
EXCERTOS DE TEXTO RETIRADOS DE: INSURREIÇÃO 
ECOLOGICA (DISCUSSÃO E DISSEMINAÇÃO)

POR -ANÓNIMO: RE_PRESSED DISTRIBUTION / 
WWW.PRESSEDORG.UK

UMA RAZÃO PARA COMEÇAR

Nos últimos tempos tenho tentado organizar os meus 
pensamentos sobre que acções ecológicas, tendo 
encontrado confusão e incerteza, comecei a ler livros 
recomendados, fanzines, panfletos, consultas da net, bla 
bla.

Primeiro compreendi que a informação variada, vinda de 
vários indivíduos, grupos, as várias acções, várias saídas é 
importante. O incentivo á leitura e á auto produção de 
fanzines, panfletos e debates sobre ecologia, acção directa, 
mantém aberta a discussão no grupo de amigos, na 
localidade, no Pais, no mundo. A minha forma de 
participação é organizar os meus pensamentos, compilar 
em excertos de livros, distribuindo-os, e incentivando os 
outros a fazer o mesmo, se uma parte do que escrevi ou 
transcrevi chamou a atenção e a criatividade de alguém, 
como aconteceu comigo, já é um passo em frente, quem 
acha irrelevante, apresente a sua forma de luta.

O mundo de hoje não avança ao lado dos animais, das 
pessoas ou da natureza, mas sim ao ritmo apressado da 
chamada evolução, o que leva a que as lutas se tornem 
mais necessárias, severas e difíceis. Tem de se agir já, não 
se pode deixar para depois, para as gerações futuras a luta 
da libertação animal e ambiental, tem-se no mínimo de 
deixar marcas, descrições e informação de violações 
ambientais, suas consequências, formas de as confrontar.

A ecologia é a relação entre os seres vivos e o ambiente, 
sem a relação entre espécies a vida não tem contexto, é 
vazia. Não nos devemos só preocupar com o que se passa 
com as pessoas, temos de nos preocupar também com 
milhões de outras espécies, que não tem poder de decisão 
sobre as actuações no meio ambiente, temos de manter a 
mesma paixão pelas outras espécies que temos pela nossa 
própria espécie.
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A nossa existência ecológica está sobre constante assalto 
de sistemas de domínio social, que mantido pelas elites 
humanas, espalha medo, empatia e ignorância geral. 
Portanto a nossa luta deve ser criar novos métodos de 
evolução social e proteger os antigos que viviam 
ecologicamente, é necessário uma mudança urgente para a 
vida em geral a longo termo, mas com a mudança imediata 
de comportamentos, para a sobrevivência de outras 
espécies, protegendo a ecologia de hoje, temos de lutar 
pela beleza natural, pela vida, pela alegria, sentirmo-nos 
agradecidos por outro dia na natureza selvagem, sorrir às 
flores, aos pássaros, rir-mos de nós e dos outros, estarmos 
preparados para agir, dirigidos pela nossa própria filosofia, 
estar dispostos a cometer erros e aprender e continuar. Os 
movimentos políticos tem a tendência de se conduzir por 
ideais atrofiados, a imaginação momentânea e auto 
pensamentos são vitais para acções directas, pensamentos 
preparados não se devem por entre nós e a realidade, que 
é agir.

Não podemos esperar que as coisas se resolvam no futuro, 
a revolução tem de se começar já. Idealizar como agir.

Ideologia é um conjunto de ideias que tenta deferir uma 
linha de como devemos actuar, coisa difícil, já que as coisas 
hoje evoluem a um ritmo de constante transformação, 
obrigando as ideologias a se transformarem 
constantemente, mudando as directrizes e modos de 
actuar. A vida é como a pobreza, subjectiva, e a única 
realidade é a nossa interacção com a vida, ela cria-se a si 
constantemente no contexto de ecologia e como ela não 
devemos perder tempo e organizar lutas místicas para 
vidas futuras, vivendo o presente, e não preparar lutas para 
o futuro. A nossa vontade de actuar é constantemente 
tratada por outras agendas mediáticas, que dizem nos 
chamar ao razoável, para uma luta não utópica. Temos de 
manter um genuíno e como único interesse a luta 
ambiental, temos de conviver com os nossos amigos, 
mantê-los informados e informarmo-nos, de acções de luta 
directa, alertando para o perigo de lutas razoáveis e sem 
confrontar as autoridades a que apelam grupos políticos, 
temos de e agir e não estar unicamente em constantes 



reuniões e manifs legais. Nós temos mais possibilidades 
que a nossa mais poderosa imaginação.

