktyczne, ale wyciągnął z nich błędne wnioski.

186
Według: „Zielone Brygady”, nr 7-8 (25-26) / 1991; nr 9 (27) / 1991.

187 Według: R. Skrzypiec:W poszukiwaniu sprawiedliwości.. op. cit., s. 81.
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Kierowca co prawda nie spowodował wypadku umyślnie, ale nie ma usprawiedliwienia dla

jego lekkomyślnego postępowania, gdyż zdrowie i życie ludzkie są wartościami

najwyższymi, przed którymi muszą ustąpić inne względy.188

Blokada corridy

W lipcu 1991 roku w największych miastach w Polsce pojawiły się plakaty reklamujące

corridę, z której pokazami miała wystąpić grupa z Francji. Spowodowało to przygotowania

ekologów dążących do odwołania tej imprezy. Powoływali się oni m.in. na Rozporządzenie

Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie zwierząt, które

zakazywało znęcania się nad zwierzętami.

Pisma w tej sprawie wystosowano do poznańskiej Prokuratury. Prokurator, po przesłuchaniu

organizatorów i obejrzeniu filmu wideo z podobnego widowiska we Francji, stwierdził, iż

istnieją podstawy prawne do uznania tej imprezy za sprzeczną z prawem i skierował pismo do

wojewody o jej wstrzymanie, jednak wojewoda poznański wydał pozwolenie. Prokurator

zaskarżył tę decyzję do Ministerstwa Kultury i Sztuki, a tam odpowiedziano,że Ministerstwo

nie posiada kompetencji do załatwienia tej sprawy i corrida w efekcie została zalegalizowana.

Spowodowało to przygotowania ekologów i w konsekwencji na pikietę na stadionie Warty w

Poznaniu przyszło ponad 40 osób z Federacji Anarchistycznej i Federacji Zielonych, Ruchu

Wyzwolenia Zwierząt i trochę osób „niezorganizowanych”. Przed bramą wejściową

dokonano akcji zamalowania biletów farbami w sprayu, a następnie 30 obrońców zwierząt

weszło na stadion przez dziurę w płocie. Kiedy nadjechali organizatorzy ze zwierzętami, 30-

osobowa grupa weszła na arenę uniemożliwiając rozpoczęcie pokazu. Po kilkunastu minutach

interweniowała policja, usuwając ekologów poza stadion.189

W Poznaniu akcja zakończyła się w miarę spokojnie, jednak do prawdziwie dramatycznych

wydarzeń doszło na StadionieŚląskim w Chorzowie 6 sierpnia 1991 roku. Tu akcję

zorganizowały Klub „Gaja”, Federacja Anarchistyczna i Federacja Zielonych.

188 Według: „Zielone Brygady”, nr 1 (65) / 1995.

189 Według: „Zielone Brygady”, nr 7-8 ( 25-26) / 1991.
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W dniu, w którym miała odbyć się corrida, lokalne gazety na pierwszych stronach podały,że

do pokazu nie dojdzie gdyż nie zgodził się wojewoda, rada i prezydent miasta. Taką samą

wiadomość otrzymali ekolodzy w telefonicznej rozmowie z przedstawicielem urzędu

wojewódzkiego w Katowicach. Jednak organizatorzy nie mieli zamiaru zrezygnować z

przedstawienia.

Obrońcy zwierząt szybko ustawili blokadę przed wejściem, informując wchodzących o

powodzie protestu i o tym,że impreza jest nielegalna, prosząc o niebranie w niej udziału i

oddanie biletów do kasy. W tym samym czasie policjanci odmówili przerwania imprezy, a

następnie zaczęli pacyfikować pikietujących, a po chwili dołączyli do nich ochroniarze.

Ekolodzy postanowili wstrzymać widowisko w inny sposób. Dwanaście osób przeszło przez

mur i uciekając przed policją dostało się na arenę.

Po kilkunastu minutach konsternacji wśród organizatorów i służb porządkowych,

nieprzygotowanych na kłopoty tego typu, podjęta została zdecydowana interwencja, a

nastroje podgrzewane były przezżądną krwi publiczność. Organizatorzy nie potrafili poradzić

sobie z ekologami, namówili więc około 30-osobową grupę silnych młodych mężczyzn

obecnych na widowni o usunięcie siłą pikietujących. Brutalna przepychanka, podczas której

ekolodzy byli kopani, a ostatecznie wywleczeni siłą, trwała kilkanaście minut.

Obecna na miejscu policja nie podjęła interwencji. Po rozpoczęciu imprezy, w pewnym

momencie trójka ekologów znów dostała się na arenę, ignorując prośby toreadorów o jej

opuszczenie. Wówczas toreadorzy zaczęli kierować rozwścieczonego byka na protestujących.

Zwierzę rozpędziło grupę. Do trójki obecnych na arenie ekologów dołączyły dwie

dziewczyny, na co organizatorzy zareagowali wypuszczeniem drugiego byka, który

zaatakował siedzących.

Toreadorzy odciągnęli zwierzę dopiero, gdy jeden z pikietujących został zraniony przez bycze

rogi. Widownia była wyraźnie zadowolona dodatkową nieplanowaną atrakcją. Dopiero

wówczas pojawił się przedstawiciel Policji,żądając opuszczenia areny, na co obrońcy

zwierząt zareagowali żądaniem wstrzymania przedstawienia i przyjazdu prokuratora.

Następnie na arenie pojawili się dziennikarze, a w chwilę później ponownie przedstawiciele

publiczności, w celu usunięcia ekologów poza ogrodzenie areny. Wtedy dopiero
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interweniowała policja - wyprowadzając pobitych pikietujących poza bramę stadionu, przy

wyraźnym poparciu widzów.

Ekolodzy natychmiast udali się na posterunek Policji przy StadionieŚląskim, domagając się

przyjazdu prokuratora i przeprowadzenia obdukcji. Rozpoczęły się przesłuchania - z

pikietującymi w charakterzeświadków, składających doniesienie o popełnieniu przestępstwa:

zorganizowanie corridy mimo braku formalnej zgody, szczucie i drażnienie zwierząt,

sprowokowanie i nieprzeciwdziałanie atakowi byków, pobicie przez policję i widzów.

