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Akcja Bezpośrednia była grupa ̨ anarchistycznej partyzantki miejskiej walczac̨a ̨w Kana-
dzie na poczat̨ku lat ’80 (Nie należy mylić jej z analogiczna ̨grupa ̨o tej samej nazwie działa-
jac̨a ̨we Francji). Założyli ja,̨ żyjac̨y we wspólnej komunie, radykalni aktywiści Ann Hansen
i Brent Taylor, elektronik Doug Stewart oraz gitarzysta Subhumans Gerry Hannah i jego
dziewczyna, nastoletnia July Belmas. Pod koniec lat ’70, w ramach badań uniwersyteckich,
Ann Hansen odbyła podróż do Francji, gdzie sped̨ziła kilka lat w środowisku działaczy
wspierajac̨ych europejskie grupy zbrojne. Poznała tam ukrywajac̨a sie ̨ bojowniczke ̨ RAF
Sabine Schmidt, która zachec̨iła ja ̨ by wróciła do Kanady i zbudowała tam własna ̨ grupe.̨

Widzac̨ obojet̨ność rzad̨u na pokojowe działania kanadyjskiego ruchu radykalnego ta
piat̨ka postanowiła wprowadzić do niego bardziej bojowy element walki zbrojnej, prze-
prowadzajac̨ serie ̨ ataków na obiekty firm dewastujac̨ych nature ̨ i uczestniczac̨ych w nu-
klearnym wyścigu zbrojeń. Ideologia grupy była mieszanka ̨ zielonego anarchizmu, anty-
konsumpcjonizmu i feminizmu. W duchu głeb̨okiej ekologii Akcja Bezpośrednia podkre-
ślała, że natura jest wartościa ̨ bezcenna,̨ krytykujac̨ rozwój przemysłowy zarówno w jego
kapitalistycznej jak i komunistycznej wersji. „W przeciwieństwie do wiek̨szości grup par-
tyzantki miejskiej i ruchów społecznych lat ’70 i ’80-ych, nie akceptowaliśmy ślepo kon-
cepcji zakładajac̨ej, że technologia, postep̨, nauka i dobrobyt materialny sa ̨ wartościami
nadrzed̨nymi”- pisała Hansen.

PartyzantomzABnie chodziło o symboliczne ataki, ale owywołanie dużych i dotkliwych
zniszczeń, zdolnych poważnie zakłócić, a nawet przerwać atakowane projekty. W niektó-
rych przypadkach udało sie ̨ to. W tym celu grupa przygotowywała sie ̨ do swojej działalno-
ści długo i systematycznie, szczegółowo opracowujac̨ plany swoich operacji, doskonalac̨
techniki kamuflażu i nielegalnego pozyskiwania aut oraz materiałów wybuchowych. Dy-
namit kradli z magazynów firm budowlanych remontujac̨ych drogi w górzystym krajobra-
zie Kanady, a kradzieżyaut uczyli sie ̨ z trzecioobiegowych poradników skrajnie prawico-
wych czasopism. Do skuteczności znaczac̨o przyczyniły sie ̨ elektroniczne umiejet̨ności i
ponadprzeciet̨na inteligencja Douga Stewarta. Mimo to, obawiajac̨ sie ̨psychicznej izolacji,
Akcja Bezpośrednia nie zdecydowała sie ̨ na pełne zejście do podziemia, co na skutek póź-
niejszych błed̨ów operacyjnych, pozwoliło policji namierzyć ich kryjówke ̨ i aresztować jej
członków.

Pierwsza ̨ głośna ̨ akcja ̨ było wysadzenie transformatorów stacji elektroenergetycznej w
Dunsmuir na wyspie Vancouver zasilajac̨ej megaprojekt firmy BC Hydro, budujac̨ej poteż̨-
na ̨ sieć energetyczna,̨ majac̨a ̨ zasilać rozwój przemysłu (w tym liczne tartaki) dewastuja-̨
cego dzika ̨przyrode ̨wyspy. Wybuchmiał miejsce 30 maja 1982 roku i wywołał zniszczenia
o wartości 5 milionów dolarów. Spowolniło to projekt BC Hydro, nie powstrzymało jednak
dalszych prac.

W październiku 1982 roku AB zdetonowała furgonetke ̨ z 550 kg dynamitu pod fabry-
ka ̨Litton Indystry produkujac̨a ̨ systemy naprowadzania do amerykańskich rakiet dalekie-
go zasieg̨u, używanych przez USA w zimnowojennym wyścigu zbrojeń. Zamach okazał sie ̨
tragiczny w skutkach, ponieważ fale radia antyterrorystów wezwanych na miejsce przed-
wcześnie zdetonowały ładunek czasowy. Bomba wybuchła zanim ochrona zdaż̨yła ewaku-
ować ludzi pracujac̨ychw fabryce na nocnej zmianie. Nikt nie zginał̨, ale wiele osób zostało
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rannych. W publicznym oświadczeniu grupa złożyła samokrytyke,̨ przepraszajac̨ za ofiary
cywilne oraz wyliczajac̨ błed̨y które do tego doprowadziły.

