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ALF – Animal Liberation Front ( Hayvan Kurtuluş Cephesi)

Giriş
Herhangi bir eylem girişiminde bulunmadan önce bu rehberin tamamını tekrar tekrar
okuyun. Özellikle güvenlik ve hazırlık bölümlerini içeren kısımları detaylıca öğrenin.
Sizlere Edward Abbey' nin Eko-savunma (Eco defence) adlı kitabını okumanızı da
hararetle tavsiye ederiz. Çevresel eylemlere yönelmiş olsa da, kitap inanılmaz
derecede ayrıntılı ve öğreticidir. Burada sunulanlar doğrudan eylem üzerine bir
anaokul ise Eko-savunma kolej eğitimidir.

İthaf
Bu rehber Hayvan Özgürlük Cephesi' nin cesur insanlarına adanmıştır. Cinnet çağında
birer terörist olarak damgalanabilirsiniz, ancak bir gün doğru olan için savaşmaya cüret
etmiş özverili bir savaşcı olarak hatırlanacaksınız.

Telif hakkı
Bu rehber “telif hakkı karşıtı” ilkelerle yayımlanmaktadır. Yazarların yazılı veya sözlü
onayı olmadan, bu rehberin parça parça veya bütün halinde herhangi bir çoğaltımı
minnetle karşılanacaktır.

Yasal Tekzip
Bu rehber sadece sizin eğlenmeniz, bilgi edinmeniz ve genel anlamda ilginiz içindir.
Rehberde geçen aktiviteleri gerçekleştirmeniz için size telkinde bulunmaz. Biz bunu
öylesine yazıyoruz. Biz, bu rehberde bahsi geçen, masum canlıları cehennemin
dibinden kurtarma kapsamında sunulan, kanıtlanmış etkili yöntemleri uygulamayı
veya bu canlılara işkence etmek, sakatlamak ve öldürmek için kullanılan araçları imha
etmeyi, hiç kimsenin gerçekleştirmesi için özendirmiyoruz. Bunun yerine evde oturup
televizyon izlemenizi ve kayıtsız kalmanızı tercih ederiz.

ALF'in Tarihi
Hayvan Kurtuluş Cephesi'nin kökleri 1960 İngiltere'sine dayanır. O zamanlar bir grup
insan oradaki av eylemlerini sabote etmeye başladı. Av Sabotörleri Derneği (Hunt
Saboteurs Association) adındaki bu grup yanlış iz kokularını yaymış, av köpeklerini
yanlış yöne göndermek için av borularını üflemiş ve hayvanları güvenli yerlere
yönlendirmişlerdir. 1972 yılında, İngiltere' nin her yerinde gerçekleşen geleneksel
avlanmaları etkin bir şekilde sona erdirdikten sonra, Av Sabotörleri Derneği üyeleri
daha militan eylemlere gereksinim duydular ve böylece Merhamet Grubu'nu (Band Of
Mercy) kurdular. Silahları yok ederek, avcı araçlarının camlarını kırarak ve lastiklerini
patlatarak sabote etmeye devam ettiler. Fok avlama botlarını ve ilaç laboratuarlarını
yakarak değişik biçimlerdeki hayvan istismarıyla savaşmaya devam ettiler. 1975'te iki

Merhamet Grubu üyesinin tutuklanıp hapse atılmasından sonra grubun adı yayıldı,
destek arttı ve Hayvan Kurtuluş Cephesi 1976 yılında kurulmuş oldu.

ALF'ler Kimlerdir?
Hayvan Kurtuluş Cephesi üyeleri kendi özgürlüklerini kaybetme riskini göze alarak
hayvan zulmünü durdurmak için doğrudan eylem yapar. Doğrudan eylem hayvan
özgürleşmesini meydana getiren yasadışı eylemleri ifade eder. Bunlar genellikle iki
şekildedir; hayvanları laboratuarlardan veya diğer sömürü merkezlerinden kurtarmak
veya hayvan sömürücülerini ekonomik zarara uğratmak. ALF'in yasadışı doğası
nedeniyle aktivistler anonim çalışırlar. ALF resmi bir kuruluş değildir. Ne ofis, ne lider,
ne gazete, ne de resmi üyelik vardır. ALF esaslarına göre doğrudan eylemde bulunan
her birey birer ALF üyesidir.

Hayvan Kurtuluş Cephesi Esasları
1. Hayvanları kürk çiftlikleri, laborotuvarlar, fabrika çiftlikleri (tavuk çiftlikleri v.b.)
gibi sömürü alanlarından özgürleştirmek ve acı çekmeden kendi doğal
hayatlarını sürdürebilecekleri iyi yuvalara yerleştirmek.
2. Hayvanların ızdırabından ve sömürüsünden kar elde edenleri ekonomik zarara
uğratmak.
3. Kilitli kapılar ardında hayvanlara uygulanan dehşet ve gaddarlığı, şiddet
içermeyen doğrudan eylem ve özgürleştirmelerle ifşa etmek.
4. Herhangi bir canlıyı, hayvan veya insan, incitmemek için bütün zorunlu
önlemleri almak.
Üçüncü maddeyle ilgili olarak, ALF'in herhangi bir canlıya şiddet uygulanmasına hiçbir
şekilde göz yummayacağını vurgulamak önemlidir. Şiddet içeren herhangi bir eylem,
kendi tanımıyla ALF eylemi değildir ve bu eylemlere katılanlar ALF üyeleri değildirler.
Dördüncü maddeye katı bir şekilde bağlı kalınmalıdır. 20 yılı geçkin bir zamanda ve
binlerce ALF eyleminde hiç kimse ne yaralandı ne de öldü.

ALF'e ait bir görüş
Bir ALF üyesi meseleyi şöyle koymuştur, “ALF'in baskınlarına katılmayı, insanlığın –
iyilik, cömertlik ve benzeri- değerlerinin anlık yok edilişi olarak değil, daha ziyade
onların var edilişi olarak görüyorum...Hayvanların acı ve ölümlerinin, onlar için hemen
bugün mutlak bir gerçek olması nedeniyle bir aciliyet duygusu taşıyoruz.”

Doğrudan Eylem İşe Yarar mı?
Amerikalılar için Tıbbi İlerleme(Americans For Medical Progress) adlı viviseksiyon(2)
grubunun başkanı Susan Paris, ALF'in viviseksiyonistler üzerinde büyük bir etkisi olduğunu
kabul eder. Şöyle yazar, “ Coronado benzeri hayvan aktivistleri tarafından gerçekleştirilen

terörist eylemler yüzünden, çok önemli araştırma projeleri ertelendi ya da bir kenara

atıldı. Araştırma için ayrılan sınırlı paranın çok daha fazlası yüksek güvenlik
önlemlerine ve yüksek sigorta oranlarına harcandı. Geleceği parlak genç bilim
insanları araştırmalarda yer almayı reddediyorlar. En iyi araştırmacılar bu alanı terk
ediyor.” Hayvan Girişimciliği Terörizmi hakkında Kongreye sunulan 1993 Ağustos
raporu ALF'in etkinliğini aşağıdaki ifadeyle tarif ediyor: “ Bu gibi olayların doğrudan,
dolaylı yoldan ve toplu etkilerinin toplamı değerlendirildiğinde, ALF'in ekonomik sabotaj
konusundaki profesyonel taktiklerinin en azından kurban kuruluşlara yönelik olarak
başarılı olduğu ve amaçlarına ulaşmış oldukları değerlendirilebilir. Eğer 'terörist'
retoriğinin ötesine bakarsak, doğrudan eylemlerin başarısının gerçek olduğunu
görebiliriz. Onların sözlerini kaale almazsanız, ALF tarafından kurtarılmış hayvanlara
sorun. Eminim doğrudan eylemin başarısı konusunda hemfikir olacaklardır.
(2)

Deney amaçlı, hayvanlarda cerrahi girişim yapmak, dirikesim.(ç.n.)

ALF için Hazır mısın?
Doğrudan eylem hafife alınacak bir şey değildir. İlk eylemine giriştiğin andan itibaren
göz altına alınma riskiyle karşı karşıyasın. Doğrudan eylem zihinsel ve fiziksel olarak
oldukça talepkardır. Sıkı bir fiziğe sahip misin? Bir polis tarafından kovalanıyor olsan
ondan kaçabilir miydin? Dikenli tel örgülerine tırmanabilir miydin? Sürekli yakalanma
tehdidi altında olmak
zihinsel baskı yaratır. ALF aktivistleri aynı zamanda
uyuşturucudan ve alkolden de uzak durmalıdır. Bu tür şeyler fiziksel ve zihinsel
yetenekleri çürüttüğü gibi, polise sizi sorgulaması için ilave sebepler yaratır. Aynı
zamanda daha iyi kullanılabilecek olan parayı da ziyan etmiş olur.
Veganlık, ahlaki sorumluluk gereği ve fiziksel olarak daha iyi şartlar yaratacağından
dolayı tavsiye edilir. Bazı ALF üyeleri ana akım hayvan hakları dernekleri ile
dayanışmalarını sınırlayıp, polis soruşturmalarına karşı görünürlüklerini azaltırlar.

Birlikte Çalışacak İnsanları Bulma
Doğrudan eylem katılımındaki en önemli adımlardan birisi birlikte çalışılacak insanları
bulmaktır. Her ALF eyleminde özgürlüğünüzü riske atıyorsunuz. Bu yüzden beraber
çalıştığınız insana bütünüyle güvenebilmelisiniz. Bir tutuklanma durumunda sizi ve
hareketi satmayacak insanı bulmak önemlidir. Her zaman eskiden beri tanıyıp
güvendiğiniz insanlarla çalışmalısınız. Güvenlik, doğrudan eylemde önemli bir
konudur. Bu yüzden övünmeye eğilimli ya da ağzını kapalı tutamayacak insanlarla
çalışmak kötü bir fikirdir. Kendi hücrenizi kurmanız var olan bir hücreye katılmaktan
daha iyidir. Varolan bir ALF hücresinden haberdarsanız, o hücrenin güvenliği zaten iyi
değil demektir. Birisine harekete katılmak isteyip istemediğini sormak asla kolay bir
şey değildir. Konuyu genel bağlamda gündeme getirip karşınızdakinin doğrudan
eylem hakkındaki duygularını anladıktan sonra ilerlemelidir. Hücreler genellikle 2 ila 5
kişi içerir. Her eylem için ihtiyaç duyulan minimum insan sayısını kullanın. Fakat

gözcülüğün önemini unutmayın. Fazladan insanların bulunması onları gereksiz yere
riske atar. Bir kişi grubun lideri olarak seçilmelidir. Bu, liderin özel yetkilere ve
ayrıcalıklara sahip olacağı anlamına gelmez ve genellikle gündeme gelmeyecektir.
Ancak bir eylem sırasında işler istenildiği gibi gitmezse birisinin yedek plan için iş
bölümünü yapması gerekir ve böyle bir durumda demokrasi için zaman yoktur.
Birbirinizi iyice tanımak için küçük eylemlerle başlayarak, her eylemden sonra neyin iyi
neyin kötü gittiğini ve bu eylemlerin nasıl geliştirilebileceğini, nasıl daha etkili eylem
yapıabileceğini tartışarak, grup halinde gelişim sağlayın.

