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“Qualquer movimento ou luta, ao não prover apoio aos caídos, está destinado a fracassar”. 
Harold H. Thompsom.

 

Podes dar-nos um resumo da tua participação na ALF?

Bom, primeiro quero agradecer aos vossos ouvintes e a vocês por todo o apoio  que me deram 
durante a minha prisão. Ajudou-me muito saber que tinha o apoio da comunidade de Toronto, no 
Canadá, e realmente através do mundo. Isso demonstra claramente quanto apoio existe pela acção 
direta ilegais em contraste com aquilo que o governo quer fazer crer. Agora respondendo à tua 
pergunta.
O que me levou a este tipo de consciência e de militância foi ser criado sempre com muito respeito 
e atenção pelos animais e a natureza. Não foi um processo que resultou da frustração de escrever 
cartas, mandar petições e manifestar-se na rua. Não passei por essa sequência de acções, porque 
simplesmente fui exposto a um nível tão extremo de mau trato e crueldade animal através de 
documentos, documentários, revistas e periódicos.  Para mim, a situação necessitava de acções 
urgentes. Não havia tempo para planear outras medidas porque os animais estavam sofrendo em 
laboratórios, quintas de peles, etc...  Pode ver que muita gente escolheu as acções legais durante 
muitos anos e que às vezes foram efetivos., mas os resultados não apareciam tão rapidamente para 
os animais que estavam a sofrer no presente. Então iniciei as acções diretas com a Sea Sheperd 
Conservation Society e Earth First! E eventualmente coma ALF. Estava na Grã Bertanha a maio dos 
anos 80 e me dei conta que a ALF não era uma organização com uma estrutura rígida. Podia dizer 
ser ativista da ALF se respeita- se 3 regras: respeitara vida mais que a propriedade; deves dedicar-te 
a resgatar animais dos locais onde são abusados e explorados.; E deves denunciar publicamente os 
horrores da vivissecção e abusos nos animais. Então via pessoas a fazer acções sem lideres e 
somente tomavam iniciativa, por ter confiança em si mesmos, e iniciar as suas próprias células da 
ALF. Assim que me inseri numa célula da ALF que durante os anos 80 e noventa culminaram com a 
destruição de laboratórios de uma universidade e de instituições governamentais de investigação. 
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A tua atenção parece ter-se virado para a industria das peles. 
Porquê especialmente esta industria?

Eu sou membro da nação Pascua-Yaqui e como indígena, a industria das 
peles representa muito mais que somente o abuso dos animais. 
Representa um genocídio cultural. Foram os batalhões da invasão no 
“Mundo Novo”. Foram os que introduziram doenças. Foram os que 
introduziram o alcoolismo.  
Oram os que introduziram a pólvora e muitas mais coisas que nos 
levaram ao genocídio. Mas agora o seu impacto que foi tão prejudicial 
aos indígenas humanos, está a ser dirigido aos indígenas animais. Assim 
como os danos que provocaram nos XV, XVI, XVII, hoje continuam 

acrescentando a nação silvestre. Assim a minha luta contra a industria das peles é uma continuação 
da resistência e da conquista do colonialismo e imperialismo, através de ciclos. Em mim, existe 
uma empatia enorme pelos animais que estão em jaulas nas quintas de peles, porque estou 
ligado a eles e sofrem tanto como os meus antepassados sofreram.  Então, a industria das peles 
de hoje é a reencarnação moderna das mesma mentalidade que mataram e destruíram o meu 
povo na minha terra natal. Portanto a minha luta contra a industria das peles tem origem nas 
minhas crenças muito profundas que tem muito a ver com a minha herança  e com ecologia. 
Também, penso que como representantes de todo isso, é muito importante que os confrontemos cara 
a cara e que lhes digamos que é tempo de deixarem de existir. Evoluímos moral e eticamente como 
seres humanos para reconhecer que estas industrias são inaceitáveis na nossa sociedade.

A industria das peles nos anos 80, no Canadá, espalhou a ideia que os militantes dos direitos 
dos animais estavam a cometer um genocídio contra os indígenas. Alegavam que os ataques 
contra a industria das peles ameaçava uma industria ligada à sua sobrevivência e 
independência económica dos indígenas.  
Pensas que agora existem vestígios de que essa tentativa da industria de peles de atacar 
movimentos anti-peles utilizando os indígenas ou que a tentativa falhou?  

