
ACTIVISTAS SOBRE ATAQUE 
Para dividir, destruir e desacreditar grupos activistas libertários, anarquistas, 
grupos de cidadãos, direitos do trabalhador, ambientalistas e direito dos 
animais a primeira linha de ataque é a imprensa, usando artigos difamatórios, 
fazendo dos grupos, gangs, marginais e que só querem destabilizar, que não 
compreendem as dificuldades actuais, etc.  
Os políticos, homens de negocio temem estes grupos unidos em oposição às 
suas regras, contra grupos que apenas querem os seus direitos, e que lutam 
por eles fora dos parâmetros aceitáveis e fora da lei, usando desobediência 
civil. Usando a legislação em vigor por eles criada, adicionam os dispositivos 
legais ao seu dispor, acusando este grupos de perigosos á segurança da 
nação e da economia nacional (mundial) mandando mesmo a polícia (contra a 
própria policia como na “manifestação dos bonés” no terreiro do paço), usando 
os juízes. Usam também o cidadão comum.  
Todas as pessoas que participam em manifestações, ocupações, comícios, 
festas, são filmadas, fotografadas ou identificadas, rotuladas de pré--
revolucionários, que podem levar outros a seguir os seus passos, pondo em 
perigo o bem-estar social, podendo mesmo os seus representantes ser detidos 
acusados de traição, terrorismo ou de ser militante de partidos extremistas 
Os estados querem que estas pessoas sejam impossibilitadas de se 
manifestar, e usa 2maneiras: 
 
1º  Isolando os mais consistentes e activistas do resto dos companheiros ou 
população envolvidas ou interessadas, usando ameaças, desacreditação, 
prisão, assédio e perseguição 
 
2º Encorajar os activistas a seguir modos mais favoráveis (inibitivos), 
oferecendo subsídios para criarem espaços ou associações, tempo de antena, 
apoio político, etc... 
Há exemplos de manifestações, reuniões, onde as autoridades não prenderam 
ninguém, mas mais tarde invadiram as casas ou sedes de associação, 
empresas e acusou os organizadores de conspiração contra os interesses de 
estado. 
Nos dias de hoje enfrentamos decisões importantes de como seguir as formas 
de luta contra os interesses de estado e do capital a favor do ambiente e 
liberdades animal, humana, universal. Certo é que como pessoas individuais, 
só conseguimos irritar aqueles que queremos derrubar, ou ser objecto de 
estudo de alunos de ciências sociais ou objecto de admiração dos amigos. 
Juntos pode-mos fazer muito mais, ultrapassando as barreiras criadas 
pela diferença de ideais, muitas vezes incompreendidas devido às falsas 
alusões que saem nas notícias referentes aos vários grupos, a luta é a mesma, 
liberdade. 
Um jovem activistas dos direitos humanos contra o racismo disse “ Já não é 
uma questão de confiar na boa vontade de outros elementos, outros activistas, 
é simplesmente uma questão de necessidade comum. Todos precisamos de 
aliados, temos um inimigo poderoso, que não pode ser derrotado sem um 
esforço de união entre o povo e diferentes grupos”. Uns de cada vez, porquê?  
 Todos juntos não era mais eficaz, ou será que as cargas policias assustam? 
Os sindicatos não são braços de partidos políticos e usados para controlar 
verdadeiro poder dos trabalhadores? Eles trabalham nas fábricas, nas ruas? 



Assusta lutar sem o apoio de colarinhos brancos? O que devia assustar é a 
cada vez mais falta de direitos e a impunidade dos fascistas. 
Somos milhões a sofrer de pobreza, racismo, abuso de autoridade, falta de 
apoio de saúde e escolar e com a violação de direito dos animais e ambientais. 
E queremos mudar isso, não? 
Temos de começar a apoiar todas as formas de luta para exigir os nossos 
direitos, responder á violência e assédio contra nós, povo. Não podemos 
continuar a pensar que o problema é noutro distrito, que não é problema nosso, 
que as necessidades do nosso vizinho não são as nossas, que os prisioneiros 
só contam quando são dos nossos. Tem se começar a aceitar a ajuda e 
oferecer ajuda, não se pode continuar á espera que aconteça a nós, para agir, 
é sempre bom sangue fresco, novas ideias, novas caras. 
Quando lutamos dentro da nossa empresa, na nossa câmara ou na nossa 
localidade, não enfrentamos só os seus representantes, atrás deles há um 
complexa teia de interesses de nível nacional cada vez mais internacional 
(globalização), com várias defesas, vários meios de ataque, várias facetas, 
portanto quanto mais unidos formos, menos possibilidade há de sermos 
enganados, atacados, apagados. 
Todos temos algo a ensinar ou a aprender, uns ensinam conhecimentos para a 
auto-sustentabilidade, agricultura não mecanizada, conhecimentos de 
manutenção de plantas e sementes naturais, construção de casas, diques, o 
uso da luz solar, outros ensinam organização social para que haja igualdade de 
direitos iguais á alimentação, saúde, habitação e de como dar o devido valor às 
coisas para troca não monetária. (ver o filme VIVIR LA UTOPIA). 
Uns ensinam formas de luta, acção directa, ocupação de espaços, leis e 
direitos. Outros ensinam a lidar com a imprensa, que muitas vezes deturpa as 
mensagens, usando-as como instrumento para desacreditar a luta, usando 
frases soltas para ligar a assuntos que nada tem a ver, e não a deixando ter 
demasiado conhecimento (temos o caso dos políticos que usam assessores de 
imprensa e os advogados que só falam quando querem lançar confusão nos 
média. Outros ensinam novos métodos de educação, a importância de 
outras disciplinas (direitos mundiais, auto sustento, etc...)e como abolir 
algumas ideias implantadas (economia monetária, politica, etc...) 
Hoje apela-se muita vez á moderação e formas de luta razoáveis e 
“moralmente correctas”, para que sejamos ouvidos, se não, nada se consegue,  
O poder não se importa que forma de luta é usada, se é razoável ou imprópria, 
só lhes interessa que não devia estar a acontecer, porque estão a perder 
tempo, dinheiro e é uma ameaça ao seu poder. Quando as pessoas usam 
acções directas “ impróprias”, o faça você mesmo, em vez de esperar que os 
políticos façam, vêem a importância desse estilo de protesto, dá-lhes 
liberdade, sentido pela primeira vez que não precisam do estado para 
trabalhar e viver, pelo contrário. 
Não podemos deixar que aqueles que constantemente tentam manter as 
coisas “ legais” e “aceitáveis” (como só tens direito de manifestar se pertencer 
a alguma associação ou sindicato 
que é para isso que eles servem para manter as lutas contra a injustiça legais e 
aceitáveis para 
aqueles que se pretende derrubar, tirando o direito de legitima defesa 
individual). 



As lutas pelos direitos sociais, existem pelo mundo todo, não podemos pensar 
que a nossa luta é só para o nosso pais ou localidade, devemos pensar 
globalmente e agir localmente, em muitos locais do mundo há pessoas a 
morrer pelo direito á agricultura, á agua, á comida, á terra, á habitação, pelos 
direitos ambientais e direitos dos animais, a lutar contra o capitalismo pelos 
direitos do povo. Muitas vezes as autoridades usam isso para mostrar que 
as repressões nos países onde defendem os interesses do estado, podia ser 
bem pior, havendo sítios onde pessoas são fuziladas, detidas dezenas de anos 
detidas sem julgamento. 
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