İşe Koyulma
Rehberi okumadan herhangi bir eyleme girişmeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Bu
rehberin içini dışını bilin. Bir şey yapmadan önce o işi nasıl doğru yapacağınızı
bilmelisiniz, yoksa başınız birçok belaya girebilir. Her konuda olduğu gibi ilk sefer en
zor olanıdır, bu yüzden küçük başlayın. Eğer ilk eyleminiz sıkı güvenlikli büyük bir
laboratuar özgürleştirmesi ise başınız belaya girecektir. Kilitleri zamklayarak ya da
yazılama yaparak başlayın. Önce ne çeşit bir kurumu hedef almak istediğinize karar
vermek için biraz gezinebilirsiniz -kürkçü dükkanı, kasap, fabrika çiftliği veya mezbaha
belki de bir fastfood restoranı?- Eğer doğrudan eyleme katılmak istiyorsanız bir şekilde
çeşitli hayvan hakları meseleleriyle zaten alakalısınızdır ve hedef almak istediğiniz
bazı sömürücülerin kimler olduğunu ve nerede bulabileceğinizi biliyorsunuzdur. Yerel
hayvan hakları örgütü muhtemelen bölgedeki hayvan istismarcılarından haberdardır.
Onlardan bilgi alabilirsiniz. Ancak bir olay vukuunda polisin soruşturacağı ilk kişilerin
hayvan hakları grupları olacağını aklınızda tutmalısınız. Hedef bulmanın en kolay yolu
telefon rehberine bakmaktır. Bir telefon rehberi ile bütün kürkçü dükkanlarına, kasap
dükkanlarına vs ulaşabilirsiniz. Eğer hedefiniz fast food restoranlarıysa, onlara
rastlamadan bir sokak bile geçemezsiniz. Bir kere başladığınızda ve ne yaptığınızı da
biliyorsanız, büyük oynayabilirsiniz. Ne kadar çok eyleme katılırsanız, yakalanma
riskiniz o kadar artar, bu yüzden bir kere vurduğunuzda sert vurduğunuza emin olun.
Hedefler

Planlama
Hedefi seçtikten sonra onu tanıyın. Yol haritasını çalışmak veya çevre bölgelere aşina
olmayı isteyebilirsiniz. Gözlenecek mekanı önce gün ışığında ziyaret etmelisiniz.
Şüphe çekmeyecek, hedeften uzak bir alana park edin. Mesela büyük bir mağazanın
park yerine ya da birçok arabanın park ettiği yol kenarlarına. Hedefe yaya olarak
yaklaşın, olabildiğince yakınına gidin. Etrafa iyice bakın (şüphe çekmeden) ve
planınızı kafanızda canlandırın. Arabanıza döndüğünüzde, gördüğünüz her şeyin bir
krokisini çizin. Şimdi tam bir plan yapabilirsiniz. Hiçbir şeyi şansa bırakmayın. Bütün
detayları düşünün ve herkesin tüm detaylara hakim olduğuna emin olun. Kendinizi
olay yerinde eylemi organize etmeye çalışırken bulmak istemezsiniz. Hedefin olduğu
bölgeye eylemden önce bir kez daha gidin, bu sefer gece. Eylem günü için

planladığınız rotaya sıkıca uymaya çalışın. Bunu kostüm provası olarak
düşünebilirsiniz. Hedefe olabildiğince yaklaşın. Bu aynı zamanda eylemin
gerçekleşeceği gece yaklaşmanız gereken mesafe kadar olmalıdır. Böylelikle eylem
zamanında etki eden diğer faktörleri ve güvenlik önlemlerini görebilirsiniz. Her zaman
yanlış gidecek şeyler için plan yapın. Güvenlik görevlisi veya bir polis ile
karşılaştığınızda ne yapacağınızı bilin. Hangi yöne doğru koşacağınızı ve nerede
tekrar buluşacağınızı bilin. Bu öneriler genel eylem önlemleridir. Kilit zamklama gibi
basit eylemlerde daha basit bir planlama yapılabilir. Baskın gibi daha karmaşık
eylemler için daha ayrıntılı planlara ihtiyaç olabilir.

Hazırlanma
Eylemler için yakın çevrenizden uzaklaşmayı değerlendirin. Tekrar tekrar yapılan eve
yakın eylemler, polis için ipucu olabilir. Eylemlerin gün ve saatinin düzenli olmamasına
da dikkat edin. Eğer polis düzeninizin farkına varırsa, sizi yakalamak için bir bilgi daha
edinmiş olur. Ne kadar kışkırtıcı olursa olsun, hedef aldığınız yere tekrar tekrar eylem
düzenlemeyin. Bu şekilde bir çok eylemci yakalanmıştır. Eylemlerinizi raporlamak
isterseniz, hücre ismini vermeyin. Aksi takdirde, polis hangi eylemlerin grubunuz
tarafından yapıldığını bilir ve sizi yakalaması kolaylaşır. Polis tarafından
durdurulduğunuzda kullanmak üzere her zaman hazır bir öykünüz olmalıdır. Nereden
gelip nereye gittiğiniz hakkında söyleyeceklerinizi bilmeniz gerekir. Arabanızı eylemler
için kullanacaksanız, tüm stikerları çıkarın. Arabanızın trafik eksiği olmasın.
Evraklarınız tamam olsun.Yasalara uygun ve dikkatli bir şekilde araba kullanın. Sizi
durdurmaları için onlara sebep sunmayın. Yeterli yakıtınız olduğundan emin olun ki,
giderken veya hayvanları kurtardıktan sonra yakıt almaya kalkmayın. Giyim de
önemlidir. Teşhisi kolaylaştıracak şeyler giymeyin. Birçok hedef güvenlik kameralarıyla
donatılmıştır. Sizin hedefinizin de güvenlik kameralı olduğunu varsayın. Dövmeler ve
'piercing' gibi aksesuarlar kapatılmalı veya kaldırılmalıdır. Koyu renk giysileri tercih
edin. Buna karşın tamamen siyah, şüphe uyandırır. Tuhaf görünmeyecek bir kararda
koyu renk giyinin. Kayak maskeleri eylem sırasında genellikle kullanılırlar. Ancak
onlardan gerektiğinde kurtulmaya hazır olun. Özellikle yaz akşamında kayak maskesi
takmak uygun olmaz. Kapşonlu svetşört, kasket veya fular birçok yerde daha uygun
olabilir. Yüksek riskli operasyonlarda ayağınızdan daha büyük bir ayakkabı ile ayak
izlerinizden takip edilmeyi zorlaştırabilirsiniz. Ayakucunu tamponlayarak desteklerseniz
büyük ayakkabı kullanımı daha rahat olur. Başka bir seçenek, eylemde giyeceğiniz
ayakkabı ve kullanacağınız diğer eşyaları başka yerde hiçbir zaman kullanmamanız ve
emin bir yerde saklamanızdır. Bu tür kullanımda ayakkabılarınızı evin uzağında
değiştirin. Ayakkabının üzerine çorap giymek, tabanları ambalaj bandı ile bantlamak
ayak izi bırakmayı önler. Polislerin yoğun soruşturma yapabileceği eylemlerde,
giysinizin üzerindeki saç ve fiberler dahi problem olabilir. Bu durumda ikinci el giysi
alıp, eylemden sonra giysiyi atabilirsiniz. Başka bir seçenek giysinizin üzerine
giyeceğiniz bir tulum olabilir. Eylemden sonra çıkarıp arabanın arkasına atabilirsiniz.
Her zaman eldiven giyin ve parmak izleri konusunda dikkatli olun. İnce latex eldiven
kullanmanız gerekirse dikkatli olun. Parmak izi ince lastik eldiven üzerinden çıkabilir.
Kullanmanız gerekirse iki çift eldiveni üst üste giyin. Parmak izleriniz iç eldivenden dış

eldivene taşar. Dolayısıyla eldivenlerden, diğer kanıtlardan ayrı bir yolla kurtulun.
Eylem için ekipman satın alırken dikkatli olun. Mahallenizdeki marketten bir kutu
kırmızı boya alıp, iki sokak ötedeki McDonalds'a boşaltmak akıllıca bir eylem
olmayabilir. Her türlü ekipmanı evden uzak bir yerden, eylem zamanından mümkün
olduğunca erken bir zamanda ve peşin olarak alın. Sizi ele vermeyecek malzemeler
kullanın. Mesela evden uzak bir yangın saldırısında kullanacağınız bir yerel gazete,
sizi derhal ele verecektir. Yanınıza aldığınız her şeyi izleri yok etmek amacıyla silerek
temizleyin, eylem yerinde düşürebilir veya bırakmak zorunda kalabilirsiniz. Bazı izleri
çıkarmak için sabun veya alkolle ovmak gerekebilir. Her şeyi orada bırakacakmışsınız
gibi temizleyin. Bir gün planlamadığınız bir sebeple bu olacaktır.
Aynı sebepten dolayı yanınıza mümkün olduğunca az şey alın ve almanız gerekenleri
de bedeninize bağlayın. Kemer hizasından bir kauçuk bantın her iki ucunu anahtarlıkta
birleştirerek malzemeleri, kaçarken tel örgüye bile tırmansanız, güvenle tutacaktır.
Satın alırken eldiven kullanıp, malzemeye dokunmasanız bile, yine de silerek
temizleyin ve iz sürmeyi imkansızlaştırın. Eylem sırasında üstünüzde veya
arabanızda. silah, esrar v.b. yasal olmayan hiçbir şey bulundurmayın. Hayvan
özgürleştirmelerinde kullanılan, demir makası gibi bazı ekipmanları kullandıktan sonra
bileyleyin. Aksi takdirde o aletle neyin kesildiği kolaylıkla bulunur. Aletleri hiçbir zaman
evinizde saklamayın. Eğer eylemde kullanılan aletleri saklamak istiyorsanız, bir
güvenlik evinde saklayın. Güvenlik evi, eylemlere hiçbir şekilde karışmayan, polisin hiç
sorgulamayacağı, birinin evi olabilir. Alet, ekipman ve giysileri kendi çöplüğünüze
atmayın. Bir mağaza ya da restoranın büyük çöp kutuları bu iş için idealdir. Özellikle
telsiz kullanacaksanız, hiçbir zaman ucuz ekipman kullanmayın. Sizin özgürlüğünüz,
hayvanların hayatları tehdit altındadır. O nedenle kaliteli ekipman kullanın. Eyleme
çıkmadan önce, dışarıda karanlıkta otuz dakika kadar zaman geçirin. Bu gece
görüşünüzü kuvvetlendirecektir. Yanıp sönen ışık kullanacağınız zaman, normal ışık
gece görüşünüzü yok eder. Kırmızı veya mavi lensler bozmaz, ayrıca uzaktan daha az
görülebildiği için tercih edilir. Askeri yanıp sönen ışıklar askeri malzeme satan
dükkanlarda bulunur ve mavi veya kırmızı renktedirler. Güvenliği artıracak başka bir
ekipman telsizlerdir. Gözcü kullandığınız zaman, takımla gözcü arasında telsiz irtibatı
sağlamak uyarı zamanını saniyelerden dakikalara çıkarabilir. Walkman türünden bir
başlık takımı idealdir. Oldukça makul fiyatlara radyo elektronik mağazalarında
bulunabilir. Gece görüş dürbünleri başka yararlı bir ekipmandır. Gece var olan az ışığı
alıp onbinlerce defa büyütüp gece görmeyi sağlarlar. Üst kalitede olanlar eylemcinin
alamayacağı kadar pahalıdır. Ancak eski model bulunabilirse bir kaç yüz liraya
alınabilir. Daha detaylı bilgi için Ecodefence'e başvurun.