Na wniosek prokuratora reporterzy przekazali cały, ponad godzinny, materiał filmowy do

depozytu policyjnego. Podczas obdukcji u siedmiu osób stwierdzono obrażenia - krwiaki,

siniaki i drobne rany, głównie na skutek pobicia przez widownię.

Pomimo rozpoznania przez wszystkich przesłuchanych ekologów bijących ich i drażniących

byki organizatorów, Francuzów zwolniono i mogli spokojnie wrócić do swojego kraju.

Organizatorzy twierdzili, że drugiego byka wypuszczono, bo był on tresowany jako

przewodnik, mający ściągnąć z areny inne zwierzęta, jednak stracił orientację i stał się

agresywny. Policjanci swą bezczynność tłumaczyli brakiem rozkazu do interwencji.190

Mimo nieprzychylnej postawy publiczności i uszczerbku na zdrowiu poniesionego przez

pikietujących protest przyniósł jednak skutek. Zrezygnowano z dalszych, zaplanowanych

przedstawień, a nigdy więcej w Polsce nie było już prób organizacji corridy.

Cyrk jest śmieszny - nie dla zwierząt

Klub „Gaja” był również organizatorem akcji „Cyrk jestśmieszny - nie dla zwierząt” w

Bielsku Białej. Akcje pod tym hasłem odbywały się już w całej Polsce, jednak właśnie w

Bielsku przyniosły wymierny sukces. Podobnie jak w innych miastach w chwili przyjazdu

cyrku do miasta pojawiały się grupy młodych ludzi z transparentami, rozdających ulotki.

Klub „Gaja” połączył jednak protesty uliczne z inicjatywą legislacyjną. Wystosował do

Prezydenta Miasta apel o wprowadzenie lokalnego zakazu wjazdu dla cyrków z tresurą

190 Według: „Zielone Brygady”, nr 7-8 ( 25-26) / 1991; „Gaja”, nr 14 / 1998.
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dzikich zwierząt. Prezydent uchylił się od podjęcia decyzji tłumacząc się brakiem

kompetencji do podjęcia decyzji, kierując ekologów do Rady Miejskiej. Rada natomiast

stwierdziła brak podstaw prawnych do podjęcia takiej decyzji i sprawa utknęła w martwym

punkcie.

Przełomowym momentem stała się kilkudziesięciominutowa blokada przedstawienia cyrku,

kiedy to grupa członków Klubu wbiegła na arenę uniemożliwiając rozpoczęcie

przedstawienia. Determinacja obrońców zwierząt sprawiła, że zaczęto postrzegać ich jako

poważnych partnerów rozmów. Rada Miejska zaczęła liczyć się z ich zdaniem. Wystosowała

list do Marszałka Sejmu, a jednocześnie przyjeżdżającym do Bielska cyrkom zaczęto

odmawiać zgody na reklamę.

Po kolejnej akcji w 1995 roku, mimo braku odpowiedzi Sejmu RP Prezydent Miasta

ustanowił lokalny zakaz wjazdu dla cyrków z tresurą dzikich zwierząt ustanawiając w tej

sprawie precedens.191

Plotka o zakażonej wołowinie w Rudzie Śląskiej

Na fali paniki wywołanej szerzącą się w Europie chorobą Creutzfelda - Jacoba192, po śmierci

młodej dziewczyny w Poznaniu spowodowanej wirusem BSE, 13 listopada 1997 roku w

Rudzie Śląskiej Halembie pojawiły się ulotki przestrzegające klientów sklepów mięsnych

przed kupowaniem wołowiny. Ulotki, powielone metodą kserograficzną, zatytułowane były

„Uwaga na zakażone mięso”. Dalsza treść ulotki oznajmiała, iż w hurtowniach i sklepach w

regionieśląskim pojawiło się mięso zakażone BSE, a do czasu ustaleniaźródła pochodzenia

zakażonego towaru mieszkańcom Śląska proponuje się powstrzymanie od zakupów mięsa.

Pod tekstem podpisał się Główny Inspektor Sanitarny - Mateusz Czapski. Oczywiście w

Polsce nie ma takiego stanowiska, nazwisko zostało wymyślone.193

191 Według: „Gaja” , nr 14 / 1998.

192 Choroba Creutzfelda - Jacoba, zwana również „chorobą wściekłych krów” wywoływana jest przez wirus BSE,
powodujący gąbczaste zwyrodnienie mózgu. Jego nosicielami okazały się krowy, choroba spowodowała wiele
zachorowań i zgonów powodując panikę w Europie. Ze względu na to, iż pierwsze sygnały o zarażonych zwierzętach
pojawiły się w Anglii w wielu krajach wstrzymano import brytyjskiej wołowiny, nie uchroniło to jednak mieszkańców
innych krajów na kontynencie przed przypadkami zachorowań.

193 Według: „Gazeta w Katowicach”, 14 listopada 1997, 15-16 listopada 1997; „Dziennik Zachodni”, 5 grudnia 1997.
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Plotka trafiła na podatny grunt - praktycznie powstrzymała ludzi przed kupowaniem mięsa

wołowego w RudzieŚląskiej, spowodowała lawinę telefonów do katowickiego Sanepidu oraz

do Urzędu Miejskiego w RudzieŚląskiej. Sprawą zainteresowała się policja i prokuratura.

Podinspektor S. Neniczka, zastępca komendanta rejonowego policji w RudzieŚląskiej

wierzył w szybkie wykrycie sprawcy - wskazówką miał być odręczny podpis „Mateusza

Czapskiego”, wykonany przez autora ulotki. Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika

jednak, iż osoba (lub osoby) odpowiedzialne za sporządzenie i rozklejenie ulotek nie zostały

zidentyfikowane.