SENTIDO DE PRESPECTIVA

As nossas acções, qualquer uma, pode não parecer nada 
em relação á oposição que enfrentamos, mas as nossas 
acções não são eventos isolados são uma faísca numa rede 
de relações de acções espalhadas pelo mundo, muitas 
nunca do conhecimento de mais ninguém. O processo de 
liberação tem ido contra o domínio há centenas de anos e 
vai continuar, as nossas acções moldam-nos, moldam as 
nossas relações e inspira outros a continua-las. Conhecendo 
historias de movimentos e dar a conhecer o nosso, dá um 
contexto, uma verdade atrás dos slogans imperialistas, a 
historia é cumulativa, neste sentido não há um principio 
nem um fim é todo um processo acumulativo uma eterna 
questão aberta.

As pessoas tendem a responder a eventos em vez de 
estuda-los e a luta que levamos é uma luta que nunca será 
vencida apenas balançada, sem um final atingível, mas 
cada acção tomada, tem a possibilidade de avançar para 
melhorar o futuro, todas as acções tem sentido e 
importância.

CRIAR UMA CONTRA CULTURA

Precisamos duma cultura sustentável e que venha de 
encontro às nossas necessidades naturais como indivíduos, 
onde a vida não é sacrificável por coisas. Os movimentos 
ecológicos são vistos como inimigos das coisas “boas” da 
vida. Vergonha e culpa são usadas pela autoridade políticas 
religiosas desde sempre, a conclusão é que as raízes do 
problema ecológicos e sociais estão entrelaçados com a 
manipulação e dominação de elites com vastos interesses. 
Não quero ser barrado por um governo eco-fascista, se as 
pessoas não se querem revoltar contra violações 
ambientais, não as podemos obrigar, mas podemos mostrar 
que é possível, só não luta quem não quer.

A democracia social deve ser de ordem ecológica, acabar 
com os valores de consumo, imposto pelos aristocratas e 
pela burguesia empresarial, impossível de existir em 
conjunto com o bem-estar ambiental. As pessoas tem o 



desejo de viver sem restrições, querem realização, 
segurança e saúde, esse desejo tem sido manipulado e 
produzido pelos média e publicidade, a realização foi 
substituída por consumo, as pessoas passaram a maioria da 
sua vida a trabalhar, para depois passar a noite á frente da 
televisão, onde sabem o que comprar e ver a vida dos 
outros. Afasta-se do mundo real e natural, esquecendo-o, 
deixam de sentir que fazem parte dele, deixam de sentir a 
importância da relação com outras espécies e o ambiente 
onde elas vivem. Tem de se voltar a criar uma imagem da 
luta pelo ambiente não falsa, inimiga do bem-estar, e má 
para a evolução, mas sim de importância geral para o bem-
estar das gerações futuras, levar as pessoas a agir 
ecologicamente, formar uma força de participação total, 
voluntária em cooperação e ajuda mútua, uma genuína 
necessidade individual de agir.

Nada nos dá o direito de falar em nome de outro, cada um 
deve ser o seu delegado, mas ao mesmo tempo as nossas 
acções na vida não diz respeito só a nós, temos de agir em 
consciência comum, em comum interesse com milhares de 
outros seres, começando pela maneira como vivo. Nos e os 
nossos amigos somos um só, cada um de nos actua pelo 
outro, agindo individualmente, essa transparência é o 
caminho para a verdadeira participação. Não devemos 
atrair as pessoas com uma posição desencaminhada dos 
seus próprios caminhos, devemos convida-las com base nos 
seus interesses individuais, a incorporar um projecto 
cultural que vá de encontro as suas necessidades e 
preencha os seus desejos.

A verdadeira razão pela qual as pessoas lutam é sentir ser 
necessário por aquilo que amam, lutar por alguém é uma 
sequência. As pessoas estão fartas de sobreviver, 
sobreviver é simplesmente morrer devagar, as pessoas 
querem viver, a vida nos é vendida como sendo aquisição 
de coisas, que nos leva a comprar, destruindo o planeta, as 
pessoas tem de ter a capacidade de se satisfazer os seus 
desejos naturais em comprometer o futuro das outras 
espécies, isto pode acontecer se começar a descobrir e 
criar outras alternativas e reconhecer os valores das 
culturas tradicionais.