Güvenlik
Hükümet aktif olarak hayvan özgürleştiricilerini, özelikle aktif olanları, izlemektedir.
Dolayısıyla arkanızı kollamanız gerekir. Mektupları açarlar, telefon hatlarına
bağlanırlar, dolayısıyla hiçbir zaman telefonda, mektupta, ya da e-mail içinde suç
iması olabilecek sözler söylemeyin. Her zaman izlendiğinizi ve evinizin her an
aranabileceğini
varsayın. (ALF üyelerinin evlerini ararken ısıtma kanallarını

söktürecek kadar ileri gittiler. Hiçbir şeyi güvenli bir yerde sakladığınızı varsaymayın.)
Doğrudan eylemi tartışmak, bilgiye ihtiyaç duyma zemininde yürür. Hiç kimseye
kesinlikle bilmesi gerekmeyen bir şey söylemeyin. Takımda olmayan insanlarla hiçbir
zaman eylemleri tartışmayın. Bu sizin ve onların güvenliği için gereklidir. Size ALF
hakkında bir soru sorulduğunda ilginiz olmadığını, fakat duyduğunuzu veya
(gazeteden- internetten ) okuduğunuzu söyleyin. Bu yolla kendinizi şüpheli konuma
getirmeden ALF'i tartışabilirsiniz. Birisi telefonda suç ima edici bir şey söylerse,
çabucak bir mazeret bulup başka bir söz söylemesine izin vermeden telefonu kapatın.
Sonra gördüğünüzde, ona neyi yanlış yaptığını anlatın. Unutmayın ki evler, arabalar ve
her yer dinlenebilir. Eylemleri, kimsenin dinleyemeyeceği, güvenli yerlerde tartışmaya
gayret edin. Mesela, ormanda yürüyüşe çıkın. Grubunuzu ve etkinliğini artırmak amacı
dışında, tamamlanmış bir eylemi bir daha tartışmayın. Hasar verilmiş, hayvanların
hayatı kurtarılmıştır. Önemli olan da budur. “Eski savaş hikayelerini” anlatmaya
kalkmak gereksiz bir risktir. Bunların hepsi paranoya gibi görünebilir. Fakat hükümet
bizi durdurmak için her şeyi yapabilir. Ayrıca biraz paranoyak olmak, hapiste olmaktan
iyidir.

Etkinlik
Küçük başlayın ve daha sonra daha büyük eylemlere yönelin. En basit eylemler bile
doğru yapılması için pratik gerektirir. Dolayısıyla her seferinde bir konu üzerinde
odaklanarak, onu tam anlamında doğru yapana kadar uğraşın. Bir kez küçük şeyler
üzerinde ustalaştıktan sonra, onları uygun kombinasyonda bir istismarcının gününü
mahvetmek için kullanın. Mesela pencere kırmakla boya bombalarını birlikte
kullanmayı düşünün. Birkaç şey yapacaksanız, en sessizinden başlayın.(sırasıyla;
yazılama, koku bombası, cam kırma gibi. ç.n.) Burada çerçevesi çizilen şeyler ALF
tarafından kullanılan genel yöntemlerdir. Her yerin ve binanın kendine ait özellikleri
vardır. Dolayısıyla, hedefinizi inceledikten sonra alana ve hedefe özgü koşullarla
yöntemi modifiye edin, hem de zarar verme konusunda yaratıcı olun. Yaratıcılık
etkinliğinizi artıracak, öngörülebilir olmadığınız için yakalanmanızı zorlaştıracak,
alacakları tedbirlerin etkisini azaltacaktır.

Pencereler
Pencereler belki de en kolay hedeflerdendir. Bunun yanı sıra büyük pencerelerin
yüzlerce liralık zarara mal olmaları onları ideal hedef haline getirir. Cam aşındırma
sıvısı (hidroflorik asit) büyük nalburlarda veya sanat araçları dükkanlarında bulunabilir.
Şehir dışındaki büyük bir mağazadan aldığınızdan emin olun. Bu madde camın
yüzeyini 'yiyen' bir sıvı, kremadır. Temin edebildiğiniz takdirde, plastik sıkılabilir bir
şişeye koyun. Eğer krema şeklinde olandan alırsanız bunu fırça ile uygulayabilir ve
cama sloganlar da yazabilirsiniz. Güçlü bir maddedir. Derinize temas ettirmeyin.
(Ölümcül olabilir! ç.n.) Eylem yerinde hızlı bir çalışma yapacağınızdan muhtemelen
her yere bulaştıracaksınız. Bu nedenle plastik bir çanta getirin ki, işiniz bittiğinde asit
bulaşmış malzemelerinizi içine doldurabilesiniz.( Plastik bazlı tulum ve eldiven

giymeniz tavsiye edilir. ç.n.) Çabuk ve nispeten güvenli bir parasal zarar verme
yöntemidir. Daha ucuz ama çok daha gürültülü bir yöntem ise doğrudan camı
kırmaktır. Dolayısıyla kaçmaya hazır olun. Taş, tuğla gibi şeyler atmanın yanı sıra
sapan da kullanabilirsiniz. Bir çok spor mağazasında bulunabilir. Bulamazsanız av
malzemeleri satan bir dükkandan temin ederek onlara finans desteği sağlamak
zorunda kalabilirsiniz, ancak daha sonra burayı ziyaret edip camlarını indirerek
durumu telafi edebilirsiniz. Sapanın avantajı, kıracağınız camın hemen yakınında
olmak zorunda olmamanızdır. Sapan taşları hareket halindeki araçların içinden bile
etkili olarak kullanılabilir. Sapanda demir bilye gibi simetrik nesneler kulanmaya
çalışın. Somun veya taş gibi nesnelerin aerodinamik yapıları uygun olmadığı için zor
kontrol edilirler. Ne atarsanız atın, öncelikle parmak izlerinizi yok edin. Atış yaparken
dükkan içinde veya civarında incinebilecek kimse olmadığından emin olmak sizin
sorumluluğunuzdadır. Aracın tamamen içinden (sarkarak değil) sapan sallamak teşhis
edilmenizi iyice güçleştirir. Hava tüfekleri (BB gun) başka bir alternatiftir. Bir tuğlanın
vereceği zararı veremezler ama, hem kullanımı hızlı ve kolaydır hem de çok sessizdir.
Mağazaya hızlıca gidip, önünde bir saniye durarak eyleminizi gerçekleştirip, hızla
uzaklaşabilirsiniz. Tam orada birisi yoksa, kimsenin dikkatini çekmeyecektir. Çoğu
zaman bu atış, etrafında örümcek ağı gibi çatlak olan madeni bir liralık kadar bir delik
açacak, bazen de tüm camın aşağı inmesine neden olacaktır. Buna hazırlıklı olun.
Havalı tüfeklerin genelde iki tipi vardır. Birincisi tüfeğe benzer ve elle pompalanarak
kurulur. İkincisi daha çok tabancaya benzer ve CO2 kartuşlarla kurulur. Kartuşların her
biri birkaç liradır ve size 150 atış imkanı sağlar. CO2 tiplerin avantajı, her tetiği çekişte
bir atış yapan yarı otomatik tipte olmalarıdır. Böyle bi aletle çok kısa süre içerisinde bir
düzine camı indirebilirsiniz. Bunlar gerçek tabancalara benzer. Dolayısıyla polisle
karşılaşırsanız hemen elinizden atmanız gerekir, yoksa vurulursunuz.(!) Cam kırmak
için diğer bir alternatif çekiçtir. Döşemeci çekici (“Tilers hammer”), ince uçlu tasarımı
nedeniyle en iyisidir. Nalburlarda bulunur. Özellikle dağılmayan yapıya sahip
pencereler sanıldığından daha dayanıklıdır. Bu nedenle ağırca bir çekiç seçmek
gerekir. Bunun için en iyi zaman, görüntü ve gürültü için iyi bir maskeleme yapacak
olan fırtınalı bir havadır. Normalde camın ortasına vurmak düşünülebilir, ama aslında
en güçlü noktası burasıdır. Her zaman zayıf nokta olan köşeleri seçin. Pencereler için
başka bir seçenek cama kalıcı olarak yapışabilen cam yapıştırıcısıdır. İçinde yapıştırıcı
olan bir boya ile cama slogan yazdığınızda camı tümüyle değiştirmek zorunda kalırlar.

Kepenkler
Birçok yerde camı korumak için metal kepenkler kullanılıyor olabilir. Camı kırılan bir
dükkan benzer bir tedbire başvurabilir. Izgaralı kepenklerde eritici sıvı, sapan, havalı
tüfek hala iş görür. Ya da ızgaraların arasına kilitleyici bir nesne koymak kepengin
açılmasını imkansız hale getirebilir. Bazan kilit takmak için yapılmış tüm halkaları
kullanmazlar. Durum böyleyse kendi kilidinizi bunlardan birine takın. Parmak izi
bırakmayın. Tamamı kapalı olan kepenkler daha zordur. Kepengi çekiçle dövmek hem
kepenge hem de eğer yakınsa cama zarar verebilir. Daha gelişmiş bir yöntem ise
kepenk kilidine yapıştırıcı sürmektir. Bunu aşağıdaki bölümde görebilirsiniz. Eğer
sadece vitrin camına kepenk takıp, kapı penceresini açıkta bırakacak kadar budala

iseler, önce kapının penceresini kırıp içeri girin, sonra büyük camı kırın.

