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Front Wyzwolenia Zwierzat̨ jest ogólnopolskim ruchem obrońców zwie-
rzat̨. Głosem ludzi w obronie okrutnie doświadczanych, niewinnych swemu
losowi istot. FWZ zrzesza osoby, grupy i stowarzyszenia (lista), które decydu-
ja ̨sie ̨prowadzić działania w obronie zwierzat̨ - walke ̨pokojowa,̨ ale zdecydo-
wana ̨ i wprost. FWZ powstał w Polsce w 1988 roku w Grudziad̨zu. Załozył go
Darek Paczkowski (obecnie aktywny działacz Stowarzyszenia Ekologiczno-
Kulturalnego ”Klub Gaja”), który był też głównympromotoremkształtu FWZ
do 1996 roku. Pierwsze grupy spoza Grudziad̨za dołaczyły sie ̨ do FWZ już w
1989. FWZ powiek̨szał sie ̨ o kolejne grupy, by ostatecznie działać już w po-
nad 20 miejscowościach w całym kraju. FWZ poprzez swoje działania mani-
festacyjne i edukacyjne, systematycznie zyskiwał coraz wieksze uznanie spo-
łeczne i znaczenie na polu działalności pozarzad̨owej w Polsce. W 1996 roku
nastap̨iło przesilenie aktywności w FWZ i wewnetrzne spory organizacyjne,
które, chociaż cześ̨ć grup działała nadal, spowodowały praktyczny rozpad
sieci. Po przerwie w jej działaniu reaktywowało sieć w 2000 roku środowi-
sko FWZ-Mysłowice (w FWZ od 1994). Współczesny FWZ jest niezmiennie
rozwojowym ruchem opartym na zaangażowaniu wrażliwych ludzi, zdecy-
dowanych by walczyć o godność zwierzat̨ i ludzi!

Struktura organizacyjna. Zasady FWZ
Zasady te nie sa ̨”statutem” FWZ, ale sa ̨to ogólne zasady organizacyjne ruchu
społecznegow strukturze poziomej (sieci otwartej) - jakim jest właśnie FWZ
- dostosowane do charakteru działań i organizacji FWZ.

1. Front Wyzwolenia Zwierzat̨ jest ruchem obrońców zwierzat̨, aktywi-
stówwalczac̨ych w imieniu istot, które same nie potrafia ̨upomnieć sie ̨
o swoje prawa. Charakterem FWZ jest obrona zwierzat̨ i pokojowy spo-
sób działań. FWZ prowadzi walke ̨ w obronie zwierzat, pokojowa,̨ ale
zdecydowana ̨ i wprost!

2. FWZ jest ruchem otwartym. Każdy kto chce prowadzić działania na
rzecz zwierzat̨ pod szyldem FWZ, może to robić, nie pytajac̨ sie ̨nikogo
o zgode.̨ Działania, by stały sie ̨działaniami FWZ, musza ̨być prowadzo-
ne na rzecz zwierzat̨ i być pokojowe. Moga ̨ być one jakiekolwiek, nie
ma żadnych określonych standartów zaangażowania. Działania, które
sa ̨ sprzeczne z zasadami FWZ nie sa ̨ działaniami FWZ.
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3. Każda grupa FWZmoże sie ̨dobrowolniewłac̨zaćwdziałania innej gru-
py, które sa ̨koordynowane przez nia ̨z oferta ̨dla wszystkich (na takiej
zasadzie odbywaja ̨sie ̨wszystkie ogólnopolskie działania FWZ), albo sa-
memu koordynować własne projekty i proponować je reszcie.

4. FWZ jest zorganizowany na zasadach wolnościowych - w jednoznacz-
nie poziomej strukturze, bez szefów i podwładnych, bez żadnych re-
prezentantów FWZ całego ruchu. Każda grupa FWZ jest w swoich dzia-
łaniachwpełni autonomiczna. Żadna osobawFWZniemamocypodjać̨
żadnych zobowiazań w imieniu całego ruchu, a jedynie w imieniu pro-
wadzonego przez siebie ośrodka.Współpracować z FWZmożna jedynie
współpracujac̨ z konkretnymi jego ośrodkami.

5. Wszystkie biuletyny, pisma, oświadczenia, strony WWW itd. publi-
kowane przez dana ̨ grupe ̨ FWZ (co jest oczywiste ruch sam w sobie
nie może nic wydawać) sa ̨ inicjatywa ̨ tej grupy i nie maja ̨ mocy być
reprezentatywne dla całego ruchu, a tylko dobrowolnie poszczególne
ośrodki moga ̨ je za reprezentatywne również dla siebie uważać.