Penso que é uma estratégia de relações públicas para manter argumentos válidos para a sua 
existência. Mas também creio que é semelhante aos argumentos dos proprietários das plantações do 
sec XVIV quando diziam que os abolicionistas estavam a danificar o sustento dos escravos negros. 
È uma bofetada na cara de qualquer pessoa indígena que os que são os mais responsáveis pelo 
nosso genocídio agora afirmam que estão preocupados com o nosso bem estar. È ofensivo e quanto 
mais tempo utilizam este argumento, mais óbvio é para as gentes indígenas que eles nos estão a 
explorar mais ainda. 

Existe muita discussão sobre o que constitui a violência e se as acções da ALF são violentas ou não. 
Nos teus artigos, falas como não vês destruição da propriedade que explora e destrói os animais  e a 
terra como violência. Podes falar disso? 

Bom, pegar uma pistola das mãos de alguém que está para matar outro não pode ser considerado  
uma acção violenta porque estamos prevenindo que seja cometido um crime mais grave. Quando se 
pega em ferramentas utilizadas unicamente para a destruição de vidas inocentes, estamos 
prevenindo um crime muito mais grave e maléfico. Considero acções agressivas como ações não 
violentas, especialmente se vivermos em uma sociedade que legalmente alimenta a extinção de 
10.000 espécies por ano. Eu penso que não é uma acção violenta na nossa sociedade elimina as 
ferramentas que causam a destruição antes que suceda.  É absurdo que nos ponham etiquetas de 
terroristas, de delinquentes violentos e de criminosos quando são eles, os responsáveis por 
uma quantidade incrível de sofrimento, tortura e verdadeiro terrorismo. Penso que a gente só 
necessita de ver quem manchou as mãos de sangue para reconhecer quem são realmente os 
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membros violentos da sociedade. 

Como ativistas pela libertação dos animais e da terra. Que podemos aprender com outros 
movimentos sociais?

Bom, penso que se analisarmos o terrorismo e a violência real na nossa sociedade, podemos ver 
quando os governos cometem assassinatos, chamam-se “ manobras militares legais.” ou “operações 
policiais”. Mas quando as forças rebeldes ou o povo defende as terras ancestrais ou o ambiente, as 
acções etiquetadas como terrorismo ou violência.  Então penso que é importante para nós 
reconhecer que a única razão pela qual se recorre a este tipo de acções direta e ilegal é porque o 
governo e a nossa sociedade vivem com hipocrisia e porque aplicam uma lei para uns e para outros. 
O resultado é que não se opõem  a toda a violência na nossa sociedade . Como podem dizer que 
estão preocupados com a violência  quando existe existe tanta violência legal por todas as partes da 
nossa sociedade. E estas acusações estão sempre a aparecer quando se destrói propriedade mas não 
estão contra quando os policias, as empresas, seus exércitos cometem violência contra 
manifestantes pacíficos dos direitos dos animais. A única razão porque vemos a ALF e a ELF 
respondendo com tanta agressividade e fora da lei é porque já se respeita os manifestantes pacíficos. 
Cada vez se utiliza mais gás pimenta e se cometem cada vez mais violações dos nossos direitos 
civis e humanos. 
“ Basta e todos pró caralho!  Não me quero pôr numa situação em que posso ser espancado 
por um policia quando em vez disso posso atacar propriedade de essa instituição sem 
violência.” 