Jednocześnie akcja ta zradykalizowała nastroje w cześ̨ci środowiska antywojennego,
uruchamiajac̨ dynamike,̨ która doprowadziła do utraty przez Litton Industry kontraktu
na komponenty dla rakiet cruise. Trzy dni po wysadzeniu fabryki organizatorzy protestów
antywojennych byli zaskoczeni, gdy demonstracje pod fabryka ̨ przyciag̨neł̨y rekordowa ̨
liczbe ̨700 ludzi. Grupy antynuklearne odnotowały znaczac̨y wzrost członków. Wielu ludzi
po raz pierwszy zaczeł̨o krytycznie interesować sie ̨ produkcja ̨ zbrojeniowa ̨ w Kanadzie.
Liderka „Aliansu na rzecz Akcji Pokojowej”, która wypowiada sie ̨ w filmie, poczuła
tamtego dnia przypływ siły i odwagi: „Wcześniej zastanawiałam sie ̨ czy jestem gotowa
na aresztowanie, jednak po zamachu wat̨pliwości mnie opuściły. Zrozumiałam, że jest
to coś co chce ̨ zrobić. (…) Powiedziałabym, że działania Akcji Bezpośredniej wzmocniły
mnie do myślenia, stawiania sobie wyzwań i posuwania sie ̨ w swojej walce politycznej
dalej niż dotad̨.” (…) „To co zrobili wymagało nadzwyczajnej odwagi. Nie mam co do tego
wat̨pliwości, ponieważ od czasu walki prowadzonej przez Front Wyzwolenia Quebecu
(FLQ) nie ma i nie było w Kanadzie zorganizowanego w ten sposób ruchu rewolucyjnego.„

Ostatnia ̨głośna ̨akcja ̨Akcji Bezpośredniej przeprowadzona ̨22 listopada 1982 r. było spa-
lenie trzech sklepów sieci Red Hot Video (RHV) handlujac̨ej twarda ̨ pornografia ̨ propagu-
jac̨a ̨ przemoc wobec dzieci i kobiet. Z tej okazji grupa połac̨zyła siły z działaczkami ruchu
feministycznego pod wspólnym, roboczym szyldem „Fire Wimmins Brigade”. Spotkał sie ̨
on z szerokim poparciem społecznym ze strony grup kobiecych, które od dawna bezsku-
tecznie próbowały zainteresować rzad̨ problemem RHV. Niektórzy przestraszeni właści-
ciele franczyzy zlikwidowali swoje sklepy, inne zmieniły nazwe,̨ inne wycofały brutalny
materiał. Dopiero po atakach, aby wyciszyć nastroje i uciać̨ łeb sprawie, rzad̨ oficjalnie
wytoczył przeciw sieci oskarżenia o propagowanie przemocy, co zakończyło wieloletnia ̨
kampanie ̨walki z RHV. Podczas jednego z tych podpaleń Ann Hansen poważnie ucierpiała.
Wybuchajac̨e opary benzyny poparzyły jej twarz, która ̨udało sie ̨wyleczyć dopiero po wie-
lomiesiec̨znej, prywatnej kuracji. Co ciekawe w czasie ataków na RHV policja obserwowała
już cała piat̨ke,̨ śledczy zdecydowali sie ̨jednak nie interweniować i pozwolili na podpalenia
(nie liczac̨ prób które miały zniechec̨ić Akcje ̨ Bezpośrednia,̨ takich jak przeciec̨ie linek ha-
mulcowych w jednym z aut użytych tamtej nocy), ponieważ czekali aż podsłuchy założone
w kryjówce nagraja ̨ rozmowe ̨ które pozwoli udowodnić partyzantom udział w atakach na
BC Hydro i Litton. Policja starała sie ̨ zataić ten fakt podczas procesu fałszujac̨ dokumenty
śledztwa. Aresztowanych partyzantów okrzykniet̨o „Piat̨ka ̨ ze Squamish” (miejsce gdzie
zostali aresztowani jadac̨ do lasu na ćwiczenie strzelania z broni), a cześ̨ć środowiska zor-
ganizowała kampanie ̨ solidarnościowa.̨ Wysokie wyroki wiez̨ienia złamały jedność grupy,
a Julie Belmas oskarżono o kolaboracje ̨ z władzami w zamian za niższy wyrok.

Za kratami Ann Hansen odkryła w sobie talent pisarski, piszac̨ powieść „Direct Action:
Memoirs of an Urban Guerilla” w której szczegółowo opowiedziała historie ̨ Akcji Bezpo-
średniej, wzajemnych relacji mied̨zy członkami grupy (w tym swojej miłości do Brenta
Taylora) i stosowanych przez nichmetod działania. Powieść łac̨zy w sobie elementy intym-
nego pamiet̨nika i poradnika partyzantki miejskiej, przedstawiajac̨ wydarzenia również z
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punktu widzenia policjantów i pokojowych aktywistów. Ukazał sie ̨ również zbiór tekstów
politycznych AB pt: „War on Patriarchy, War on the Death Technology„ oraz analiza dzia-
łalności grupy „Politics of Bombs. Reflections on the Development of Armed Strugglein
Canada”.

W swojej ksiaż̨ce Hansen zdefiniowała akcje ̨ bezpośrednia:̨ ”Esencja ̨ akcji bezpośred-
niej… jest walka prowadzona przez ludzi we własnym imieniu, odrzucajac̨a tych, którzy
twierdza,̨ że reprezentuja ̨ ich prawdziwe interesy, bez wzgled̨u czy sa ̨ oni rewolucjonista-
mi czy rzad̨owymi urzed̨nikami. To idea znacznie bardziej wywrotowa niż obywatelskie
nieposłuszeństwo, ponieważ nie chodzi w niej o reformy ani o wpłyniec̨ie na władze pań-
stwowe, lecz o ich podkopanie, poprzez pokazanie, że sa ̨ zbed̨ne i podatne na ciosy. Gdy
ludzie, sami dla siebie, sieg̨aja ̨po przemoc, by chronić swoja ̨społeczność przed rasistowski-
mi atakami lub by bronić przyrode ̨przed ekologiczna ̨destrukcja,̨ wówczas właśnie stosuja ̨
akcje ̨ bezpośrednia”̨.
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