Odrzucając hipotezę J. Siwka, kierownika Działu HigienyŻywienia i Żywności w

katowickim Sanepidzie, przypuszczającego, iż autorem ulotki była osoba niezrównoważona

psychicznie, można postawić tezę, iż sprawcą zamieszania byliśląscy wegetarianie. Ich celem

było wykorzystanie medialnego zamieszania wokół choroby przenoszonej przez krowy,

spowodowanie strat ekonomicznych osób związanych z handlem i produkcją mięsa, a także

wytworzenie wśród konsumentów strachu przed jego kupowaniem i jedzeniem. Biorąc pod

uwagę koszty akcji (papier, ksero i klej) i jej skutki (załamanie handlu wołowiną w Rudzie

Śląskiej w okresie paru tygodni - czego skutkiem było zmniejszenie obrotów sklepów

mięsnych, panika wśród mieszkańców, kilka dużych artykułów prasowych i niewykrycie

sprawców) można uznać akcję ekologów za udaną.

Ulotki podobnej treści pojawiły się również w Dąbrowie Górniczej, jednak tam sprawa nie

wzbudziła większego zainteresowania.

Blokada budowy autostrady koło Góry Św. Anny

Akcja Koalicji Na Rzecz Góry.Św. Anny rozpoczęła się w kwietniu 1998 roku i trwała przez

sześć tygodni, do połowy maja 1998. Jej celem było ocalenie parku krajobrazowego Ligota

Dolna, przez który przebiegać miała autostrada A-4.
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W blokadzie uczestniczyły osoby związane z rozmaitymi organizacjami ekologicznymi, stąd

też akcja miała złożony charakter. Obok działań pokojowych, takich jak pikiety, happeningi,

niektóre osoby zastosowały metody wzięte z podręcznika Ecodefense – takie jak usuwanie

znaków geodezyjnych i nabijanie drzew gwoździami, co miało uniemożliwi ć ich ścinanie.

Kilka osób, wzorem angielskich ekologów wspinając się wysoko zbudowało domki na

drzewach.

Na drodze dojazdowej do miejsca prowadzonych robót ekolodzy przypięli się do metalowych

beczek razem, w sposób uniemożliwiający rozdzielenie ich przez osoby trzecie. Kolejna

grupa zajęła pozycje na rusztowaniach służących budowie.

Uczestnicy akcji zdziwieni byli brakiem agresji ze strony przybyłych robotników, którzy nie

próbowali na siłę dostać się na miejsce budowy.

Prowadzone negocjacje z wojewodą opolskim nie przyniosły rezultatów. To spowodowało

zaostrzenie sytuacji.

Grupa ekologów próbowała wstrzymać budowę autostrady we wsi Wysoka, zajmując dwa

budynki przeznaczone do rozbiórki. Doszło tu do bezpośredniego starcia. Ekolodzy zajęli

miejsca na dachach budynków, koparki natomiast rozpoczęły rozbiórkę. W niektórych

momentach łyżka koparki niszcząca ściany domu ewidentnie zagrażała życiu protestujących.

Ochroniarze, wynajęci przez przedsiębiorstwo budujące autostradę, przystąpili do usuwania

ekologów z dachu. Obie strony w pewnym momencie dały ponieść się emocjom –

ochroniarze zdecydowanie postąpili z młodymi ekologami, ci zaś odpowiedzieli obrzucając
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ich błotem, fekaliami i kamieniami. Policja obserwowała zdarzenia z boku nie interweniując,

mimo wezwań ze strony innych ekologów obserwujących zajścia.194

Rozpoczęcie kampanii ALF w Polsce

W 1998 roku nasiliła się działalność radykalnych ekologów w północnej Polsce, zwłaszcza w

województwie Wielkopolskim.

2 grudnia 1998 na stronie Animal Liberation Front w sekcji przynoszącej nowe wiadomości

ze świata pojawił się zestaw informacji dotyczących akcji przeprowadzonych przez Polski

ALF -Front Wyzwolenia Zwierząt. Jako działania polskiego ALF wymieniono:

• 22 kwietnia 1998, Poznań – rozbicie szyb wystawowych, uszkodzenie szyldów,

zaklejenie zamków dużego sklepu mięsnego;

• 8 maja 1998, Poznań – wybicie szyb, uszkodzenie szyldu, zaklejenie zamków w

sklepie mięsnym, wybicie szyb i zaklejenie zamków w dwóch sklepach z futrami,

zaklejenie zamków w sklepie myśliwskim;

• 23 maja 1998, Poznań – uszkodzenie namiotu cyrkowego;

• czerwiec 1998, Poznań – wybicie szyb i zaklejenie zamków w kilku sklepach

mięsnych;

• lipiec 1998, Janów koło Szczytna – wypuszczenie kilkuset lisów z fermy futrzarskiej;

• 16 wrzesień 1998, Poznań – wybicie szyb w sklepie futrzarskim;

• 26 październik 1998, Poznań – uszkodzenie samochodu należącego do cyrku;

• 26 październik 1998, Janów koło Szczytna - pomalowanie nieszkodliwą farbą około

250 lisów (był to drugi atak na tę fermę);

• 28 październik 1998, Poznań – pomalowanie 3 sklepów futrzarskich sloganami

antyfutrzarskimi, slogany wegańskie umieszczono też na dużym sklepie mięsnym;

• 6 listopada 1998, Poznań – pomalowanie 3 sklepów mięsnych, restauracji i sklepu z

futrami sloganami antyfutrzarskimi i wegetariańskimi;

• 10 listopada, Poznań – zniszczenie okien wystawowych, drzwi i szyldów w dwóch

największych sklepach mięsnych oraz w jednym sklepie futrzarskim;

• 16 listopada 1998, Jeziory Wielkie – zniszczenie 5 ambon myśliwskich;

194 Według: film Bitwa o Górę Św. Anny, wydany przez kooperatywę filmową „Wizja” z Poznania.
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• 30 listopada / 1 grudnia 1998, Jeziory Wielkie – atak na fermę lisów – ponad 300

rudych i 400 polarnych lisów pomalowano nieszkodliwą dla nich farbą.