Neste sentido acho que as ações diretas ilegais são ações que evitam a violência porque estamos a 
evitar confrontos físicos que levam a confrontos violentos. Então é muito importante reconhecer 
que não estamos a aderir ao principio da não violência. Gandy reconheceu que a resistência passiva 
e não violenta somente pode ser efetiva se o opressor a reconhecer. Creio que já foi demonstrado 
que não têm nenhum respeito pela nossa aderência à não violência. Eu sempre disse se os policias 
estiverem realmente preocupados em eliminar acções ilegais em defesa dos animais e da natureza, 
simplesmente deviam fazer o seu trabalho. A agências que têm o poder  de proteger o ambiente 
deveriam manter e defender essas leis pelas quais se lotou por tanto tempo e arduamente. Sei que 
agora, neste momento estão quase a aprovar uma lei para proteger as espécies em perigo no Canadá.
Isso deveria ter ocorrido à muitos anos. No entanto o Canadá tem a maior matança silvestre de todo 
o mundo, a caça à foca. Não vejo como podem continuar com este genocídio ecológico tão 
agressivo sem esperar acções ilegais como consequência. No entanto é legal matar focas no Canadá, 
mas não é legal protege-las e isso é inaceitável. 

Quando olhas para trás, quinze anos depois, que impacto crês que as acções de libertação 
animal tiveram na industria das peles?

Quando examinamos a industria das peles na América, o que se vê é o decair das grandes 
produtoras de peles, porque agora em cima dos protestos, das petições e do lobby – tem elementos 
imprevisíveis e incontroláveis. As acções ilegais e diretas dizem a estas pessoas que as suas práticas 
são moralmente, eticamente e ecologicamente inaceitáveis. Então nesse sentido, creio que criámos 
nessas pessoas o sentido de realidade que lhes diz se continuarem a maltratar os animais, devem 
aceitar o crescimento dos seguros e segurança dos seus negócios.  Devem aceitar que não podem 
publicitar os seus negócios sem ter a noção que podem perder os seus negócios. E como civis e 
sociedade, precisamos de recorrer a este tipo de acções na ausência de  leis justas para a industria 
das peles porque as corporações têm de responder a alguém.  Assim creio que a ALF deve estar 
orgulhosa de fazer recuar a industria adas peles. Agora quando olhamos para a vivisseção, em 
Tucson (Arisona), em 1989 assistimos à mais importante acção de libertação animal neste país. 
Foram resgatados 1200 animais da Universidade de Arizona, depois desta acção, os 



investigadores foram citados no jornal dizendo que a atenção ocasionada pela acção os havia 
obrigado a explicar cada uma das experiências com animais. Isso resultou na diminuição dos 
animais para investigação. Agora que a atenção está focada neles, sabem que o publico está 
preocupado com o que fazem. Seja qual for o sentimento em relação ás acções ilegais pelos 
animais e pela terra, ninguém pode negar que estas ajudaram a atrair as atenções a um 
problema que a sociedade não olhava. No colorado foram anos a tentar que a US Fish and 
Wildlife Service para proteger o lince Canadiano e dos EUA. Fomos a todos os mitings públicos. 
Tínhamos Biólogos do Departamento de Fauna do Estado do colorado a dizer ser contra a 
destruição do habitat do Lince. Enviámos cartas. Fizemos todos os possíveis e não havia uma 
palavra nos média sobre o que se passava. Mas quando a ALF entrou em cena e queimou as 
instalações, instantaneamente na manhã seguinte o problema do Lince já era um assunto 
internacional. Primeira página de todos os jornais e redes de informação por todo o lado. Desde 
então os EUA foram obrigados a oferecer ao lince Ibérico que não existia. Esta proteção não tão 
efetiva como se deseja, mas creio que a ALF pode estar orgulhosa de ter ajudado a levar a situação à 
luz do público. Portanto não importa a opinião sobre a tática. Podemos ter os melhores biólogos do 
mundo do nosso lado   para falar da ameaça ao ambiente e aos animais mas isso não têm o mesmo 
efeito ou poder que as acções diretas para atrair os meios de informação. Nesse sentido, não somos 
os que fazemos as regras, apenas jogamos o jogo.

Apesar da hostilidade e violência do governo para parar a ALF e a ELF, pensas que vai haver 
mais pessoas a envolverem-se neste movimento porque estão frustradas com as manifestações 
e com o Lobby?