6. Sieć FWZ istnieje w celu usprawnienia przepływu informacji w FWZ.
Służy temu stale prowadzona lista adresowa sieci, czyli lista wszyst-
kich ośrodków FWZ, które chca ̨ w sieci uczestniczyć. Uczestnictwo w
sieci FWZ jest dobrowolne, można działać w FWZ nie bed̨ac̨ zapisany
na jej liście adresowej. Każdy z sieci FWZ i wszyscy inni, też spoza FWZ,
moga ̨ korzystać z udogodnień sieci (grupy koordynacyjne, materiały,
wspólne kampanie itd.) oprócz dostep̨u do zastrzeżonych dla sieci da-
nych adresowych.

7. Otwarta lista info-dyskusyjna FWZ dla środowiska obrońców zwie-
rzat̨ ”wobroniezwierzat” służy usprawnieniu przepływu informacji
wśród obrońców zwierzat̨. Lista ta jest otwartym forum wymiany
informacji, doświadczeń, ofert pomocy, zaproszeń do działań itd.
również dla osób, grup i organizacji spoza FWZ.
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• szczególnie mile widziane sa ̨ zwariowane i twórcze pomysły;

• w czasie burzy mózgów nie trzeba koniecznie martwić sie ̨ za bardzo o
praktyczne skutki;

• burzamózgów to wwiekszości zabawa; może ona przerwać nudna ̨dys-
kusje ̨ i zainspirować ludzi do wziec̨ia udziału w procesie powstawania
nowych pomysłów.

W zdobywaniu środków na działalność pamietajcie, że nie zawsze musi
chodzić o pieniad̨ze. Ktos za Wasza ̨ prace ̨ może zaoferować swoje towary
czy usługi np. ksero. Ten układ może okazać sie ̨ dla Was bardziej korzystny
jeśli np. potrzebne sa ̨ nagrody dla uczestników organizowanego przez Was
konkursu. Nawet bed̨ac̨ nieformalna ̨ grupa ̨możecie otrzymać pieniad̨ze od
któregoś z wydziałów w Urzed̨zie Miasta na potrzeby konkretnej imprezy.
Nieraz wystarczy podczepić sie ̨pod coś organizowanego przez Dom Kultury,
by w ramach ich funduszu zorganizować np. wystawe.̨
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Cel i sposoby jego realizacji. ”Czemu i w jaki
sposób… czyli Front Wyzwolenia Zwierzat̨”
Darek Paczkowski (”Mamkły Mampazury” nr 4, październik 1995): W po-
niższym tekście starałem sie ̨ zebrać wszystkie te sprawy, które sa ̨ efektem
moich doświadczeń zwiaz̨anych z praca ̨ Frontu Wyzwolenia Zwierzat̨. Wie-
le listów, które otrzymujemy zawiera pytania, na które odpowiedzi znala-
zły sie ̨ poniżej. całość chciałbym zadedykowac moim nauczycielom, dziek̨i
którym zaczał̨em zadawać sobie pytanla dotyczac̨e motywacji i misji Fron-
tu, czego owocem jest pierwsza próba ubrania w słowa tego co w sercu. W
tekście wykorzystałem fragmenty trzeciej ksiaż̨eczki z serii ”Nowe Wiado-
mości”, wydanej przez FOE - European Coordination oraz tekst znaleziony w
starym kościele w Baltimor w 1692 roku. Wdzieczny byłbym za listy, które
pozwoliłyby redakcji ”MM” zorientować sie jakich zagadnień, zwiaz̨anych z
działalnościa ̨ FWZ, maja dotyczyć kolejne publikacje.