Tem de se voltar a envolver as pessoas com o meio 
ambiente, se não como se pode pedir às pessoas para 
lutarem por aquilo que não conhecem, que não tem 
nenhum tipo de relação. Tem de se integrar a natureza no 
meio social das pessoas, não a natureza mística e tolerada 
pela necessidade do homem, ou simples parque temáticos 
para visitas, mas sim uma natureza selvagem e 
independente. O amor por ela leva-nos a jogar e lutar ao 
lado com aqueles que sintam o mesmo, criar relações que 
quebrem o isolamento da sociedade moderna. Muitos dos 
valores que procuramos encorajar podem já existir nas 
culturas locais, devem ser encorajadas, recordadas e 
aplicadas fisicamente, temos de nos perguntar as razões 
que levaram ao insucesso de partidos ou grupos que 
podiam mudanças radicais. Uma das causas apontadas é 
que esses grupos começaram a atacar as próprias pessoas 
que tinham aceitado a mudança, e que depois eram 
compelidos a mudar demasiado. Em nome de um ideal, que 
nada já tinha a ver com a luta em si. A experiencia da 
industrialização mostra constantes direcções e mudanças, e 
continuara a uma velocidade desumana, mesmo em países 
que já tenham o orgulho de ter atingido o topo do 
desenvolvimento industrial, mantê-la requer constante 
declaração e mostra de poder á sua população privilegiada, 
portanto não podemos esperar desses países mudanças 
que venham a acabar com centenas de anos de 
desenvolvimento.

Nesse contexto o desejo de conservar e proteger, 
salvaguardar, resistir tornar-se o coração de qualquer 
projecto radical de luta ambiental. Segurança e estabilidade 
é importante para as pessoas, isto é magnificado em tempo 
de crise, as pessoas correm, aceitam a relação autoritária, 
ou então confiar em cooperação com outras pessoas e na 
ajuda mútua baseada em afinidade e confiança pela paz 
relativa duma luta social, e aceitar que o seu crescimento 
só é possível ate certo ponto, esse ponto é quando se 
começa seriamente a afectar o poder das elites. “ Mesmo 
forte ataque o inimigo só cairá através dos seus próprios 
erros e fraquezas chave para a vitória não é derrotar o 
inimigo, é fazermos invencíveis”. Para uma resistência ser 
sustentável tem de ter um espaço para todos serem 
acolhidos a participar. O velho ditado que diz” os 



trabalhadores não tem nada a perder senão as suas 
correntes” pode ser substituído por “ os trabalhadores dos 
países desenvolvidos nada tem a perder senão as suas 
dívidas, trabalho, custódia dos filhos, pensões e 
companheiros”

Não é de surpreender que um movimento use toda a 
estratégia no risco, perigo e ilegalidade, atraia só aqueles 
que nada tem a perder. A resistência para ser sustentável 
tem de ser atraente á inclusão de segurança, tanto no 
ataque como na defesa.

A diferença entre um fora de lei e um criminoso, é enquanto 
os criminosos frequentemente são vítimas, foras de lei não 
o são, o primeiro passo para se ser um fora de lai é a recusa 
de ser vitima, vítimas são os subjugados a outras pessoas, 
pessoas que quebram leis por ganância, frustração e 
vingança são vítimas, pessoas que mudam as leis para 
impor as suas são vítimas. Os fora da lei não vivem só 
sobre as leis comuns, vivem também sua lei, vive na 
sombra da sociedade, recusando participar unicamente 
com as leis comuns, nessa luta de impor a sua lei 
individual, quando se tem sucesso leva-se a alma á perfeita 
união, quando caímos, elevamos mais um bocado, nunca se 
perde.

COMO FAZER AS COISAS É IMPORTANTE

A nossa estrutura social mais confortável é a confiança no 
nosso grupo, é a maneira mais confortável que escolhemos 
no dia-a-dia, mas às vezes uma das tarefas que aceitamos 
e as pessoas que necessitamos para cooperação para 
atingir os objectivos, requer que saia-mos dessa linha de 
segurança todos os dias. Se nos seguramos á ideia de 
processos (pessoas, ideias, situações) e a subjectividade 
(participação e importância do individuo) como sendo 
importante, e se queremos uma sociedade sem hierarquias 
e dominação, com cooperação e necessidades mútuas, 
então como vamos fazer as coisas é vital. Não se pode 
separar nós próprios do que fazemos, as nossas 
experiencias moldamos, então a expressão “ os fins 
justificam os meios “ é errada, o mais certo era que se 
atingíssemos o fim, a situação e nos próprios mudamos, 
estando já fora de contexto pelas nossas próprias acções.