Vejo que cresce porque os militantes se veem num caminho sem saída. Não cresce porque as 
pessoas querem verdadeiramente formar um exercito. Creio que cada vez há mais jovens que se 
unem na luta e que não tem nenhuma confiança nas medidas legais. E isso é porque agora mais que 
nunca, as corporações e as industrias privadas tem mais poder que os votantes nas decisões 
governamentais. Isso está claro agora com o General Agreement of Trades and Tariff, com o North 
American Free Trade Agreement, e com World Trade Organization e o FMI. Vemos estas 
instituições a arrasar qualquer objetivo conquistado pelos ambientalistas e militantes para o bem 
estar animal. Quanto mais isso suceder, maior será a perda de fé nas medidas democráticas para 
mudar a nossa sociedade. Por isso estamos a assistir a um crescimento do movimento como 
resultado da ineficiência dos governos  fazendo o que querem na nossa sociedade. Nos EUA, o 
congresso recebe mais cartas sobre bem estar animal do que por qualquer outro problema. Então se 
vivêssemos numa democracia real, isso se traduziria em leis para proteger os animais. Mas em vez 
disso, vemos animais em laboratório somente com proteção mínima. Animais como ratos, pássaros, 
peixes e outros não são reconhecidos como animais. Então, os nossos malditos governos não 
respeitam as preocupações do público com os animais e o ambiente, podem estar seguros de que 
haverá um crescimento de acções perpetuadas por pessoas que não confiam neles. 

Qual é a fonte que te dá força espiritual e política para seres capaz de vencer de um lado os 
medos e o egoísmo para impulsionar o que estás convencido que deve ser realizado?

Este combate é muitíssimo ancestral. È mais velho que as instituições governamentais. È uma 
residência sagrada que continua desde que o mundo se iniciou a ver os animais e a natureza como 
comunidades e recursos. A Nossa luta é uma continuação da visão cósmica na qual cremos que é 
possível viver em harmonia com a natureza.  E pessoalmente, não penso nos sacrifícios que faço ou 
quando me falam na minha prisão ou na hostilidade governamental. Para mim, no entanto é uma 
grande honra e privilégio que possa ter, como ser humano, a representação do mundo animal e da 
criação natural pelas quais os meus antepassados lutaram e morreram. Isso é algo que considero 
uma honra incrível. Estamos a continuar uma tradição pela qual morreu gente através dos ciclos. E 
se tenho de ir parar à cadeia por alguns anos para representar esta luta, então, que seja! É uma honra 
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porque os meus antepassados lutaram pelo mesmo e fizeram muitos mais sacrifícios do que aqueles 
que fiz na minha vida. Também temos de reconhecer que lutamos por algo tão belo,  apaixonado e 
carinhoso do que aquilo que nos oferece a cultura dominante. Todo o que criaram – esta realidade 
ilusória que nos impuseram – tem as suas raízes no medo, na intimidação, no consumismo, e em 
todas essas coisas que temos de conseguir. Não cremos necessariamente nisso mas temos medo das 
consequências do que pode acontecer se não respeitamos as normas sociais. Assim creio que 
necessitamos de considerar alternativas e o que representamos. Representamos o poder do amor e o 
poder da terra. Este poder não fui criado pelo homem mas podes encontrá-lo a olhar os rios, uma 
montanha, ou uma mata. Podes encontra-lo num lince ou noutro animal e isso para mim é sagrado. 
Quando fui procurado pelo FBI, tinha uma relação muito próxima com os animais, porque 
pela primeira vez me sentia como se me estivessem a caçar. Quando me senti caçado como um 
animal comecei realmente a apreciar a minha vida e liberdade.  Foi nesse momento que me 
dei conta de que todos devemos devemos defender a vida porque é algo tão belo – esta terra, 
este planeta que reluz como uma gema preciosa. Por isto vale a pena lutar. Porque se nos 
comprometemos e falhamos em cumprir as nossas obrigações sociais e morais de proteger o 
ambiente, não são só os nossos netos que não sobreviverão. Será que a uma espécie que viveu na 
terra à 400 milhões de anos a evoluir vai desaparecer. Não quero que isso suceda na minha vida. E 
quando estava na prisão, cada noite dormia bem porque sabia que no final do dia, havia lutado pelo 
o que o meu coração dizia que era correto. Havia lutado pela mesma razão que milhares de seres 
humanos lutavam antes e agora e no futuro. Então, não estava preocupado em avaliar as coisas 
como quem tem o carro mais  bonito o quem tem a casa mais linda. Estava preocupado por estar 
seguro que o futuro, quando os meus netos perguntarem - “ Que fizeste para proteger o ambiente e 
para prevenir a extinção de espécies? - poder olhar para eles nos olhos e poder dizer que fiz o que 
me foi humanamente possível. E isso é o que devemos perguntar. Poderemos ser capazes de 
explicar às futuras gerações que havíamos aceitado a responsabilidade sem olhar às consequências e 
que fizemos tudo o que os nossos corações diziam estar correto?