Misja i cel
Ludzkość poprzez antropocentryczny stosunek do świata nieuchronnie
zmierza na skraj przepaści. Zafascynowana przemoca,̨ kierujac̨a ̨ sie ̨ agre-
sywna ̨rzad̨za ̨posiadania, niszczy wszystko na swojej drodze. Karuzela krec̨i
sie ̨ coraz szybciej, a choroba doprowadza do coraz poważniejszych zwy-
rodnień, Ziemia i każda jej czas̨tka potrzebuje pomocy, My potrzebujemy
jej najbardziej, Zjawiaja ̨ sie ̨ mistrzowie duchowi, nauczyciele, ekolodzy,
Pracuja ̨ oni dla dobra Ziemi i ludzi bed̨ac̨ych jednym z jej element6w. Dzia-
łaja ̨ na różnych płaszczyznach, bo i do różnych ludzi maja ̨ dotrzeć. Front
Wyzwolenia Zwierzat̨ poprzez prace ̨ na rzecz praw zwierzat̨ wspierać
ma wysiłki zmierzajac̨e do uratowania wszelkiego życia. To nasza Misja.
Koncentrujac̨ nasza ̨ energie ̨ na zmniejszaniu cierpień zwierzat̨, przyczy-
niamy sie ̨ do zmniejszania rozmiarów wszelkiego cierpienia na Ziemi. Nie
próbujemy zbawić całego świata, nie możemy rozpraszać naszej energii
jeśli mamy zwycież̨yć, zdajemy sobie ̨ sprawe ̨ z ogromu bólu wokół nas,
dlatego z szacunkiem podchodzimy do pracy ludzi majac̨ych swoja ̨Misje ̨ do
spełnienia. Sa ̨ one równie ważne, zmierzaja ̨ przecież w jednym kierunku,
znajac̨ i majac̨ świadomość naszej Misji na Ziemi trzeba obrać jeszcze cel, do
którego mamy zmierzać.
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Celem Frontu Wyzwolenia Zwierzat̨ jest rozbudzanie ludzkiej wraż-
liwoSci na bó1 i cierpienia zwierzat̨, pogłeb̨ienie współczucia dla istot
słabszych niemogac̨ych samemu sie ̨ bronić. Kierujemy sie ̨ przy tym pra-
wem ahimsy - prawem niewyrzad̨zania krzywdy.

Sposoby realizacji celu

… musza ̨ być zgodne z idea ̨ (stad̨ tylko pokojowe akcje FWZ), ale i jak naj-
bardziej efektywne. Zapewni to wymierne wyniki w drodze do osiag̨niec̨ia
celu (czyli motywacje ̨ do działania), Front Wyzwolenia Zwierzat̨ używa me-
tod propagandowo-oświatowych jako najpożytniejszych w naszej pracy.

Media

Gazety, radio, telewizja maja ̨ olbrzymia siłe,̨ która wykorzystywana jest w
wiek̨szości do manipulowania ludźmi. Trzeba mieć Świadomość tego, że to
czes̨to właśnie poprzez media człowiek dowiaduje sie ̨ i utwierdza w przeko-
naniu, że jest ”pep̨kiem świata, panem i władca”̨. Tak wiec̨ staramy sie ̨ ta ̨
wielka ̨ sie ̨ pozyskać, by pracowała na nasza ̨ korzyść, bo jest to obecnie naj-
lepszy środek, by dotrzeć do spłeczeństwa, Mamy do przekazania ludziom
tak ważne sprawy, że nauczyliśmy sie ̨ kilku zasad współpracy z mediaml i
możemy liczyć na ich zainteresowanie. By nasza propaganda była bardziej
skuteczna, trzeba przyjać̨ zasady komercyjne. Media kupuja ̨ wszystko, o ile
podamy to w aktrakcyjnej formie. Oto kilka zasad obowiaz̨ujac̨ych przy spo-
rzad̨zaniu komunikatu prasowego.

Tekst:

• powinien byc krótki i rzeczowy, najlepiej jedno,maksymalnie dwustro-
nicowy;

• uzywaj podwójnej interlini i zapisuj papier jednostronnie; - uzywaj pa-
pieru firmowego z nazwa ̨ Twojej grupy, jej znakiem oraz z zaznacze-
niem: ”Komunikat prasowy”;

• rozpocznij od tytułu/nagłówka, nie przekraczajać̨ wiec̨ej niż 10 słów.
Zawsze staraj sie ̨włac̨zyć w tytuł nazwe ̨Waszej grupy, tak, aby jak naj-
bardziej przyciag̨ała wzrok;

• pierwszy paragraf powinien zawierać istote wiadomości/komunikatu
prasowego: ”Kto, co, gdzie, kiedy, jak i dlaczego”;
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kiem, danego dnia, zbieracie od ludzi do przygotowanych worków pa-
pierzyska; można spróbowac także dogadać sie ̨ np. z jakaś̨ drukarnia ̨
czy sklepem na odbieranie makulatury;

• usługi: w tym wypadku można np. dogadać sie z jakimś sklepem ze
zdrowa ̨ żywnościa ̨ czy kinem i zajać̨ sie ̨ ich reklama;̨ przygotowujemy
tak zwane ”kanapki” (dwie tablice z kartonu falistego zawieszane na
ramionach), na których naklejacie plakat filmu i spacerujecie po uli-
cach; tu również można połac̨zyć ”przyjemne z pożytecznym” umiesz-
czajac̨ na jednej z tablic hasła prozwierzakowe;

• imprezy benefitowe: możesz zorganizować koncert lub pokaz mody
w szkole pod hasłami praw zwierzat̨; zysk z imprezy powinien mieć
konkretne przeznaczenie, o którym musisz powiadomić widownie.̨

Jak widzicie sposobów jest wiele, a i sami możecie coś wymyslić. Aby zgro-
madzic twórcze pomysły na zarabianie pienied̨zy można z grupa ̨ zaangażo-
wanych osób zorganizowac ”burze ̨mózgów”.