Taşıtlar
Araçlar başka bir kolay hedeftir. Zarar vermenin bir çok yolu vardır. Bir araca birçok
işlem yapacaksanız en sessizce yapılabileceklerden başlayın. Temel olarak araçlara
yapılacak iki tür yaklaşım vardır: hasar ve sabotaj. Aradaki fark, hasar hemen
görülebilir, sabotaj ise araç yürümeye başladıktan sonra mekanik problemler çıkarana
kadar fark edilmez. Hasar yönteminde bir çok alternatif vardır. Lastikler bıçak veya
sivri bir şeyle indirilebilir. Özelikle kamyon lastikleri çok sağlamdır. Dolayısıyla kıvrılıp
bükülmeyecek, kırılmayacak sağlam bir delici kullanmak gerekir. Lastiğin yanağında
açacağınız delik onu tamir edilemez hale getirecektir. Pense veya yankeski ile sibopu
kesip lastiği indirebilir ve tamir edilemez hale getirebilirsiniz. Büyük bir tornavida ön
pancurdan sokularak radyatörde delik açmak için kullanılabilir. Motora ulaşamazsanız,
gerekirse alta yatarak, kabloları kesip değişik parçalara zarar verebilirsiniz. Metal zırhlı
kabloları basit bir kablo kesiciyle kesemeyeceğiniz için, cıvata kesici getirin. Boya veya
boya sökücü aracın boyasına zarar vermek için kullanılabilir. Silecekler sökülebilir,
farlar ve rüzgarlıklar kırılabilir, cam eriticiyle boyanabilir veya kilitlere yapıştırıcı
doldurulabilir. Tekerlerdeki tozluklar sıçrayan taşların yönünü değiştirmek için
tasarlanmışlardır. O nedenle sadece çekiç, balyoz gibi daha doğrudan yöntemler işe
yarar.
Daha gelişmiş olan sabotaj yönteminde, orada olduğunuza dair hiçbir işaret
bırakmamanız özelikle aracın şüphe uyandırmadan hareket ettirilmesi ve hasarın
verilebilmesi için önemlidir. Kamyonlarla uğraşıyorsanız motor kaputunun kilidini,
ulaşabiliyorsanız açın ve açık bırakın. Tipik bir sabotaj tekniği yakıt deposuna şeker
atmaktır. Bu sadece filtreyi tıkayacak ve az hasar verecektir. Daha etkili depo katkıları
ise kum veya 10-15 adet naftalin küresi olabilir. Evin yakınından aldığın bir kumu
kullanmadığına emin ol. İzlenmesi bulunabilmesi mümkündür. En iyi sabotaj hedefi
yağlama sistemidir. Eğer yağlama sisteminin çalışması engelenebilirse, motorun
ısınmasına, sarmasına ve işe yaramaz hale gelmesine yol açar. Karo şurubu
(pancake'lerin üzerine konan bir tür tatlı şurup) yağ doldurma deliğinden dökülebilir,
ama sadece yağ filtresine zarar verir. Bir yol da dikkatlice bütün yağı boşaltmaktır. Yağ
tankına bir delik açılır ya da drenaj tıpası çıkarılır. Yağa su ilave etmek daha etkilidir.
Bu durumda yağlama işlevi etkisizleşir, yağ basıncı normal gösterir, ikaz lambası
yanmaz. Sudan da iyisi, benzin veya mazottur. Aynı sonucu verir.
En fazla etki için yağlama sistemine aşındırıcılar katmaya bakın. Yağ doldurma deliği
burada tek seçenek değildir. Bütün hareketli parçaların yağlama ihtiyacı vardır; mesela
aktarma organları, diferansiyel, rod başları. Bir çok yağlama noktasında ayarlı bir
kurbağacıkla sökülebilecek tapalar vardır. Aşındırıcı olarak kum da kullanılabilir.
Aşındırıcıların en iyisi cam kavanoz içindeki taşları cilalamakta kullanılan malzemedir.
Hobi ve taş kesme aletleri satan dükkanlarında bulunur. İnce toz haline getirilmiş grid
denilen metal parçacıklar, biraz daha az ince kum gridle karıştırıldığında hem motorun
her yerine gidecek hem de motoru tamamen elden çıkarılacak hale getirecektir. 400 ve

600 grid ölçülerindeki bir karışım iyi iş görmektedir. 250 mililitrelik bir karışım motoru
mahveder. Kum ve gridi delikten dökmek, özellilkle gece, zor olabilir. Kolaylaştırıcı bazı
tedbirler aşağıda. Bir bir buçuk metre civarında bir plastik tüpü, daha kolay erişim
amacıyla, bir huniye bağlayın. Veya gres yağı sıkan tabancalardan alın (oto yedek
parçacılarında bulunur ) ve gresin yarısını boşaltıp metal grid kum karışımını doldurun
ve yağ tabancasıyla sıkın. Bir başka seçenek ise gridi bir prezervatife koyun, ağzını
bağlayın ve yağ deliğinden içeri atın. Araç çalıştıktan 30 ila 50 dakika sonra prezervatif
eriyecek ve gridi boşaltacaktır. Başka seçenekler içinde karbüratör içine alçı dökmek
veya bir avuç havalı tabanca (bb) mermisi atmak veya radyatöre bir kutu hazır pirinç
(“quick rice”) atarak ısınan suyla genişleyip soğutma sistemini tıkamasını sağlamak,
bir avuç tuzla radyatörün bakır tübinginin delinmesini sağlamak gibi yollar vardır.

Kilitleri zamklamak
Kilitleri zamklamak en kolay, en hızlı, en güvenli ve en sık kulanılan doğrudan
eylemlerden biridir. Kilitleri yapıştırma fikrinin kaynağı zamanın değerli olmasıdır. Ne
kadar zaman kaybettirip işin yürümemesini sağlarsanız, o kadar para kaybı olur, bu da
o kadar hayvan hayatının kurtulması demektir. İyi yapıştırılmış kilitler için çilingir
gelmesi gerekir. Bu da ucuz bir şey değildir. Kilidi zamklamak için ucu ince ve sivri
yapıştırıcılardan veya şırınga içinde satılanlardan alın. Araç veya dükkan olan
hedefinize yaklaşın. Tırnak boyundan daha kısa bir teli kilidin içine sokun. Zamk
tüpünü kilide sokun ve kilidi zamkla doldurun. Zamk kuruduğunda artık açılması
mümkün olmayacaktır. Bazı yapıştırıcılar diğerlerine göre daha etkilidir. Bunun için
evde ucuz kilitler üzerinde deneyin ve en etkili yapıştırıcıyı bulun. Zamkın iyi olması,
kilide doldurulduğunda orada kalacak kadar kıvamlı olması ve kuruduğunda lastikimsi
olmayıp tam sertleşecek özellikte olmasıdır. Kırtasiyecilerde bol seçenek vardır. Daha
kolay bir yol, genişçe bir deliği olan zamk tüpü alıp, zamkın birazını çıkardıktan sonra
tüpün içine havalı tabanca (BB) mermisi doldurun ve zamkla karıştırın. Böylece tüpü
sıktığınızda katı materyaliniz de zamkla beraber çıkacaktır.

Boya
Boya, mesajınızı iletmek ve biraz zarar vermek için genellikle iyi bir yoldur. Araçlar,
panolar ve binalar hepsi boyanabilir. Sprey boya bir seçenektir. Bir kaba doldurulmuş
boyayı atmak başka bir seçenek. Plastik soda şişeleri bu iş için iyidir. Menzil
kazanmak için kapağa bir delik açıp tekrar takın ve şişeyi sıkarak sprey etkisi elde
edin. Boya bombaları, yılbaşı süsleri veya ampulleri boyayla doldurarak yapılabilir.
Ampuller bir miktar emek ister, ama daha kolay bulunur. Ampulün altındaki metal
kısmı camın altından kesin. Çok dikkatli bir şekilde cam ampulün alt kısmını boya
doldurmak için bir ağız açmak amacıyla, kalan metalin içindeki flamanının olduğu
kısımdan kırın. Doldurun ve sızdırmazlığını sağlayın. Bunun için tornavida
kullanabilirsiniz.(bkz.) Bu boya bombalarının avantajı, şaşırtıcı şekilde sessiz
olmalarıdır. Her şeyden önce üzerinde iz kalmadığından emin olun. Patllamaya karşı,
taşımak için her zaman plastik sızdırmaz çantalar kullanın. Balon da kulanılabilir ama

o kadar iyi sonuç vermezler. Boya soda şişelerine, yılbaşı süslerine lastik pompalı
şırıngayla (“turkey baster”) doldurulabilir. Boyayı her zaman 50/50 su veya tinerle
karıştırın ki daha iyi dağılsın. Boya camdan kolay çıkar. Ağaç, metal veya taş
türevlerinde daha kalıcı etki bırakır. Büyük markörler de kullanılabilir. Boya su
karışımıyla doldurulmuş büyük su tüfekleri de iyi sonuç verir. Bazen sızdırır ve
damlatırlar. O nedenle kullanmadan önce ve sonra sızdırmaz torba veya çantada
taşımak gerekir. Akan boyayı tümüyle temizlemek imkansızdır. Bu da tespit edildiğinde
kanıt oluşturur. Muhtemelen bir kaç kullanımdan sonra da tıkanma yapar. Bunu akılda
tutarak bir tane alıp, gece boyu kullandıktan sonra atmak iyi bir fikir olabilir. Unutmayın
ki boya işi kirli bir iştir. Her tarafa ve üstünüze başınıza bulaşma eğilimi vardır.
Boya sökücü, özellikle araçlar üzerinde etkili olan, başka bir seçenektir. “3M Safest
Strip”(aynı isimle bulunabilir ç.n.) veya “Extra Strength”, dikey yüzeylere yapışabilme
avantajına sahiptir. “Dupli-Color ST-1000” boya sökücü imalatı oto aksesuarı satan
dükkanlarda bulunabilir. Sprey kutularında satılır ve çıplak metali 30 dakika içinde
eritebilir. Fren hidroliği de aynı etkinlikte iş görür.

Süngerler ve Tuvaletler
Bu eylem şekli istismarcı işletme hizmete açıkken gerçekleştirilebilecek az sayıdaki
eylemden biridir. Yoğun olarak çalışan ALF üyeleri için riskli olabilir. Fakat basit ve alt
seviye işler düşünenler için büyük bir eylemdir. Eğer fast food'cular gibi hayvan
istismarcısı işletmelerin tuvaletine ulaşabilirseniz aşağıda çabuk ve kolay bir yolla
biraz zarar vermenin yolu anlatılmaktadır. Büyük bir sünger alın. Şekilsiz büyük olanlar
(doğal sünger), prizmatik olanlardan (sentetik sünger) daha iyidir. Islattıktan sonra, iple
sıkıca sarmalayıp kurumaya bırakın. İpi çözdükten sonra sünger aynı şekli
koruyacaktır. Suya girdiğinde orijinal şekline geri döner. Kuruyken tuvalete atın ve
üstüne sifonu çekin. Sünger büyüyüp tuvaleti tıkayacaktır. Eğer büyümeden önce
borulara kadar ulaşabilirse, çok masraflı bir problem yaratabilir. Sünger olmadığı
zaman, bolca tuvalet kağıdı da tuvaleti tıkar. Tıkanıklığın açılması daha kolaydır ama
yine de rahatsızlık verir. Naylon çorap içine tıkılmış flaster ve odun talaşı karışımı da
başka bir yöntemdir.

Telefon hatları
Telefon hatları iş dünyasının para kaybetmesine yol açabilecek, en çok ihmal edilen,
bir yöntemdir. Bir kez sömürücü binası bulduğunuzda, telefon hatlarının çıkış yerini
tespit edin. Kuvvetli bir ipe bir ağırlık bağlayarak hattın üstüne atın. Her iki ucu tutup
çekin. Ya da direğe çıkıp hattı kesin. İş dünyası telefon iletişimine çok bağımlıdır. Her
iki yolla da zarar verebilirsiniz. Toprak seviyesinde herhangi bir tel, kablo görürseniz
doğrudan kesin. Ancak dikkat edin elektrik nedeniyle çarpılmayın. (Bunun için izole
yan keski kullanmanız tavsiye edilir. ç.n.)