Durante estes anos, discute-se sobre a organização de 
massas, onde a organização e controle é feita por poucos, 
mas comparecida por muitos, este tipo de organização 
pode ser uma tentação, muitos apenas querem o controlo. 
Um movimento em massa é o espelho da sociedade, uma 
massa superficialmente unida de alianças, na sociedade em 
massa somos controlados por factores como estado, 
corporações, media e espectáculos, movimentos de massa 
reagem a cliques, comités e ideologias, alem da falta de 
individualismo, organização de massas tornados um, mas 
em reconhecer a nossa diversidade individual, este desejo 
por uma oposição unida pode suprimir diferenças reais que 
teriam de ser enfrentadas um dia. O princípio de unidade é 
baseado na suposição que todos são uma unidade, um 
multiplicado por ele próprio.

A unidade já provou suprimir varias diferenças sociais de 
classes, raciais, sexuais, é uma forma de tirania. O sonho 
de unidade é no fundo  um pesadelo e desejos reprimidos, 
não somos todos iguais e a unidade só perpétua essas 
diferenças.

A verdadeira comunidade ainda espera por ser criada, o 
poder da mentira por vezes, apaga o pouco de realidade de 
isolamento da cabeça do homem. Numa rua cheia de gente 
por momentos esquecemos que o sofrimento e a separação 
ainda existem, é só o poder da mentira que nos faz 
esquecer o sofrimento, que assim é reforçada. Organização 
de massas não é autêntica participação, torna-se simbólica.

Defende-se que os colectivos são o antídoto contra a 
organização em massa.. A chave para organizar um 
colectivo forte de larga escala parece ser, não o desejo de 
pequenos grupos reagindo às manobras da autoridade, mas 
sim envolver indivíduos que estão motivados a trabalhar 
em conjunto para uma realidade e ideia que capture a 
imaginação popular. Isto significa que revoltas de larga 
escala, precisam de muita compreensão popular, consenso 
e participação, para que aconteça, o colectivo é uma 
alternativa ao existente estrutura social, mudar relações 
sociais é um processo em vez de um produto de uma 
revolução, significa organizares-te em vez de organizares, a 
resposta é fazeres de ti próprio o assunto e não o objecto 
de história.



É importante tratar o colectivo como uma ferramenta de 
organização quando é um grupo quer alcançar algo, em vez 
de um colectivismo como ideal, onde colectivos “ 
disfuncionais” atrofiam e uma hierarquia se desenvolve 
internamente. O colectivo é uma estrutura que permite às 
pessoas se encontrarem livremente quando acharem 
necessário, por um período temporário focado num ponto, 
desenvolvendo debates, acções, usando o consenso como 
ferramenta, não como regra. Pode-se com vários níveis de 
investimento fazer parte de vários grupos, tendo acesso a 
diferentes ideais e liberdades, relações com diferentes 
pessoas, varias identidades em diferentes contextos. A 
necessidade de cooperação e comunicação com outros 
colectivos e indivíduos para atingir objectivos é verdadeira. 
Organizações tomam vida própria que retiram energia às 
pessoas que podem vir a prejudicar a sua verdadeira tarefa.

Organizações devem ser usadas no mínimo exigido e em 
ultimo recurso. Princípio básico dos colectivos são, só se 
encontrarem quando há algo a organizar, com ideias 
concretas do que se quer dizer, para não haver perda de 
tempo e problemas “administrativos”. Queremos eliminar 
burocracia da comunicação, trocar ideias pessoalmente 
sem o contacto indirecto de telefonemas, emails, 
documentos etc… Colectivos não são organizações e isso 
dificulta a tarefa comum. É bom que não conheçamos a 
fundo, grupos ou indivíduos, que fazem ou organizam 
acções, , mas liga-te  a outras pessoas que nunca 
conheceste mas que partilham o mesmo espírito, mas 
nenhum pode falar em nome do outro, ou representar as 
suas ideologias, é um modo peculiar de pertencer sem 
possuir.