Lista opublikowana w Internecie wskazuje na rozpoczęcie działalności ALF na terenie Polski.

Potwierdzeniem tego jest rozmowa z P. Kowalewskim, prezesem Frontu Wyzwolenia

Zwierząt „Wolę Być" przeprowadzona przez miesięcznik „Wegetariański Świat”, który

przyznał,że Polskę odwiedziła grupa przedstawicieli zachodniego ALF. Na tle stosunku do

akcji bezpośrednich doszło do podziału w FWZ. Wyłoniła się spora grupa osób popierających

akcje bezpośrednie, która odeszła od legalnej działalności we Froncie. Osoby przekonane do

działalności edukacyjno-informacyjnej zmierzają do zdelegalizowania Frontu, ze względu na

konsekwencje prawne akcji bezpośrednich radykałów, o które mogłoby zostać posądzane

stowarzyszenie. Na bazie organizacji powstało Stowarzyszenie Społeczno Ekologiczne na

rzecz Praw iŻycia Zwierząt, w założeniu stosujące metody demokratyczne i nie naruszające

obowiązującego prawa.195

Według informacji, jakie uzyskałem prowadząc korespondencję z Naczelnikiem Wydziału

Postępowań Administracyjnych KWP w Poznaniu, mł. insp. mgr. K. Kasztelanem,

wydarzenia, jakie miały miejsce na terenie Poznania, polegające na niszczeniu szyldów, szyb

i zaklejaniu zamków w sklepach mięsnych, futrzarskich i myśliwskich, kwalifikowane były

jako przestępstwa pospolite i niemożliwe jest odszukanie na podstawie samej daty zdarzenia,

która jednostka prowadziła postępowania przygotowawcze w wyżej wymienionych sprawach.

Potwierdził to również J. Szemerluk z biura rzecznika prasowego poznańskiej policji w

rozmowie z dziennikiem „Życie” 196, po drugim ataku na sklep mięsny „Prosiaczek”,

stwierdzając, że takie wydarzenia traktuje się jako zwykły chuligański wybryk.

Akcja na fermie lisów w Jeziorach Wielkich

Bez wątpienia największą i najgłośniejszą akcją polskiej komórki ALF było pomalowanie

730 lisów farbami w sprayu na fermie futrzarskiej w Jeziorach Wielkich nocą z 30 listopada

na 1 grudnia 1998 roku. Pełną dokumentację prasową tego wydarzenia zamieszcza biuletyn

195 „Nie straciliśmy pazurów”, Wegetariański Świat, nr 11 (45), listopad 1998

196 „Życie”, 13 listopada 1998
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„Ruch Oporu”, nr 2. Na podstawie tych informacji można odtworzyć prawdopodobny

przebieg akcji.

Sprawcy przyjechali samochodem, który ukryli w pobliskim lesie. Stamtąd dwie osoby (o

czym świadczyły ślady naśniegu), przecinając druty otaczające dwumetrowy murowany płot

weszły na teren fermy, pilnowanej przez psy i 68-letniego stróża (który został po tym

wydarzeniu zwolniony z pracy). Ferma położona jest na dużej powierzchni siedmiu hektarów,

a stróż słysząc psy, szczekające na drugim jej końcu przypuszczał,że jak to często wcześniej

bywało, ujadają one na liczne w okolicy koty. W tym czasie obrońcy zwierząt malowali futra

lisów czerwoną farbą.

Na ścianie jednego z pawilonów sprawcy zostawili wizytówkę, pisząc czerwoną farbą w

sprayu „Akcja dedykowana Barry’emu Hornowi !!!”, „ Futro stop”. Na murze otaczającym

fermę pojawiły się napisy „Futro to hańba”, „ Dość okrucieństwa dla luksusu”, obok rysunek

czerwonej pętli a w niej litery RR przedzielone błyskawicą. Był to podpis sprawców -

określających się jako Brygada RR (nazwa pochodziła z popularnego filmu animowanego dla

dzieci).

Pełniący obowiązki kierownika fermy, J. Juskowiak ocenił straty finansowe fermy na około

82.000 złotych. Zwierzęta nie były ubezpieczone, więc straty miały dotknąć głównie

pracowników firmy. Zarządca masy spadkowej po poprzednim właścicielu fermy i szefie

spółki Vera - Rol Łękno, J. Pawłowski stwierdził,że hodowla staje się nieopłacalna i

przedsiębiorstwo będzie zmuszone ograniczyć produkcję.197

197 Według: „Gazeta Poznańska”, 1 grudnia 1998, „Express Poznański” , 1 grudnia 1998; „Głos Wielkopolski”,2 grudnia
1998 i 4 grudnia 1998, „Gazeta Wielkopolska”, 12 - 13 grudnia 1998, „Poznaniak”, 12 - 13 grudnia 1998 - materiały
kserograficzne zamieszczone w 2 numerze biuletynu „Ruch Oporu”.
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Z artykułów prasowych wynika nieufność pracowników fermy i niechęć do rozgłaszania całej

sprawy. Dopiero po wysłaniu drugiego listu do przedsiębiorstwa Vera - Rol, z prośbą o

opisanie zdarzenia i przedstawienie stanowiska właścicieli fermy otrzymałem odpowiedź,

dotyczącą zdarzenia.

Właściciele fermy nie potrafili zrozumieć motywów sprawcy198, przypuszczali, iż była to

chęć zaistnienia, zademonstrowania swojej obecności. Według nich również okoliczna

ludność zdecydowanie negatywnie odniosła się do zdarzenia. Ferma nie była ubezpieczona i

również po akcji ALF nie zostały podjęte żadne kroki w tym kierunku. Nie zainstalowano

żadnych dodatkowych zabezpieczeń. Wzrosła jednak aktywność stróżów nocnych.199

Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie prowadzone było przez Komendę Rejonową

Policji w Środzie Wlkp. pod nadzorem tamtejszej Prokuratury Rejonowej i zostało umorzone

wobec niewykrycia sprawców.