Güvenlik Kameraları
Birkaç kez saldırıya uğrayan yerler güvenlik kamerası gibi bazı önlemler alırlar. Bu
durumun cesaretinizi kırmasına izin vermeyin. Gerektiği şekilde örtünmüşseniz, ancak
boyunuzla ilgili bilgi verebilirler ki, bu da fazla bir şey ifade etmez. Kurdukları şey
amaçlarına ters bir hale gelir. Onları korumak yerine, size kırılacak yeni bir şey verir.
Güvenlik kameraları pahalı ve tahrip edilmesi o kadar da zor olmayan aletlerdir. Açık
kameraların yanında kutu veya küre biçiminde kamera muhafazalarına da bakın.
Genelde 3-4 metre yüksekte olurlar. Projektör sistemleri de görebileceğiiz
şeylerdendir. Eğer yeri tekrar ziyaret amacınız varsa ve ışıktan hoşnut değilseniz
sapanla projektörü servis dışı bırakmayı deneyin. Eğer tekrar güvenlik sistemi
kurarlasa, bu ceplerinden para çıkması demektir ki, zaten istediğiniz de budur. Aynı
zamanda bu etkili olduğunuzu gösterir. Yalnız aynı yere sık saldırı yapmamaya dikkat
edin. Sizi bekliyor olabilirler.
[Güvenlik Kamerası Tahrip Kılavuzu]

Koku bombaları
Çeşitli kötü koku taşıyan maddeler değişik amaçlara ve doğrudan eyleme hizmet
edebilirler. Koku bombalarını posta kutularına atmak veya kırdıktan sonra camdan içeri
atmak, kamyonlara (özellikle cam açık kalmışsa), büyük tüy satışları ve av
toplantılarına atmak gibi bazı fikirler değerlendirilebilir. Çok sayıda zayıf asitler kuvvetli
koku yayarlar. En iyi bilineni bütrik asittir. Bir iki damla bir odaya, 30-40 gram bir
binaya yeter. Diğer seçenekler; kaprilik asit, kaproanik asit, izovalerik asit, proprionik
asit, etil amin, 'skatole', hidrojen sülfit, karbon disülfit ve n-butraldehayd. Bunların çoğu
bire beş veya bire on olarak kuvvetlerini fazla kaybetmeden suyla seyreltilirler. Daha
kolay bulunan seçenekler avcıların kullandığı, geyik sidiği gibi cezbedicilerdir.
Bunların hepsi damlalık veya hipodermik enjektörle kullanılabilirler.
Koku Bombası Nasıl Yapılır

İnşaat sahaları
İstismarcı bir kuruma ait inşaat görürseniz, burada yapılabilecek bir çok etkili eylem
vardır. Öncelikle emin olun ki inşaat gerçekten düşündüğünüz amaca hizmet edecektir.
Kurulum sırasında köşeleri, yükseklikleri, su ve atık hatlarını belirlemek için bazı
kerterizler (kurdela bağlanmış ağaçtan kazıklar) kullanılır. Sadece bu kazıkları
kaldırmak ve delikleri kaybetmek bir kaç günlük çalışmaya mal olur. Kerterizleri
kaldırırken, toprağa gömülü olup üstünde çivi veya bir çeşit bayrak olan işaret
kazıklarını unutmayın. Özel kazık, levha veya özel çivi gibi referans noktaları da
kaldırılmazsa, tüm kazıklar kolaylıkla yeniden çakılabilir. Önemsiz görülse bile bu
araştırma kazıklarının ortadan kaldırılması görece önemli bir suç olarak addedilir. Bu
nedenle genel güvenlik kurallarını uygulamak gerekir.

Tuz, betonu büyük oranda zayıflatır. Çimento paketlerine veya kum tepeciklerine
büyük oranda tuz karıştırılırsa temeller ve inşaat zayıflayacaktır. İnsanların zarar
görmemesi için betonu bozduğunuza dair not bırakın. Notun alındığından da emin
olun.
Temel döküldükten sonra, yükseklik ölçümü için şakülleme bağlantıları, özellikle atık
sistemi için, ortaya çıkar. Bu bağllantılar nesne düşmesine karşı ağızlarına bant
yapıştırılarak korunurlar. Bu bantlar dikkatlice sökülüp içeri tıkayıcı maddeler atılabilir.
Bunlar çimento, epoksi, flaster olabilir. Sonrasında farkedilmeyecek şekilde boru ağzı
tekrar bantlanmalıdır. Bu iş farkedilmezse ciddi problemler doğurur.
Kaba inşaat bittikten sonra elektrik işleri gelir. İnce sıva işleri bittikten sonra elektrik
hatlarına ulaşmak çok zordur. Bu nedenle, öncesinde, elektrik kabloları
şüphelenilmeyecek yerlerden kesilebilir ve yerine teyp veya zamkla yapıştırılabilir. Bu,
kesiklerin farkedilmesini engellemek içindir.

Kundaklama
Doğrudan eylemde, kundaklama büyük ve tehlikeli bir adımdır. Bir çok bakımdan
tehlikeli olabilir. Kundaklama çok ciddi bir suçtur. Dolayısıyla böyle bir şey
düşünmeden önce yakalandığında ortaya çıkacak sonuçları iyi tartmak gerekir. Yangın
en tehlikeli şeylerden biridir. Dolayısıyla başlatırken çok dikkatli olmak gerekir. İnsan
veya hayvanların zarar görmeyeceğinden emin olunmalıdır. Medyatik olarak da
tehlikelidir. Kundaklama terör etiketiyle damgalanır. Bütün hareketin lanetlenmemesi
için akıllıca kullanılması gerekir. Tehlikeli olduğu kadar, şimdiye kadar doğrudan
eylemin en güçlü silahı olmuştur. ABD'de ilk kundaklama hareketi U.C. Davis'de yeni
bir araştırma laboratuarına karşı yapılmıştı. Dört milyon dolarlık bir zarara yol açmıştı.
Yangını başlatacak cihazı kurarken çok dikkatli olmak gerekir. Kullandığınız bilgi
kaynağını kontrol edin. Hiç bir zaman 'Anarchist Cookbook'u kullanmayın. Bu kitap
kullanıcıların ölümüne ve yaralanmasına yol açabilecek hatalı reçeteler barındırır ve
sağ kanattan biri tarafından yazılmıştır. İnternet bilgisi de kullanmayın. Çoğu aynı
kitaptan alınmadır. Güvenilmeyen kaynaklara itibar etmeyin. Sağduyunuzu kullanın.
Kundaklama iki amaca hizmet eder. Birincisi yangın çıkarıp hedefi, bina veya araç,
yakmaktır. Fakat sadece küçük bir yangın çıkarıp sprinkler (su püskürtücü) gibi yangın
söndürme sistemlerini harekete geçirmek amacıyla da yapılabilir. Bu durumda
sarfedilen, su ve kimyasallar, bunların verdikleri zarar söz konusudur. Bu durumda
zaman ayarlı mekanizmalarla kimsenin olmadığı gece saatlerinde eylem başlatılabilir.
Cihazı bina açıkken yerleştirmek, gece içeri dalıp bu işi yapmaktan güvenlidir. Bu
cihazlar gözden uzak, yanıcı eşyanın yakınına yerleştirilir. Eşyanın içine yerleştirmek,
zamanlayıcı arızası olduğu takdirde, alıcının zarar görmesi gibi olumsuz sonuçlara yol
açabilir. Cihazı en üst kata yerleştirmek en iyisidir. Böylelikle sprinklerden çıkan su
bütün binaya ulaşabilir.

Önce yangın çıkarma gereçlerini tartışıp, sonra daha karmaşık olan sprinkler
çalıştırma amaçlı küçük yangın çıkarma gereçlerini tartışacağız.
Herhangi bir cihazı, gereci kullanmadan önce parmak izlerinizi yok ettiğinizden emin
olun. Yanan cihazın parmak izlerini otomatik olarak yok edeceğini varsaymayın.
Otoritenin yanan cihazlardan parmak izi almak için en az 32 metodu var. Bazı
durumlarda yangın, parmak izindeki yağı nesneye kaynak ederek okumayı daha da
kolaylaştırır. Parlayıcı bir sıvı kullanacağınız zaman, mazot (motorin) veya kerosen
kullanın. Bunların buharları benzinin aksine parlayıcı değildir ve kullanımı daha
güvenlidir. Kerosen kamp eşyaları satan dükkanlarda veya bazı benzin istasyonlarında
bulunur. Özellike önemli olan konu bu alımı evinizden uzak bir yerden yapmanızdır.
Yakıtı yasal kırmızı yakıt kaplarında alıp daha sonra kullanacağınız kaplara (plastik
şişe gibi) boşaltın. Şişe kullanıyorsanız ağzına kadar doldurmayın. Gazlaşıp
genleşince şişenin sızdırmasına neden olur. Yanıcı maddeler dikkat çekici bir kokuyla
kokulandırılırlar. Bu nedenle kesinlikle sızdırmaz bir şekilde muhafaza edilip
taşınmalıdır. Üstünüze veya aracınıza bulaşmadığından emin olun. Eylemden sonra
yıkanın, elbiselerinizi yıkayın, havalandırın, aracınızı temizleyin, taze kokular sıkın.
Çıra gibi bazı maddeler başlatıcı olarak kullanılmamalıdır. Zor yanar ve kendiliğinden
sönebilirler. Başlatıcı görevlerini yapamayabilirler. Doğum günü mumları, özellikle
söndürülemez olanlar, çok daha iyidir. Sadece akan waksın cihazın geri kalanıyla
bağlantıyı kesmeyecek şekilde sabitlendiğinden emin olun.
Yangın başlatıcı bir cihaz yapmanın basit yolu yakıtla dolu iki plastik şişedir. İki
süngere hafifçe şişelerdeki yakıttan emdirin. Mumların dibini süngerlerin arasına,
süngerleri şişelerin arasına koyun ve teyple bütün kurulumu bağlayın. Mumların
tabanına işi kolaylaştırmak için kibrit de koyabilirsiniz. Mum ve kibrit başları süngere
çok yakın olmazsa düzenek çalışmaz. Mumlar yanınca yavaş yavaş ateş aşağı inecek
ve süngeri yakacak, süngerin alevi de plastik şişeleri eritecek ve yangını başlatacaktır.
Aynı cihazın başka bir versiyonu bir galonluk (yaklaşık 4 litre) saplı su bidonundan
yararlanır. Sünger saptan geçirilir ve mumlar sapın her iki tarafına yapıştırılır. Başka bir
metod sigara geciktirmesi kullanır. Sigara, iki açık kibrit kutusunun arasına kibrit
başları sigaraya yakın olacak şekilde konur, sigaranın etrafında bunlar teyple veya iple
bağlanır. Bu düzenek karton kutu veya gazete gibi yanıcı şeylerin arasına yerleştirilir.
Bu metodla 5-10 dakika gecikme sağlanır. Ama zaman bakımından güvenli
(öngörülebilir) bir değer yoktur.
Kundaklama için genel bir hedef tavukları saklamaya yarayan tahta yuvalardır. Çeşitli
ilaçlar kullanarak tavuklar yedi haftada en fazla ağırlıklarına çıkabilmektedirler. Yani
her yedi haftada bir tavuk katliamı olur. Bu yuvalar da temizlenip dezenfekte edilirler.
Dezenfeksiyon sonrası sincap, fare gibi hayvanların tamamı kaçacağı için,
kundaklama için en doğru zamandır. Standart süreçte bu iş için iki kişi yeterlidir. Yine
de başka eylemciler gözetleme veya sürücülük görevlerinde kullanılabilirler. Bir kişi
parçalanmış bezlerden oluşan torbayı taşır, diğeri de yakıtı, kağıt, kibrit, yangın
çakmağı gibi yakıcıları. Yangın çakmakları kamping veya askeri dükkanlarda satılır.