A fazer acções as pessoas podem encontrar causas comuns 
e entenderem-se mutuamente, o modo como nos relaciona-
mos uns com os outros é essencial, não é preciso 
partilharmos a mesma analise em como resolver tudo, ou 
como fazer mais, aprendemos, ensinamos ideias e tácticas, 
o acordo e, união surgirá nas pessoas pela aceitação do 
individualismo, sem necessidade de legislações ideológicas 
ou declarações messiânicas. O controlo deve estar naqueles 
que estão em acção, envolvidos, porque as suas decisões 
estão focadas ao máximo na tarefa, não estão 



comprometidas com a manutenção da organização. 
Organizações permanentes tendem a tomar decisões não 
baseadas inteiramente na necessidade de acção, mas sim 
na manutenção e necessidades da organização. A 
necessidade daqueles que investiram na organização, de 
mantê-la activa com boa imagem, de controlar os subsídios, 
são algo que levam a elitismos e hierarquias.

Quando resistimos, e enfrenta-mos as forças que destruem 
o ambiente, estamos a enfrentar vastos interesses 
estabelecidos, se somos efectivos tentarão eliminar-nos. Ai 
pode e devemos usar a organização descentralizada como 
uma defesa, autonomia, especialmente contra governos ou 
multinacionais, é um excelente mecanismo de defesa do 
movimento, limitando o sucesso das forças repressivas, 
enquanto um resiste outro prepara-se para resistir, 
tornando impossível neutralizar um movimento que não 
recebe ordens de ninguém. Através de acções autónomas e 
iniciativas revolucionárias teremos mais força de acção.

Quando se decide cometer riscos pessoais é importante que 
se tenha o total controlo das decisões que se vai tomar, 
para que sejam tomadas em conformidade com a situação 
real. Organização informal tem de ser baseada na ética de 
acção autónoma, autonomia é necessária para impedir a 
formação de uma força autoritária, autonomia é recusar 
receber ou dar ordens, esta contra cultura deve ser 
construída numa teia de relações, onde se um se vai 
abaixo, ou é forçado a abandonar, outros aparecerão. Não 
queremos ajudar os governos e corporações fazer do seu 
capitalismo e opressão uma arma eficiente ou parecerem 
aceitáveis, oferendo subsídios, quando um sistema é 
baseado em exploração sem preocupação global como a 
ecologia de espécies, negociações são cúmplices nas suas 
acções.  

A acção só aprende com o acto, organizações mesmo 
informais são feitas de indivíduos que vêem com uma 
bagagem, todos temos inseguranças, necessidades, 
esperanças e sonhos, podemos desejar uma sociedade 
melhor, mas somos em muito, produtos da sociedade onde 
crescemos, onde aprendemos maneiras negativas de nos 
relacionarmo-nos com o mundo, e entramos no jogo do 
poder, aprendemos a ter medo, a ser arrogantes, 



desesperados e odiosos, temos uma necessidade de sermos 
valorizados e reconhecidos pelos seus pares, devido a isso, 
encontramos situações bizarras e de difícil avaliação 
pessoal. Quando preparamos uma acção directa, fazemos 
papéis de activistas, revolucionários, pacíficos terroristas, 
de estúpidos, de infiéis, bla bla bla. Isto não são 
comportamentos normais e aceites, e nunca se devem usar 
para camuflar lutas políticas ou pessoais.

As pessoas normalmente perdem-se no papel de activistas, 
devido ao tempo que passaram a planear, acreditam que se 
pararem perdem a sua confiança e status, ou devido á 
necessidade de projecção, podem ser as duas, uma 
inconsciente conspiração para preservar a ilusão. O risco de 
acção directa, cria correntes no comportamento individual, 
se estivermos ligados a um certo de activismo hardcore e 
representante desse papel num grupo, é esperado que seja 
mantido em todas as situações, mesmo que não queiras, 
esse tipo de comportamento de sacrifico pode levar ao 
esgotamento psicológico ou á desilusão, que terá um efeito 
dominó em pessoas que se identificavam com o papel que 
representavas. Quando um forte representante no papel de 
líder de acções, se afasta, a sua atitude pode ser levada por 
aqueles que o seguiam, como uma rendição ao poder do 
capitalismo, temos de nos libertar dos papeis 
estereotipados que se usam á muito tempo, como líder, 
seguidor, aluno, mestre, regras que resultam neste sistema 
hierático, mas não no sistema libertário que se quer criar.