Podpalenie samochodu szefa zakładów mięsnych w Krakowie

Jak już wcześniej wspomniałem, w grudniu 1998 roku na polskiej stronie internetowej

prowadzonej przez zwolenników Hardline, pojawiło się zdjęcie doszczętnie spalonego

samochodu. Podpis brzmiał: „WesołychŚwiąt” - samochód należał do szefa zakładów

mięsnych w Krakowie, a „zajęli się” nim miłośnicy zwierząt. Był to jedyny przypadek

spalenia w Polsce pojazdu przez radykalnych ekologów, z jakim spotkałem się zbierając

materiały do swojej pracy magisterskiej.

198 w rozmowie telefonicznej właściciel jednej z ferm z terenu GórnegoŚląska stwierdził,że inicjatorami tego typu akcji są
producenci sztucznych futer, którzy w ten sposób chcą pozbyć się konkurencji.

199 Korespondencja z dnia 29 marca 2000.
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Działalność przeciwko myśliwym

Mimo niechętnego stosunku obrońców zwierząt do myśliwych i polowań, w Polsce nie

powstała jeszcze organizacja podobna do brytyjskiej Hunt Saboteurs, decydująca się na

bezpośrednią konfrontację z myśliwymi. Nie oznacza to jednak,że na terenie naszego kraju

nie podejmuje się działań mających na celu utrudnienieżycia myśliwym. Prasa łowiecka

często donosi o wandalach niszczących ambony myśliwskie. Przykładowe akcje tego typu

miały miejsce w Gostyninie w marcu 1997 roku (1 ambona)200, w Puszczy Knyszyńskiej w

końcu 1997 roku (6 ambon)201, i w Jeziorach Wielkich 16 listopada 1998 roku (5 ambon)202.

Akcje odbywają się pod osłoną nocy tak, aby uniknąć kontaktu z myśliwymi. Niszczenie

polega zazwyczaj na przewróceniu ambony przy pomocy lin, lub pocięciu ambony przy

pomocy pił. W przypadku Puszczy Knyszyńskiej ambony po ich pocięciu próbowano

podpalić.

200 „Łowiec Polski”: nr 10 / 1997.

201 „Łowiec Polski”, nr 7 (1826), lipiec 1998.

202 Internet:Animal Liberation Frontline, http://www.enviroweb.org/ALFIS.
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Nie można jednoznacznie stwierdzić, czy we wszystkich przypadkach sprawcami byli

ekolodzy, ale jest to dosyć prawdopodobne. Według E. Skiby, członka Komisji Etyki

Łowieckiej Okręgowego Związku Łowieckiego w Katowicach, w przypadku ambon

położonych na terenach wiejskich, sprawcami są często kłusownicy i osoby mające osobiste

porachunki z myśliwymi, natomiast na obrzeżach dużych miast często sprawcami są „młodzi

chuligani”.203

Według informacji uzyskanych przez mnie od mł. insp. mgr. K. Kasztelana, czynności w

sprawie zniszczenia ambon w Jeziorach Wielkich prowadzone były przez komisariat policji w

Zaniemyślu. Niestety, komendant tamtejszego komisariatu, st. sierż. Konopka poinformował

mnie,że Komisariat nie posiadażadnych informacji na ten temat.

Domniemane wypuszczenie tygrysa z klatki cyrku

14 marca 1999 w Warszawie doszło do tragicznego zdarzenia. Trzy tygrysy wydostały się

klatek cyrku. Dwa z nich szybko schwytano, jednak ostatni uciekł, a podczas obławy, od

zabłąkanej kuli policjanta zginął weterynarz.

Dość szybko jedną z hipotez stało się celowe działanie obrońców zwierząt, którzy rzekomo

mieliby wypuścić zwierzęta. Dodatkowo na taką ewentualność wskazywała wiadomość

wysłana do gazet pocztą elektroniczną. Nieznana organizacja ekologiczna - Polska Liga

Ochrony Zwierząt, przyznała się do wypuszczenia zwierząt. Zapowiedziała jednocześnie

powtarzanie akcji uwalniania zwierząt z cyrków.

203 Rozmowa telefoniczna z dnia 27 lipca 2000.
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Policja szybko ustaliła autora listu, wysłanego z konta jednego z pracowników naukowych

Politechniki Warszawskiej. Okazał się nim 20-letni student, niezwiązany z ruchami na rzecz

praw zwierząt. Jego celem była zemsta na wykładowcy za niezdany egzamin.204

Obserwując jednak zasady postępowania przy uwalnianiu zwierząt, trudno uwierzyć w taką

możliwość. Po pierwsze, decydując się na uwolnienie zwierząt, członkowie grup tym się

zajmujących biorą pod uwagę możliwość przeżycia zwierzęcia w naturalnymśrodowisku -

takiej możliwości tygrysy na pewno nie miałyby w dużym mieście. Po drugie - pod uwagę

bierze się możliwość zapewnienia zwierzęciu schronienia - w przypadku tych dzikich i

niebezpiecznych kotów nie dałoby się tego uczynić. Po trzecie zaś, wypuszczając tygrysy z

klatek, sprawca musiałby wziąć pod uwagę to, co stanie się ze zwierzętami później - czyli ich

śmierć, lub w najlepszym wypadku stres spowodowany akcją ich łapania, a do doprowadzenia

do takiej sytuacji,żaden rozsądny obrońca zwierząt nie chciałby dopuścić.

Od akcji stanowczo odcięli się również przedstawiciele polskich organizacji działających na

rzecz zwierząt. J Bożek z Klubu „Gaja” stwierdził: „Osoba, która to zrobiła była chora

psychicznie. Nikt o zdrowych zmysłach nie wypuściłby z klatki dzikich zwierząt”.205

Oczywiście nie można niczego stwierdzić jednoznacznie przed ukończeniem postępowania w

tej sprawie.