Yuvalar genellikle dezenfeksiyon sonrası havalandırma için açık bırakılırlar. Bez
torbası yuvaların köşesine yerleştirilip, yakıt içine boşaltılır. Torba bir yere dayanmalı
ve yanarken düşmesi engellenmelidir. Biraz mazot duvara da dökülebilir. Ancak
kendiniz oradan çıkmanız gerektiği için aşırıya kaçılmamalıdır. Yangın çakmakları
torbanın (çantanın) üstüne ve duvara dayalı vaziyette konur. Torbaların üzerine kibritler
yerleştirilir. Gazete dürülüp ateşleyici olarak kullanılır. Böylece torbaya çok yakın
olmanız gerekmez. Bir kaç bina varsa en büyük olanına gidin. Etrafta fazla
görünmemeniz gerekir.
Araçları yangın yoluyla zarara uğratırken dikkatli olmak gerekir. Bir araba ya da
kamyonun benzin deposu patladığında o aracı 20, 30 metre uzağa fırlatabilir. Eğer bu
mesafede içinde canlı bulunan bir bina varsa, aracı freni boşaltarak uzağa götürmek
gerekir. Araç yakmanın kolay yolu altına veya üstüne bir şilte atarak yakıt emdirmektir.
Eğer kapılar açılabilirse yakıt oturma yerlerine, göğüslüğe dökülebilir. Eğer
zamanlayıcı kullanılmıyorsa, mümkün olduğu kadar uzaktan gazete veya meşale
benzeri bir araçla ateşleyin.
Sprinklerleri çalıştırmak için kullanılan cihaz bir sigara kutusu, oyun kartları kutusu
veya benzer küçük bir kutu ve içine yerleştirmeye uygun şekilde kesilip hazırlanan bir
kart (parçaları tutturmak için, montaj kartı) ile başlar. Kutunun ve kartın yanlarına
havalandırma delikleri açılır. Parçalar ojeyle kaplanır. Yeni bir 9 volt Duracell pil (başka
markalar çalışmayabilir.) karta yapıştırılır. Sonra 21 Wattlık bir ampul (arabalarda geri
vites lambası olarak kullanılan türden) alınır. Flamanı zarar görmeden camı kırılır.
(Flaman ısıtıcı olarak kulanılacak.) Bunu yapmak için ampul çakmakla ısıtılır ve soğuk
suya konulur. Eskiden beri kullanılan bir metodla kablolama için dokuz volt batarya
bağlantısında kullanılan bağlantı yuvasından alınır. Yuvadan çıkan kablolardan birinin
ucu ampulün dibine lehimlenir. Benzer yeni bir kablo ampulün metal boğazına
lehimlenir. İnce ve sert birer telden biri metal boğazdan gelen kabloya, diğeri
bataryadan gelen boştaki kabloya lehimle eklenir. Bunlar sonradan saatte
kullanılacaklardır. Dijital olmayan bir saat alınır. Kayış ve cam yüzü sökülür. Ampulün
boğaz metalinden gelen kablonun ucundaki tel saatin yüzünde köprü yapacak şekilde
aşağı doğru bükülür. Ters U biçimini alır. Saatin üstünde kalan köprü saate dik olacak
şekilde kıvrıldıktan sonra saatin her iki kenarına lehimlenir. Bataryadan gelen diğer tel,
90 derece bükülüp ucu saatin yüzünden biraz taşacak ve köprüden yüksek olacak
şekilde dik olarak bırakılır. Amaç akrebin dikine bırakılan teli köprüye doğru ittirmesini
sağlamaktır. Böylece devre tamamlanıp, lamba yanar. Yelkovan veya saniyenin bu tele
değmesi, gerekirse saniye ve yelkovan uçları kesilerek, önlenmelidir. Bundan sonra
her iki kablonun ucundaki teller, dik olan ve köprü şeklinde olan, 1 ve 3 arasında bir
yere saatin yüzüne yapıştırılır. Saat, batarya ve ampul karta yapıştırılır. Bir çakmak
ampulün önünde karta yapıştırılır ve ojeyle kaplanır. Flaman dikkatlice çakmağın
üstüne yerleştirilir ve flaman ve çakmak tekrar ojeyle kaplanır. Jiletle kazınan kibrit
başları çakmak üzerine yerleştirilir ve oje henüz ıslakken flamana değmesi sağlanır.
Çakmak zor çalışabilir. Bu nedenle mümkün oduğunca çok kibrit başı yerleştirin. Kartın
üzerinde kalan her boşluk çakmakla kaplanmalıdır. Bu noktadan sonra veya daha iyisi
en baştan itibaren sadece eldivenle dokunun, çünkü toplandıktan sonra parçaları

temizlemek mümkün olmaz. Hedefe gitmeden önce saati çalışmasını istediğiniz
zamana kurun. Batarya bağlantısını henüz yapmayın. Mağazaya girince tuvalete gidip
bağlantıyı orada yapın. Cihaz artık hazırdır. Akrebin dik teli köprü teline ittirememesi
gibi değişik problemler ortaya çıkabilir. Dolayısıyla önce deneyip, çalışan montaj
şekline emin olduktan sonra aynı montajı yapın. Aşağıda daha yeni ve etkili bir yöntem
anlatacağız.
Önce fazla güçlü olmayan kol saatleri yerine seyahat alarm saati kullanacağız. Bunun
için daha büyük bir kutu bulmanız gerekecek. Aynı zamanda daha basit bir kablolama
tekniği ile saat üzerinde yaptığımız köprü ve dikme gibi karışıklıklar yerine sadece
kabloyu akrebe, akreple birlikte gezecek şekilde (ikinci bir akrep gibi), bağlayacağız.
Yeterli kablo gevşekliğini sağlayın ki akrep birlikte gezen ucu geri çekmesin. Kablonun
sonu sıyrılıp çıplak telin elektriksel temas yapması sağlanmalıdır. Kurulumunuza göre
bu ikinici akrep gibi gezen kablo iletkeni ampule bağlı başka bir kablo iletkenine temas
edebileceği gibi doğrudan ampulün yan boğazındaki metale de temas edebilir.
Kurulumunuzu test edip, çalıştığını gördükten sonra ampulün camını kırın. Cihazı
yaptıktan sonra alevin yeterli olduğunu görmek için yine test edin. Çalışan bir ürün
elde ettiğinizde bunu ezberleyin ve notlarınızı yok edin. Buna benzer kanıtları, kutu,
kibrit, alışveriş fişi, hiç bir zaman ortada bırakmayın.
Araçlar için kullanılan zamanlayıcı benzerdir. O da aynı kutu, kart, ampul ve batarya
kurulumu ile başlar. Naylon torba parçalarından 4x2.5 cm ebadında küçük bir naylon
paket hazırlayın. İçinde yarım sodyum klorat (ot öldürücü) veya potasyum nitrat
(saltpeter) ve yarım granüllü şeker olsun. UHU gibi bir yapıştırıcıyla naylon paketin
kenarlarını yapıştırın. Paket flamanın yanına daha önce çakmağın kulanılldığı şekilde
konmalı. Eğer naylon paketle yeni bir karışıklık çıkarmak istemiyorsanız yine çakmak
kurulumunu 12 saat cihazı olarak kullanabilirsiniz. Kol saati yerine bu kez, döner bir
kolu olan, pişirme zamanlayıcısı kullanacağız. Zamanlayıcının tepesine, mekanizmayı
etkilemeyecek şekilde, bir çivi çakılarak yapıştırıcıyla emniyete alınır. Elektrik ileten bir
parça tel, L şeklinde kıvrılır. Bu parça, zamanı gelince çiviyle temas edecek şekilde,
kola yapıştırılır. Kablolar bu tele ve çiviye irtibatlandırılır. Bu cihaz içinde 3/4 oranında
benzin ve geri kalanı bulaşık deterjanıyla dolu bir plastik şişeye yapıştırılır. Bulaşık
deterjanı alevi devam ettirmek için kullanılır. Bulaşık deterjanı benzini üç gün içinde
katılaştırır. Dolayısıyla bu cihaz 24 saat içinde kullanılmalıdır. Cihaz kamyonun içinde
döşemeye yerleştirilmelidir. Kapı açamazsanız ya camı kırmalısınız ya da kamyonun
altında bir yere monte etmelisiniz. Böyle bir cihazı kullanmadan önce, sık sık
rastlandığı üzere, kamyon şöförünün içerde uyumadığından emin olmalısınız. Kedi
köpek kovucu ürünleri, özellikle uzun zamanlayıcılar söz konusu olduğunda
kullanmakta fayda vardır. Yine, eyleme geçmeden önce tüm parmak izlerini yok
ettiğinizden ve sonrasında sadece eldivenle çalıştığınızdan emin olun.

Kilit açmak
Bazı eylemlerde, özelikle serbest bırakma eylemlerinde, içeri girmek eylemin esas
kısmıdır. Kilitlerle birkaç yoldan baş edilebilir. Eğer bir kilidi açmak durumundaysanız,

önce ona yakından bakmanız gerekir. Bunu sahayı gözden geçirmek için yaptığınız ilk
gündüz ziyaretinde, ya da tercihen gece ziyaretinde yapmalısınız. Daha sonra aynı
kilitten satın alıp, nasıl çalıştığını incelemelisiniz. Mekanizmayı incelemek için pense,
İngiliz anahtarı, istavroz gibi aletlerle açmaya çalışın, olmuyorsa kesin. Başka bir
yöntem ise elektirikli matkap ve 1/8 inch'lik yüksek devirli uç kulanmaktır. Kilidin
sertliğine bağlı olarak birden çok uca ihtiyacınız olabilir. Hiç bir zaman ucuz matkap
ucu almayın. Sizi yolda bırakırlar. Kilitlerin çoğu pim kilitli tiptedir. Bu tip kilitlerde,
anahtar içeri girince yay düzenekli pimler yolu açar. Bu pimlerin tepeleri stres hattıyla
aynı hizaya geldiğinde anahtarın sokulduğu delik dönebilir ve kilit açılır. Bir çok kilitte
parçalar korozyonu engellemek için pirinçten yapılmıştır.
İşin iyi tarafı pirinç nispeten yumuşak ve kolay delinebilir bir malzemedir. Stres hattı
üzerindeki pimleri matkapla parçalamak mümkündür. Çok derin delmemeye dikkat
edin çünkü bu, kilidin kendisini tahrip edip, açılmasını imkansız hale getirebilir. Anahtar
mesafesi kadar delin. Bu mesafe asma kilitlerde 3/4 inch (1.92 cm), kapı kilitlerinin
çoğunda 1 inch (2.54 cm) dir. Çoğu mağazada delgi durdurucusu bulunur ve bunlar
derinliği kaçırmamak için kullanılabilir. Bir kez delme işi tamamlanınca, pim kalıntılarını
anahtar yolundan yukarı ittirmek için çivi benzeri bir şey kullanın. Matkabı yolu tıkayan
pim parçalarını küçültmek için bir kaç kez sokmanız gerekebilir. Son olarak düz başlı
bir tornavida kullanarak kilidi çevirerek açın. Bu işlem pratik ister. Dolayısıyla önce bir
kaç ucuz kilit alarak pratik yapmakta fayda var. Kilit seçmek için kitap ve araçlar
bulunmaz değildir. Kapıları geçmenin diğer yolu doğrudan geçip gitmektir. Levyeyle
kanırtarak açmak, balyozla vurarak açmak iki yoldur.
Başka bir yol kapının üstünde geçebilecek kadar bir oyuk açmaktır. Matkap
kullanılarak, belli aralıklarla açılacak delikler vurulup düşürülecek oyuğu hazırlar.
Başka bir yol taşınabilir testere kulanmaktır. Bu yöntemin avantajı, muhtemel kapı kilidi
alarmını etkisiz bırakmasıdır.