Na tua perspetiva, quais são os pontos que chamam por uma aliança muito forte entre militantes dos 
direitos dos animais e as pessoas no movimento de resistência indígena? 

Eu vejo o veganismo, as libertações de animais, e o ambientalismo radical  como as 
reencarnações modernas da resistência indígena. Vejo todas as lutas de hoje como equivalentes 
ás lutas dos maus antepassados. Vejo a destruição dos laboratórios para resgatar animais e a 
sabotagem de equipamento para salvar árvores como o equivalente aos indígenas a queimar os 
fortes e carroças para defender as terras ancestrais. Estamos conectados com as gentes que por 
muitos círculos criaram as mesmas coisas pelas quais estamos a lutar hoje. Agora os espíritos falam-
nos. Vivemos neste espaço urbano , então respondemos consequentemente.  Porque estamos a viver 
nas entranhas da besta, respondemos lutando pelos animais e pelo fim da destruição da natureza. 
Por na nossa época nos chamam militantes pelo ambiente e pelos direitos dos animais mas acho que 
é importante reconhecer que é muito mais amplo que só os animais e a natureza.  Lutamos pelos 
direitos da terra, os direitos do ar, da água, das rochas, o direito a que cada criação natural possa 
sobreviver. Portanto precisamos de retirar as etiquetas que nos impõem na sociedade. Devemos 
reconhecer que todos estamos a lutar contra o mesmo oponente. Todos estamos a lutar contra o 
império e somente quando nos damos conta disso podemos ir mais além nas táticas que nos 
dividem, e verás que tem sido usadas contra nós por uma eternidade. Finalmente reconhecemos a 
força coletiva que necessitamos ter e manter se vamos confrontar os opositores e chegar à vitória. 
Porque parta nós, ganhar significa nadas menos que atingira o valor final, equidade. Para isso é 
necessário guardar o espírito e a chama da resistência viva sem comprometer a nossa mãe terra e as 
nossas relações com os animais.

Agora que estás cá fora, como vai ser a tua vida? Que tipo de trabalho fazes?



Quando és um guerreiro deves reconhecer que ás vezes é vantajoso atacar e outras é vantajoso ser 
discreto e esperar pela oportunidade para atacar.  Agora, estou em liberdade condicional  portanto 
tenho de usar outras medidas para continuar esta luta e para mim, isso significa trabalhar na minha 
comunidade. Necessito da minha força e poder. Necessito estar com os anciãos do meu povo porque 
não estarão na terra muito mais tempo. Preciso de aprender os seus conhecimentos para que os 
possa passar à próxima geração. Então pratico as nossas tradições. Pratico as nossas cerimónias. 
Trabalho numa secundária para jovens indígenas em South Arizona  e falo-lhes  de ambiente e dos 
animais. As pessoas da comunidade dizem : “ Oh, queremos que leves os nossos filhos ao campo. 
Queremos que trabalhes com eles porque as coisas que lhes dizes são as mesmas que nos falaram 
nossos avós.”  Então para mim, ações diretas não somente significam ir por ai e queimar edifícios e 
destruir laboratórios. Pode ser também trabalhar com os jovens porque são o futuro da nossa 
sociedade. Devemos dar-lhes o conhecimento e a verdade para que tenham decisões mais certas que 
os políticos. Francamente, não tenho nenhuma esperança para os adultos que estão em posições de 
poder e liderança na nossa sociedade. Creio que foram corrompidos e contaminados pelo poder e a 
cobiça. E o melhor que podemos fazer é investir tempo e energia nas nossas comunidades e 
nossas crianças. Desta maneira, podemos esperar e rezar que a próxima geração encarregue 
da sociedade seja muito mais responsável nas suas acções.

 
       