204 Według: „Gazeta Wyborcza”, nr 63, 64, 72. 15, 16, 25 – 26 marca 2000;„Dziennik Zachodni”, nr 63, 15 marca 2000.

205 „Dziennik Zachodni”, nr 63, 15 marca 2000.
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Zakończenie

Niszczenie dzikich zakątków Ziemi, połączone z rosnącym zanieczyszczeniem planety,

rzeczywiście ma miejsce. Przedmiotowe i często okrutne traktowanie zwierząt również jest

faktem. Tak więc z pewnością ekolodzy i obrońcy zwierząt sprzeciwiając się istniejącej

sytuacji, mają swoje racje. Dlaczego jednak niektórzy z nich uciekają się do używania

przemocy i wzbudzania strachu, aby dotrzeć ze swym przesłaniem do ogółu społeczeństwa?

Podstawą wszelkich zmian w demokratycznym społeczeństwie powinien być dialog. Jednak,

aby rozpocząć rozmowę, potrzebna jest wola obu stron. Argumenty ekologów często

przegrywają w konflikcie z interesem firm, państw, czy też osób prywatnych. Ich cele

wielokrotnie nie są popularne również wśród ogółu społeczeństwa. Wielu ludzi dosyć

krótkowzrocznie patrzy w przyszłość, myśląc jedynie o tym, co dzieje się „tu i teraz”, nie zaś

o tym, jak może wyglądać ich planeta za kilkanaście lat. Często ograniczają swoje pole

widzenia, przyjmując postawę „świadomej niewiedzy” – mamświadomość, że coś jest złe,

ale nie chcę o tym wiedzieć. Wielu ludzi w końcu nie widzi sensu angażowania się w

cokolwiek, uznając, że ich postawa niczego nie zmieni.

Dlatego właśnie liczba osób związanych z ruchami ekologicznymi nie jest imponująca.

Mimo, iż w wielu przypadkach powody protestów obrońców środowiska są obiektywnie

słuszne, ich społeczny odbiór nie jest najlepszy. Osoby te uznawane są za naiwnych

idealistów, przesadnie wrażliwych dziwaków. Ich głos w wielu przypadkach dociera do ludzi

zbyt późno, w momencie bezpośredniego zagrożenia.

Odrzucenie przez społeczeństwo uznawanych przez ekologów wartości, u niektórych z nich

może wywoływać reakcję odwrotną – odrzucenie wartości uznawanych przez ogół

społeczeństwa.

W obliczu „wyższych celów”, takich jak ochronażycia (Ziemi, roślin, zwierząt) niczym stają

się prawa ustanowione przez ludzi. Tych samych zresztą, którzy wydają zezwolenia na

wycinanie lasów, dotują badania wykorzystujące eksperymenty na zwierzętach.
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Alienacja powoduje radykalizację postaw i postrzeganie walki o dobro przyrody jako swego

rodzaju wojny dobra ze złem. Moim zdaniem, między innymi to właśnie brak otwartości, brak

gotowości do podjęcia dialogu ze strony osób osiągających zyski z nieekologicznych

inwestycji, spowodował rozwój „ekoterroryzmu”.

Część działaczy ekologicznych nie widząc partnerów do rozmowy, skierowała się w stronę

akcji bezpośrednich, jako szybkiego i skutecznego sposobu walki o ratowanie choć

fragmentów przyrody.

Czy radykalizm ekologów jest terroryzmem?

Należy zastanowić się, czy akcje podejmowane przez radykalnych ekologów są w świetle

istniejących definicji rzeczywiście aktami o charakterze terrorystycznym. Oczywiście biorąc

pod uwagę niektóre z nich, wszystkie działania o charakterze organizowanym, wyrządzające

komuś szkodę, można byłoby określić jako terroryzm. Uważam jednak,że nie można

popadać w skrajność. Równie dobrze jako terroryzm można byłoby określić rolnicze protesty

w wielu krajach Europy, połączone z blokadami dróg, okupacją biur, czy też niszczeniem

żywności.

Myślę, że nie można dokonać generalizacji, określając zbiorczą nazwą „ekoterroryzmu”

wszystkich działań dokonywanych przez radykalnych ekologów. Należy wyraźnie odróżnić

akcje nielegalne od akcji „terrorystycznych”.

Niezgodne z obowiązującym prawem akcje o charakterze obywatelskiego nieposłuszeństwa

są jedną z powszechnie stosowanych we współczesnych państwach demokratycznych metod

walki politycznej. Są charakterystyczne właśnie dla państw demokratycznych. Stosowanie

obywatelskiego nieposłuszeństwa w krajach rządzonych bez udziału społeczeństwa jest

ryzykowne. Może przynosić pozytywne przemiany, może jednak także spowodować

dramatyczne konsekwencje dla osób je stosujących.

Jedną z często pojawiających się w definicjach terroryzmu istotnych cech terroryzmu jest jego

tajność. Trudno zatem określić jako terroryzm jawną działalność grupy ekologów
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protestujących przeciwko czemuś, nawet jeśli to działanie w sposób oczywisty narusza prawo

(np. blokowanie sklepów), lub powoduje u kogoś uczucie strachu.

Oczywiście, wśród akcji podejmowanych przez radykalnych obrońców przyrody / zwierząt

zdarzają się też akcje zdecydowanie o charakterze terrorystycznym. Mógłbym tu zaliczyć

podpalanie laboratoriów, wysadzanie w powietrze samochodów, czy też wysyłanie listów-

pułapek. Tego typu działania podejmowane są przez anonimowych działaczy i

ukierunkowane na zastraszenie przeciwnika i skłonienie go do rezygnacji z pewnego rodzaju

działalności.

Problemy z zakwalifikowaniem charakteru działalności ekologicznych grup miało zresztą

także FBI. Przez pewien czas ALF wciągnięty był na listę organizacji terrorystycznych,

potem ze względu na bezpostaciowość grupy został z niej usunięty.

Problem polega na tym, iż w przypadku takich organizacji nie ma mowy o jakiejkolwiek

strukturze organizacyjnej, nie ma przywódców. Jako ALF, ELF, EF! czy inna organizacja

tego typu, może określić się każdy, jeśli tylko działa zgodnie z zasadami ALF, ELF, czy EF!.