Özgürleştirmeler
Özgürleştirmeler, en gerekli doğrudan eylemdir. Eğitim ve ekonomik sabotaj, uzun
vadede hayvan hayatlarını kurtarır, fakat hayvanları laboratuarlardan, fabrika tipi
çiftliklerden veya başka sömürü mekanlarından kaçırmak hayvanların hayatlarını
hemen kurtarmak için yapılabilecek tek şeydir. Özgür bırakma eylemleri en karmaşık
ve belki de en riskli olanlarıdır. Her iki sebep yüzünden inanılmaz planlama ve hazırlık
gereklidir. Özgür bırakma eyleminde ilk aşama araştırmadır. Hedef hakkında
bilebileceğiniz her şeyi öğrenmeniz gerekir. Kaç hayvan olduğunu, bunların türlerini,
onlara ne yaptıklarını ve nerede tutulduklarını öğrenmeniz gerekir. Bunları bir kez
öğrendikten sonra bırakma eyleminin en önemli aşaması gelir; hayvanlara barınmak
için yer bulmak. İyi ve sevgi dolu bir ev bulmadan hayvanları hiç bir zaman özgür
bırakmayın. Serbest bırakılan hayvanlar, grubunuzla, hatta hareketle ilişkisi olmayan
insanların evlerine yerleştirilmelidirler. Hayvanlar alındıktan sonra, polis onları
arayacaktır. Dolayısıyla onları polisin aramayacağı bir yere yerleştirmek gerekir. Özgür
bırakılmadan önce hayvanlar güvenilir bir veteriner tarafından tamamen muayene

edilmelidirler. Yinelemek gerekirse, hayvanları kötü durumdan kurtarmak için plan
yapmadan önce, bırakıldıklarında iyi bir çözüme kavuşacaklarından emin olun.
Normal olarak evcil hayvan olarak beslenmeyen hayvanların veya sömürücüler
tarafından dengesizleştirici uygulamalar yapılmış hayvanların da bırakılabileceklerini
düşünerek, özel evler gereksinimi göz önünde bulundurulmalıdır.
Laboratuardan alınan bir köpeğe nasıl bakılacağı özel bir yetenek gerektirmeyebilir.
Ancak kafatasında bir delik olan ve beynine bir prob iliştirilmiş olan bir maymunun
bakımını ortalama insan bilmez. Daha önce söylendiği gibi serbest bırakma eylemleri
genelikle yüksek bir karmaşıklığa haizdir ve çok sayıda insanla, büyük miktarda
planlama gerektirir. Eyleme dahil edilen insanların her birinin sorumluluk ve uzmanlık
alanı olmalıdır. En azından şu işler için farklı insanlara ihtiyacınız olacak; ev bulmak,
araştırma ve baskın planlaması, gözcülük, şöförlük, içeri giriş ve tüm eylemin
koordinasyonu. Eğer mümkünse içeri giriş ve gözcü ekipleri eylem yerine erken
varmalı ki şöför ve taşıyıcılar orada mümkün olduğu kadar az kalsınlar. Tabii ki yolunda
gitmeyen bir şey olduğunda gözcülerin diğer herkesi uyarabilmeleri için bir yolunuz
olmalı. Bu duyulabilir bir ses sinyali olabileceği gibi, bir telsiz haberleşmesi de olabilir.
Hayvanların bir çoğu kımıldatıldıkları veya rahatsız edildikleri zaman doğal olarak
gürültü yaparlar. Buna yapacak hiçbir şeyiniz yoktur. Tüm yapabileceğiniz içeri girmek,
hayvanları almak ve olabildiğince hızlı çıkmaktır. Güvenebileceğiniz gözcülere
ihtiyacınız vardır. Böylelikle sadece yapacağınız işe konsantre olur ve arkanızı
kollamak için endişe etmek zorunda kalmazsınız. İşler yolunda gitmezse herkesi
toplayıp, hızlı bir şekilde uzaklaşın. Çoğu insan sizi korkutmuş olmaktan dolayı mutlu
olacaktır. Dolayısıyla ateş edilmedikçe kimseyi geride bırakmayın.
Araçları eylem sahasının yakınına park etmek şüphe uyandırır. Araçların erkenden
gelerek yakın bir sokağa, diğer araçların arasına veya toplu park yerlerine bırakılması
en iyisidir. Böylece şöförler, önceden anlaşılan saatte veya, telsizle uyarıldıklarında
hareket edip, hayvanları alıp gidebilirler. Her zaman önce hayvanları taşıyan aracın
terketmesini sağlayın. Hayvanlar yakalanırsa öldürülürler. Siz yakalanırsanız kısa bir
süreliğine özgürlüğünüzü kaybedersiniz.

Kürk Çiftliği Özgürleştirmeleri
Kürk çiftliklerinde yetiştirilen hayvanların hemen hepsi güvenle vahşi doğaya
bırakılabilirler. Polis ve kürk çiftçileri aynı fikirde değildirler. Onların vahşi doğada kısa
sürede açlıktan öleceklerini söylerler. Ancak vahşi doğa görevlileri bunun menfaat
icabı söylenen bir yalan olduğu konusunda hemfikirdirler. Tabii ki bazıları vahşi doğada
hayatta kalamayabilir, vahşi doğada yetişmiş bir çok hayvan da hayatını
sürdüremeyebiliyor. Kürk çiftliklerinde daha çok şansları olabilir mi? Bu durum kürk
çiftliğindeki hayvanları özgürleştirme işini laboratuar hayvanlarına göre daha
kolaylaştırır. Tilki, sansar, kurt, su samuru, dağ kedisi, vaşak, rakun, çakal, bunların
hepsi güvenle vahşi doğaya salınabilir. Vahşi doğada yaşayamayacak olan ve bu tür
yerlerde bulunabilecek tek hayvan çinçilyadır. Kürk çiftlikleri aynı zamada, genellikle
büyük, açık ve az koruması olan yerler olduğundan, daha kolay bir hedeftir. Buna

karşın artan özgür bırakma eylemleri nedeniyle koruma da artırılmaktadır. Bu
hayvanların, çok sayıda olsa bile, vahşi doğaya salıverilmesinin yaratacağı büyük bir
ekolojik dengesizlikten söz edilemez. Hepsi çabucak dağılırlar. Sansar günde 8, tilki
ise 20 km gidebilir. Kürk çiftlikleri kolaylıkla belirlenebilirler. Çoğu yüksek tel çit kullanır.
Kürk hayvanları olabildiğince soğuk tutulurlar. Bu onların kürklerini kalınlaştırır. Bu
nedenle kürk kafesleri açıktadır ve bu durum özgür bırakma eylemini kolaylaştırır.
Kürk hayvanı serbest bırakma eyleminde dikkat edilecek bazı emniyet tedbirleri vardır.
Sütten kesilmemiş yavru hayvanlar bırakılabilecek kadar büyümemiş demektir. Ekim
sonundan sonra hiç bir hayvan bırakılmamalıdır. Ekim sonrası kış gelmiş olur ve
yeterli avlanma tecrübesi kazanmadan avlar ortadan çekilirler. Büyük miktarda hayvan
salıvermek için en iyi yöntem çiftlik etrafındaki tel çitte delikler açmak ve sonrasında
hayvan kafeslerinin kapılarını açarak onların kendi yollarını bulmalarını sağlamaktır.
Tabii ki bazıları delikleri bulamayabilirler, ancak binlerce hayvanı bırakmanın tek yolu
bu olabilir. Ne kadar çok kaçış deliği açabilirseniz, başarılı olma şansları o kadar
artacaktır. Bu şekilde özgür bırakma eylemi başarılı olsa dahi, hayvanların bir kısmı
tekrar yakalanacaktır, ancak hayvanların çoğunun, hatta bazılarının kurtulması bile
hepsinin ölmesinden çok daha iyidir. Çinçilyalar Güney Afrika'da yaşayan küçük otçul
hayvanlardır. Genelikle bahara kadar öldürülmezler. Daha önce belirtildiği gibi,
çinçilyalar vahşi doğaya bırakılamayacak tek kürk hayvanıdırlar. Bu nedenle onların
bakımından anlayan iyi aileler bulunmalıdır. Bilinmesi gereken önemli bir gerçek,
onların 26.5 derece santigrad üzerindeki sıcaklıklara dayanamayacaklarıdır.
Çinçilyaların bakımı ile ilgili kitaplar kütüphane ve kitapçılarda bulunur. Eğer serbest
bırakma mümkün olmazsa, kürk çiftlikleri yine de rahatsız edilebilirler. Ekim'den Aralık
ayına kadar kürk stoğu olarak görülen öldürülmek üzere olan hayvanlar ve üretim için
ayrılmış damızlık hayvanlar aşağı yukarı aynı ebattadır. Kafeslerin açılması ve tüm
hayvanların çiftliğe bırakılmasıyla, hangi hayvanların ne için ayrıldığı birbirine karışır.
Damızlık hayvanlar sadece bir kaç kafeste toplanmış olabilir. Bu nedenle kafeslerin
hepsini açmak gerekir. Yoksa damızlık hayvanları gözden kaçırmış olur ve hiç bir şey
elde edemezsiniz. Damızlık hayvanların tüm genetik tarihçe bilgilerini, dolayısıyla tüm
değerini içeren genellikle kafeslerin üstünde asılı duran, soy kütüklerini de tahrip
edebilirsiniz. Bu eylem hayvanları kurtarmayacak, yine öldürülecekler, hatta belki
hayvanların tamamı öldürülecektir. Ancak, bu eylemler yüzünden çiftlik belki de
kapanacak ve başka hayvanları kurtarmış olacaksınız. Bu her bireyin kendince
yanıtlaması gereken bir sorudur. Başka bir yöntem zehir içermeyen bir boyayla tüm
hayvanların kürklerini spreyle boyayıp onların ekonomik değerini yok etmektir. Yine de
hayvanlar öldürülecek, ancak muhtemelen çiftliğin kapanmasıyla gelecek kuşak bir
çok hayvanı kurtarmış olacaksınız.