COMO LUTAR CONTRA HIERARQUIAS E CONHECE-
LAS

Hierarquia existe, tenho de reconhece-la, e aprender as 
suas formas invisíveis, assumirmos que a perpetuamos 
quando aceitamos poder, ou quando aceitamos menos 
poder, é importante discutirmos com os amigos o que é 
hierarquia e se acham que alimentamos, temos de 
aprender a mudar comportamentos hieráticos identificados, 
mesmo que não se concorde, compreender a razão que me 
levava a esse comportamento, para instintivamente ser 
uma pessoa que partilha o poder.

ACÇÃO DIRECTA 



Podes ser incrivelmente difícil, porque alem de nos 
sentirmos assustados, arriscando a nosso segurança, 
liberdade e o futuro, temos noção que podemos destruir a 
vida de outras pessoas. A grande maioria de indivíduos de 
acção directa não são extremistas, arrogantes, sem 
interesse na vida dos outras pessoas que podem vir a ser 
prejudicadas com as suas acções, apenas a revolta com o 
que se passa no mundo tem de ter uma resposta activa. 
Educar as pessoas para alterarem os seus hábitos é vital, 
mas é uma competição com os média e marketing, e só 
educação não vai a tempo de salvar dezenas ou mesmo 
centenas de espécies e habitats, temos de agir para 
educar, conservar, restaurar e criar alternativas ecológicas, 
para o dia-a-dia, mas também é importante manter acções 
directas de confronto para parar a destruição do ambiente. 
Não há bons e maus, a vida não é assim tão simples, as 
lutas de acção directa são ilegais e economicamente não 
suportáveis. Temos de ser efectivos, treinar, trocar 
experiencias, para que individualmente todos possam agir 
quando acharem necessário, não se pode acreditar no 
sistema para mudar as coisas. Reuniões, mudanças na 
legislação e prática de negócio, são tácticas de empate ate 
se tornar a negociação, inegociável, acabando com a 
cedência por pouca ou nenhuma real mudança.

Para agir não é preciso ser muito bom, tem é de se ser 
determinado a preservar e defender espécies e habitats, 
tem de se estar preparado para fazer da acção directa a 
nossa prioridade, á frente das crises, das dificuldades 
sociais. Existem vários níveis de acção directa e de 
protesto, pode-se organizar festas ou marchas com 
mostrando alegria carnavalesca contra o desdém que se 
mostra contra o mundo, pode-se criar símbolos ou 
momentos simbólicos, que são elementos poderosos, a 
criação de campanhas são outro tipo de acção, mais 
directas, com cartas, protestos, desobediência civil, 
sabotagem, envolvendo cidadãos locais o mais possível.

As empresas são vulneráveis, porque tem de manter a sua 
economia rentável, produzindo materiais e mercado donde 
venham a depender outras economias. São vulneráveis 
porque localmente tem de se mostrar normais, não podem 
ser embaraçadas na opinião pública, não podem 



simplesmente desmentir oposição local ou destruir 
oposição continuamente. Numa campanha de acção directa 
não há negociações ou compromissos, tem de se continuar 
até se possível a um ponto de fraqueza da empresa, 
quando estas usam da autoridade do estado, temos de 
estar preparados para perder, mas já a preparar o próximo 
raund. As campanhas de acção directa, tem de ter sempre 
um número mínimo de pessoas, dedicando-lhe tempo, 
esperando a altura para agir.

Tem de se usar acção directa para confrontar e parar a 
destruição ecológica, temos de ser capazes de lhe dedicar 
parte das nossas vidas, mas não deixar de tomar conta das 
nossas vidas familiares. Temos de evitar ser presos ou 
processados, milhares de pessoas estão envolvidas em 
actos de sabotagem variados, grafites, destruição de 
colheitas, sabotagem de máquinas, destruição de 
equipamento, ect…,. As vezes são acções contidas mas que 
tem repressões junto com outras que atingem o mesmo 
alvo, não é sempre necessário o confronto directo com a 
polícia, para se fazer manifestações ecológicas, confrontos 
com a polícia só lhes dá mais equipamento, experiencia, 
mais homens e maior financiamento. Um dos problemas da 
sabotagem como táctica, é que tem de ser quase 
individual, devido às considerações de segurança. Arranjar 
com quem trabalhar quando necessário é uma tarefa de 
muito cuidado, não se pode correr riscos. O uso da violência 
sem ser em legítima defesa danifica a imagem é 
injustificável, lutar para fugir é diferente de pegar num 
tacto de basebol e bater em alguém incendiar carros, essas 
tácticas afastam as pessoas que podiam ser aliados 
valiosos.