Jeśli wi ęc przyjąć a priori, że są to organizacje terrorystyczne, to już pojedyncza akcja

młodego człowieka, który namalował na murze slogan „Mięso to morderstwo” podpisany

„ALF” mogłaby być uznana za akt terrorystyczny. Tak zresztą dzieje się czasami –

przykładem może być tu działalność B. R. Clausena, który do akcji terrorystycznych zalicza

właśnie tego typu działania. Podobnie zresztą jak Ecoterror Response Network.

W Polsce działalność radykalnych obrońców przyrody ma charakter incydentalny, atmosfery

strachu nie podsycają potencjalne ofiary „ekoterrorystów”. Obserwując to zjawisko z

dystansu, z jednej strony mogę nie potrafić wczuć się w rzeczywisty obraz zagrożenia, z

drugiej zaś mogę postarać się o obiektywną ocenę zjawiska. Na ile to oczywiście możliwe, z

uwagi na wykorzystywane przeze mnieźródła informacji.

Uważam, że nie można przyjmować, z góry, że radykalne organizacje broniące przyrody i

zwierząt za pomocą nielegalnych metod, są organizacjami terrorystycznymi. Za akty

terroryzmu można uznać konkretne działania podjęte przez osoby utożsamiające się z ideami

głoszonymi przez te grupy. ALF nie jest organizacją terrorystyczną. Terrorystyczny charakter
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mają niektóre działania osób, określających się jako ALF – takie jak podkładanie bomb, czy

też wzniecanie pożarów.

Prognozy dla rozwoju zjawiska

W Polsce zauważyć można rozwój zainteresowania radykalnymi metodami działania.

Powstają nowe strony internetowe opisujące metody działania, wydawane są publikacje o

charakterze radykalnie ekologicznym. Zniechęceni często nieskutecznymi działaniami

organizacji ekologicznych, obrońcy środowiska i obrońcy zwierząt coraz częściej kierują się

w stronę akcji bezpośrednich. Jako,że do tej pory działalność radykalnych grup nie była

nasilona, uważam,że z czasem zjawisko może się intensyfikować.

Ekolodzy mogą upatrywać swoich szans w słabości niektórych dziedzin gospodarki. Na

przykład większość ferm futrzarskich w Polsce znajduje się w słabej kondycji finansowej, nie

mają środków na skuteczne zabezpieczenia, nie są ubezpieczone, dodatkowo coraz więcej

osób rezygnuje z posiadania futer – ze względu na cenę, ale i na sposób ich uzyskania.

Tam właśnie upatruję szerokie pole działania dla obrońców zwierząt. Przypuszczam,że

podobnie uważają autorzy radykalnych stron, publikujący podręczniki walki z fermami

futrzarskimi i adresy ferm futrzarskich w Polsce. Wszystko zależy od osób, które zainteresują

się ekologią i od gotowości ich poświęcenia dla sprawy. Myślę, że kilka udanych akcji, o

których głośno będzie w mediach, może spowodować wzrost częstości tego typu działań.

Dodatkowym bodźcem mógłby stać się ogólnie panujący wizerunek nieskutecznej policji.

Z drugiej zaś strony, w krajach, w których zjawisko to, początkowo lekceważone przez

organy państwa przybrało najbardziej brutalne formy206, rozpoczęła się już czynna walka z

radykalnymi aktywistami przy pomocy specjalnych aktów prawnych. Penalizują one

specyficzne dla tzw. „ekoterrorystów” zachowania, jak i służą zahamowaniu

nieograniczonego obiegu informacji, pozwalającego rozpowszechnianie informacji

pomocnych w planowaniu i przeprowadzaniu czynów zabronionych.

206 Np. Wielka Brytania, USA.
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Celem stają się nie tylko osoby przeprowadzające akcje bezpośrednie, ale i ich rzecznicy

prasowi, czy też osoby nie ukrywające swego poparcia dla tego typu działań. Na drugim

froncie agenci rządowi rozpoczynają walkę z nieograniczonym obiegiem informacji

pomocnych w popełnianiu przestępstw.207

Ocena aktualnej siły i perspektyw grup działających na rzecz praw zwierząt i Ziemi jest

zadaniem trudnym. Ich działalność staje się coraz bardziej odczuwalna dla firm i osób

czerpiących korzyści z wykorzystania przyrody, czego przejawem może być zainteresowanie

radykalnymi grupami wykazywane przez FBI i ich infiltracja przez agentów.

Innym dowodem rosnącego oddziaływania ruchu może być wzmocnienie ochrony przez

przedsiębiorców pod wpływem doniesień o szkodach wyrządzanych przez ekoterrorystów, a

w niektórych przypadkach nawet wynajmowanie informatorów, którzy mieliby bacznie

obserwować radykalnych ekologów.208 Skutkiem nasilonej działalności ekosabotażystów jest

wzrost stawek ubezpieczeniowych i kosztów ponoszonych na naprawy sprzętu.209

Jeśli chodzi o informacje na temat rozmiaru zjawiska, to w dramatyczny ton popadają osoby

związane z przemysłem atakowanym przez ekologów. Jednym z najbardziej zawziętych

przeciwników radykalnych ekologów jest B. R. Clausen, zajmujący się dokumentacją

przypadków ekoterroryzmu w USA. Według niego w ciągu ostatnich 10 lat udokumentował

2000 przypadków działania radykałów, twierdząc, że w rzeczywistości ich liczba może

przekraczać nawet 4000 przypadków.

Jednak nawet osoby go wspierające przyznają, że Clausen ma skłonności do przesady. Sam

Clausen przyznał,że do aktów ekoterroryzmu zaliczał również pisanie sloganów na murach.

Również inne organizacje, związane z przemysłem futrzarskim, drzewnym, chemicznym,

kosmetycznym przedstawiając najbardziej dramatyczne i najkosztowniejsze przypadki,

apelują do władz USA z prośbą o uregulowanie kwestii.210

207 Jednym z ostatnich przejawów tego typu działalności jest projekt „Carnivore” wprowadzany przez FBI, pozwalający na
monitorowanie poczty elektronicznej w celu zapobieżenia przesyłaniu informacji o charakterze terrorystycznym. Bliższe
informacje o programie: Internet:http://www.fbi.gov/programs/carnivore/carnivore.htm.