Polisle İlişkiler
Aşağıda anlatacaklarımız hem tutuklanma, hem de sorgulanmak üzere göz altına
alınma için geçerlidir. Doğrudan eylem yaparken, bir noktada tutuklanmaların olması
kaçınılmazdır. Dolayısıyla polise karşı hazırlıklı olmak gerekir. Daha çok eylem
yapanın daha fazla tutuklanma riski olsa da, ve bazı eylemlerin diğerlerine göre daha

riskli olduğu gerçekse de, ne kadar küçük olursa olsun ilk eyleminizde tutuklanma
ihtimaliniz vardır. Bu nedenle hazırlıklı olmanız gerekir. Polisle muhatap olmada ilk
genel kural, hiç bir şey söylememektir. Unutmayın ki polis sırf bu tür şeyleri öğrenmek
için okula gitmiştir. Sizi ya da arkadaşlarınızı kandırıp suç işlediğinizi itiraf ettirmeye
çalışırlar. Ayrıca, onlar sizi türlü sözlerle kandırabilecek ihtiraslı yalancılardır.
Ağızlarından çıkan her sözün, ne kadar arkadaşça, masum, ya da ilgisiz görünürse
görünsün, aleyhinize delil toplama amacında olduklarının farkında olun. Sadece
çenenizi kapalı tutun. Tehditle de ağzınızdan laf almaya çalışırlar, konuşmadığınız
takdirde içerden çıkamayacağınızı da söyleyebilirler. Yalan. Eğer, sizden istediklerini
alamayacaklarını anlarlarsa, sonunda pes ederler. Eğer sizin konuşma ihtimalinizi
görürlerse, baskı yapmaya devam ederler. Fiziksel şiddetle tehdit edebilirler. Hatta size
fiziksel şiddet uygulayabilirler. Karşı koymayın. Dayanın. Polislerle dolu bir karakolda
olduğunuzu unutmayın. Yenemezsiniz. Eğer karşı koymaya kalkarsanız, polise karşı
koymaktan dolayı suçlanıp, hüküm giyersiniz, değmez. Saldırıya uğrarsanız, top
şekline gelip kafanızı kollarınızla korumaya çalışın. Eğer bir köşe bulabiliyorsanız,
orada olun. Polis ancak sizin konuşacağınıza inanırsa, fiziksel şiddet kullanır veya
bunu artırır. Bu nedenle çenenizi kapalı tutun ve güven içinde kalın. Eğer bir telefon
çağrısı gelirse, suç ima edici hiç bir şey söylemeyin. Eğer avukatınız varsa onu
çağırın, yoksa iyi bir hayvan hakları derneğini arayın. Dışarı çıkmak için size yardımcı
olacaklardır. Bu arada, hiç kimse polisin istediği bilgiyi vererek veya muhbirlik yaparak
polisten kurtulamamıştır. Bunu böyle bilin. ALF üyeleri için bu önemlidir. Üyelerimiz
sıkça, suçlanabilecek bilgilere sahip olurlar. Gerekmediği halde soruşturmaya izin
vermek, felaketlere yol açabilir. Bir polisle muhatap olurken bu ilişki, üç kategoriden
birine girer. İlki karşılıklı anlaşma içinde temas. Bu istediğiniz zaman gidebileceğiniz,
konuşmanıza gerek olmayan, alıkonulmadığınız bir durumdur. Bunun anlamı sizden
şüphelenilmesi için hiç bir somut sebep olmaması, sadece konuşmak istemeleridir. Bu
durumda nazikçe mazeret bildirip ayrılmanız gerekir. Konuşmanız halinde bu, polis
memuruna örneğin parmaklarınızda boya kalıntısı olup olmadığını kontrol etme fırsatı
verecektir. İkinci aşama gözaltıdır. Bu sizden şüphelenmek için sebepleri olduğu,
ancak bunların tutuklamak için yeterli olmadığı anlamına gelir. Bu durumda
ayrılamazsınız, ama tüm sorulara 'yorum yok' şeklinde cevap vermelisiniz. Sizi
gözaltında tutmak için size özgü ve sağlam dayanakları olmalıdır. Sonuncusu tabii ki
tutuklanma. Bu hakkınızda suç işlemiş olabileceğinize dair yüksek seviyede şüphe
gerektirir. Tutukluyken aranabilirsiniz, aksi takdirde arama emri göstermeleri gerekir.
Her halükarda, aramaya başlarlarsa açıkça ve sürekli tekrar ederek buna itiraz
ettiğinizi belirtmelisiniz.Tabii ki polislerin çoğu kuralları uygulamaz, fakat onları
tanımak, haklarımızı bilmek hem polisleri korkutabilir, hem de yasal olarak kendinizi
savunmuş olursunuz.

Federal Ajanlar ve Büyük Jüriler(3)
Aynı ilkeler federal ajanlarla konuşurken veya jüri önünde tanıklık etmek için
çağrıldığınızda da geçerlidir. Büyük jüri İngiliz hükümetlerinin bir fikridir. Orijinalinde bir
hükümet grubunun başka bir hükümet grubunun eylemlerini soruşturması için
kullanılır. 1933 yılında Birleşik Krallık'ta (İngiltere) bu uygulama sona erdirilmiştir.

A.B.D.'de bu kurum, özellikle, hayvan hakları savunucuları gibi sosyal adalet
hareketlerine katılan kentli yurttaşlar hakkında bilgi toplamak için kullanılmaktadır. Bir
federal ajan büyük jüriyi toplar ve insanlara mahkeme celbi gelir. Eğer çağrılırsanız ya
hedef olursunuz, bu suçlanmaya çalışılacağınız anlamına gelir, veya şüpheli
olursunuz, bu hedef olmasanız da yasal olmayan işler yaptığınızdan şüphelenildiği
anlamına gelir, ya da şahit olarak çağrılırsınız, bu da şüphelenilmediğiniz ama sizden
bilgi isteneceği anlamına gelir.
Büyük jürilerin amacı suçlama yapmaktır. Sadece bir kişi, Rob Coronado, böyle bir
jüriden beraat etmiştir. Sıkça ALF gibi gruplar ve yakın ilgililer hakkında bilgi alabilmek
için kullanılırlar. Büyük jüri karşısında temel olarak hiçbir hakkınız yoktur. Sessiz kalma
hakkınız yoktur. Avukat bulundurma hakkınız yoktur. Avukatınız ancak, telefonla irtibat
kurulmak üzere, kapı dışında bekleyebilir. Soruları cevaplamayı reddederseniz, 18 aya
kadar hapsedilebilirsiniz. Yine de onları yenmenin bir yolu vardır. Direnin! Direnin!
Direnin! Büyük jüriye çağrıldığında , mahkemeye çıkma. Ajan kapınıza gelip
mahkeme celbini verdiğinde, tanıdığınız bütün aktivistleri arayın ve neler olduğunu
anlatın. Eğer büyük jüriler hakkında bir şey bilmiyorlarsa, onlara anlatın. Bildiğiniz
bütün hayvan hakları gruplarını arayın. Fazla derin ilgisi olmayan insanları da arayıp
ne yapmaları gerektiğini anlattığınıza emin olun, çünkü daha kolay
konuşabileceklerinden dolayı onlar ilk
hedef olacaklardır. Bir basın toplantısı
düzenleyin ve ne olduğunu anlatın. Mahkeme binasının dışında bir protesto gösterisi
düzenlenmesini sağlayın. Büyük jüriler açıkça anayasaya aykırıdır. En son
isteyecekleri şey popülerliktir. Yapılan haksızlık üzerine konuşun, ama onlara hiçbir
zaman hiçbir şey söylemeyin. Yakın zamanda Siraküza'da büyük jüri toplandığında
yapılan tam olarak buydu. Büyük jüri çabucak ortadan kayboldu.
Diren! Diren! Diren!
3)

Türkiye'de Jüri sistemi yoktur. Çeviriye sadık kalmak için bu bölüm saklanmıştır. [ç.n]

Eylem Raporlama
Eylemlerinizi bir destek grubuna raporlamak isterseniz, ya gazete küpürlerini gönderin
ya da tarih, yer ve yapılan işin anlatımını içeren kendi raporunuzu gönderin.
Raporunuzu düz bir kağıda, büyük harflerle ve kütüphanelerdeki gibi, herkesin
ulaşabileceği bir bilgisayar veya daktiloda yazın. Raporun fotokopisinin fotokopisini
yine umuma açık bir makinadan alın. Tekrarlanan fotokopi detayların takibini zorlaştırır.
Eğer el yazısı kullanacaksanız, bir harfi yazmak için birden çok insana ihtiyacınız
olabilir. A yazmak için, -birinci şahıs /, ikinci şahıs \, üçüncü şahıs şeklinde - yazarak
A'yı tamamlamalıdır. Bu izlemeyi iyice zorlaştırır. Zarf, kağıt veya pul üzerinde parmak
izi bırakmadığınızdan emin olun. Açık bir konu olsa da söylemek gerekir, raporu
imzalamayın, raporda veya zarfın üstünde adres belirtmeyin. Tüm sözcükleri doğru
yazın. Yazım hataları genelde kişiye özeldir ve sizi ele verebilir. Zarfı ve pulu ıslatmak
için sünger kullanın. Yalamayın çünkü salyadan iz sürmek mümkündür. Her zaman
umuma açık bir posta kutusuna atın ve sık sık aynı kutuyu kullanmayın. Zarfı
yapıştırıp, her hangi bir kanıt bırakmadığınıza emin olduktan sonra bu zarfı ikinci bir
zarf içine koyun ki zarara uğramadan teslim edilebilsin. Zarfı posta kutusuna atarken,

büyük zarfın bir kenarını yırtarak küçük zarfa elinizle değmeden ve büyük zarfın
içinden kayarak posta kutusuna düşmesini sağlayın. Başka bir şehirde gerçekleşen bir
eyleme ait bir raporu postayla gönderirken evinize yakın bir postane kullanmamaya
dikkat edin. Gönderdiğiniz her şeyin önce hükümet yetkilileri tarafından okunduğunu
varsayın. Posta yerine isimsiz olarak bir destek grubunun ofisine veya yer üstü destek
aktivistlerinin ev kutularına bırakmak çok daha emin bir yoldur.
[İnternet aracılığıyla eylem haberlerini, raporlarını göndermek isterseniz bunun için
görece güvenli birkaç yol var. Sahte e-mail adresleri alabilirsiniz. Bu tür e-mail
adresleri için bir e-mail sağlayıcısına kayıt olmanız gerekmez. Bir diğer yöntem de
(aynı zamanda sahte e-mail ile beraber kullanılabilir) proxydir. İP (Internet Protocol)
numaranızı değiştirerek veya vekil sunucu atayan siteler üzerinden iletişim kurmanız
alınabilecek bazı güvenlik önlemleridir. ç.n.]
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