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CYWILIZACJA TO EKSPLOATACJA
Społeczeństwo masowe jest zbyt skomplikowane, aby funkcjonować bez
specjalizacji. Podział pracy ze wzgle ̨du na specjalizacje ̨ powoduje wzajemna ̨
alienacje ̨ oraz tworzy potrzebna ̨ do koordynacji produkcji hierarchie ̨. Hierarchia ta dzieli społeczeństwo na jednostki silne i słabe. Jednostki silne traktowane sa ̨ jak przedmioty, które można eksploatować. Eksploatacja maja ̨ca
swe podstawy w klasowości, płci czy problemach etnicznych, jak również
upodobaniach seksualnych charakterystyczna jest dla społeczeństwa masowego. Społeczeństwa masowego nie da sie ̨ zreformować. Należy je zasta ̨pić.
MAŁE JEST PIĘKNE
Społeczeństwo masowe należy zasta ̨pić społecznościami na tyle małymi,
aby każda ich osoba była szanowana jako jednostka autonomiczna. W małych społecznościach hierarchia zostałaby zasta ̨piona samostanowieniem.
Nie można zwalczyć masy masa ̨. Jeśli nasze środki oraz cele maja ̨ być spójne,
musimy zorganizować sie ̨ w sieć niewielkich autonomicznych grup, którymi
można by zasta ̨pić społeczeństwo masowe.
ZIEMIA LUB ŚMIERĆ
Społeczeństwo masowe powoduje alienacje ̨ ludzi od Ziemi. Kontroluja ̨c zasoby Ziemi, państwo kontroluje społeczeństwo. Musimy skończyć z nasza ̨
zależnościa ̨ od państwa, odbieraja ̨c mu ziemie ̨ oraz żyja ̨c w sposób samowystarczalny. Przez ponowne ustanowienie swoich zwia ̨zków z Ziemia ̨ podkopujemy hierarchiczne myślenie, które je niszczy.
REWOLUCJA NA PERYFERIACH
Aby przeżyć, społeczeństwo masowe potrzebuje zasobów z całej Ziemi. W
najwie ̨kszym stopniu eksploatuje ono zasoby ludzkie, konieczne do uprawy
ziemi Trzeciego świata, owoce pracy których wykorzystywane sa ̨ przez bogatych. Odbieraja ̨c ziemie społeczeństwu masowemu, nie maja ̨ oni nic do stracenia. Jeśli z Trzeciego świata importowanych be ̨dzie mniej zasobów, społeczeństwo masowe nie be ̨dzie w stanie wyprodukować tych towarów w kraju.
Jeśli państwo straci kontrole ̨ nad reszta ̨ planety, coraz bardziej potrzebne
oraz coraz łatwiejsze do założenia be ̨da ̨ niewielkie samorza ̨dne i samowystarczalne społeczności.
AUTONOMIA W CHWILI OBECNEJ
Musimy popierać rewolucje ̨ na peryferiach, dokonuja ̨c tutaj własnej. Musimy dzielić sie ̨ ze soba ̨ umieje ̨tnościami potrzebnymi do przeżycia bez pomocy państwa, stworzyć kulture ̨ oporu, która uwolni nas od alienacji charakterystycznej dla społeczeństwa masowego, która pozwoli nam żyć bez bycia eksploatowanym dzie ̨ki bojkotowaniu banków oraz mie ̨dzynarodowych

przedsie ̨biorstw, buduja ̨c alternatywna ̨ zielono-czarna ̨ gospodarke ̨ oraz bronia ̨c siebie i Ziemi przez podejmowanie bezpośrednich działań przeciwko
bazom i laboratoriom wojskowym, rozwojowi gospodarki oraz przemysłowi,
eksploatacji i nietolerancji.
Czy zgadzasz się z nami?
Jesteś więc zielonym anarchistą!
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