208 Na temat informatorów i sposobów ustrzeżenia się przed nimi dowiedzieć się można m. in. na stronie internetowej ALF,
http://www.animalliberation.net, oraz w książce P. HerngrenaPodstawy..., op. cit., s.45.

209 P. Herngren,Podstawy…op. cit. s. 80.

210 Np. Fur Commission USA(http://www.furcommission.com), Eco Terrorism Response Network
(http://www.cdfe.org/ecoterror.html).
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Bardziej stonowane są wypowiedzi FBI. Biuro nie chce wypowiadać się na temat analiz

Clausena, nie chce również mówić na temat jego wiarygodności. W oficjalnych

wypowiedziach FBI nie uznaje ekoterroryzmu za szybko rozprzestrzeniającego się zjawiska.

J. Wiliamson, szef biura analiz terroryzmu krajowego FBI, stwierdza: nie zauważyliśmy

dramatycznego wzrostu liczby tych incydentów. Rzecznik ATF, rządowej agencji zajmującej

się między innymi podpaleniami lub eksplozjami bomb stwierdza,że w ostatnich kilku latach

było „może cztery lub pięć” podpaleń lub podłożeń przez osoby powiązane z grupami

ekologicznymi. Rzecznik Prokuratury Generalnej stwierdza,że czas ekoterroryzmu jeszcze

nie nadszedł.211

Jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o sukcesie tych grup, ocena będzie zresztą zależna od

kryteriów, jakie się zastosuje. Niektórzy widzą swój sukces już w przypadku uratowania

jednego drzewa lub zwierzęcia. Ci, którzy mają nadzieję na stworzenie ruchu masowego,

wyznaczyli wyższe kryteria na ocenę sukcesu, ale mogą oni też wskazać małe zwycięstwa,

osiągnięte - jak się wydaje - drogą działań bezpośrednich.

Można stwierdzić, że działalność radykalnych grup wywołała publiczne zainteresowanie i

dyskusję na temat poprzednio ignorowanych kwestiiśrodowiskowych. Również wiele

typowych grup ekologicznych potwierdza,że zostały wsparte obecnością radykałów.

Pokojowo nastawieni ekolodzy coraz częściej udzielają wsparcia nielegalnym grupom212.

Z drugiej strony, pojawiają się również twierdzenia,że metody akcji bezpośredniej czynią

więcej złego niż dobrego. Jednak patrząc na historyczny rozwój działalności ruchów o

charakterze wolnościowym, można zauważyć, iż pokojowe działania wielokrotnie połączone

były z działalnością nielegalną. Prawo dyskryminowało wiele grup społecznych – Indian,

Murzynów, czy też kobiety. Dzięki wspólnym działaniom, opartym na wielu grupach

społecznych, o różnym stopniu radykalizmu, wielokrotnie grupy znajdujące się w gorszej

sytuacji zyskiwały prawa.

211 Według: B. Ortega Woods Are Full of Eco-terrorists, The Wall Stret Journal, 10 marca 1999. Internet:
http://www.infoshop.org/news4/clausen.html.

212 Np. PETA informuje o akcjach prowadzonych przez ALF, korzysta z materiałów uzyskanych podczas nielegalnych
działań, finansuje prawników w procesach aktywistów.
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Jak pisze P. Herngren: ”Pomimo szybkich przemian w okresie ostatnich dwustu lat wiele osób

uważa, że zawsze będzie tak jak było.” 213 Dziś akcje obrońców zwierząt lub ekologów

przypinających się do drzew wydają się pozbawione logiki. Jednak być może, za kilkaset lat

akcje ludzi uwalniających zwierzęta z klatek, lub niszczących maszyny znajdą swoje moralne

usprawiedliwienie w oczach większości.

Ekologiczny radykalizm pozwala propagować cele działania poprzez rozszerzanie zasięgu

dyskusji, przemieszczając równocześnie centrum zainteresowania opinii publicznej bliżej

pozycjom zajmowanym przez ekologów. Dla wielu młodych ludzi droga wojownika Ziemi

może wydawać się atrakcyjna. W walce przeciw „złu” wzrastać może liczebność takich grup,

a podejmowane akcje mogą nasilać się i radykalizować. Gniew ekologów nasila się, jako, że

koszty ponoszone przezśrodowisko w wyniku rozwoju przemysłu wzrastają.

W stosunku do akcji bezpośrednich pojawiają się opinie negatywne, ale ogólnie rzecz biorąc

zdecydowana opozycja wobec grup radykalnych pochodzi z kręgu osób już wcześniej

wrogich działaniom ekologicznym. Częste jest również stwierdzenie samych ekologów,że

skoro wizerunek ruchu w oczach społeczeństwa nie jest i tak popularny, więc akcje

bezpośrednie na pewno go nie pogorszą.

W ciągu 10 lat magazyn Earth First! zyskał sobie około 15 tys. stałych czytelników.214

Pojawiły się również liczne biuletyny. Radykalne grupy ekologiczne powstają również poza

granicami Stanów, rozprzestrzeniając się we wszystkich krajachświata, również w Polsce.

Niektóre osoby zaczynają głosić hasła „zielonej rewolucji”.

Nie sądzę, aby ich prognozy miały się spełnić. Rewolucja do zwycięstwa potrzebuje mas, a

jak dotąd masy nie chcą słuchać liderów ekologicznych. Nie można jednak przewidzieć, co

stałoby się w przypadku widocznej katastrofy ekologicznej, na krawędzi której może

pewnego dnia stanąć ludzkość. Tylko czy wtedy nie będzie już za późno na ratowanie Ziemi?

213 P. Herngren:Podstawy...,op. cit., s.29.

214 Według: Internet:http://www.most.org.pl/ef.
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