Co to jest ”burza mózgów”?

Burzamózgów: dosłownie ”burzawmózgu”majac̨a na celu ”wywianie” ukry-
tych pomysłów, na podobieństwo lisci, które zaczynaja ̨unisić sie,̨ gdy zawie-
je wiatr. Burza mózgów jest wolnym stowarzyszeniem wszystkich członków
grupy w celu opracowania nowych pomysłów na dany temat.

Kilka zasad:

• jedna z osób powinna wyjaśnic grupie cel burzy mózgów oraz podsta-
wowe jej zasady;

• należy ustalić jak dużo czasu chcecie poświecić na burze ̨mózgów;

• niech ktoś zapisze pomysły na tablicy na ścianie;

• ważny jest udział wszystkich;

• wszystkie pomysły sa ̨ interesujac̨e i powinny byc zapisane;

• podczas burzy mózgów nie ma uwag krytycznych ani dyskusji;

• wybór pomysłów i argumentacji rozpoczyna sie ̨ po burzy mózgów;
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porównujesz sie ̨z innymi, możesz stać sie ̨próżny lub zgorzkniały, albowiem
zawsze bed̨a ̨ lepsi i gorsi od ciebie. Ciesz sie zarówno swoimi osiag̨niec̨iami
jak i planami. Wykonuj z sercem swa ̨ prace,̨ jakakolwiek by była skromna.
Jest ona trwała ̨ wartościa ̨ w zmiennych kolejach losu. Zachowaj ostrożność
w swych przedsiew̨ziec̨iach - świat bowiem pełen jest oszystwa. Lecz niech
ci to nie przesłania prawdziwej cnoty, wielu ludzi daż̨y do wzniosłych ide-
ałów i wszed̨zie życie pełne jest heroizmu. Bed̨ź soba,̨ a zwłaszcza nie zwal-
czaj uczuć, nie bad̨ź cyniczny wobec miłości, albowiem w obliczu wszelkiej
oschłości i rozczarowania jest ona wieczna jak trawa. Przyjmuj pogodnie to
co lata niosa,̨ bez goryczy wyrzekajac̨ sie przymiotówmłodości. Rozwijaj siłe ̨
ducha, by w nagłym nieszcześ̨ciu mogła byc tarcza ̨dla ciebie. Lecz nie drec̨z
sie trworamiwyobraźni.Wiele obaw rodzi sie ̨ze znużenia i samotności. Obok
zdrowej dyscypliny bad̨ź łagodny dla siebie. Jesteś dzieckiem wszechświata,
nie mniej niż gwiazdy i drzewa masz prawo być tutaj, i czy to jest dla ciebie
jasne czy nie, nie wat̨p, że wszechświat jest taki jaki byc powinien. Tak wiec̨
bad̨ź w pokoju z Bogiem cokolwiek myslisz o jego istnieniu i czymkolwiek
sie zajmujesz, i jakiekolwiek sa ̨ twe pragnienia: w zgiełku ulicznym, zamec̨ie
życia zachowaj pokój ze swa ̨ dusza.̨ Z całym swym zakłamaniem, znojem i
rozwianymi marzeniami ciag̨le jeszcze ten świat jest piek̨ny. Bad̨ź uważny,
staraj sie ̨ być szcześ̨liwy.

Zdobywanie funduszy

… to bardzo istotna cześ̨ć działolności. Aby dotrzeć z naszym, przesłaniem
do grupy docelowej potrzebne sa ̨ pieniad̨ze chociażby na druk ulotek czy
plakatów. Znaczna cześ̨ć listów jakie otrzymujemy zawiera prośbe ̨ o prze-
słanie materiałów propagandowych, na które nie macie pienied̨zy. Niestety
my również musimy za nie płacić i nie jesteśmy w stanie wszystkim pomóc.
Spróbujcie zamiast stać z wyciag̨nieta ̨ rek̨a ̨ i czekać na gotowe, samemu zdo-
bywać pieniadze. Oto kilka sposobów, które moga ̨Wam w tym pomóc:

• sprzedaż czegoś (koszulki, naklejki, pocztówki, plakaty, znaczki,
kasety): tematycznie Wasze towary moga ̨ byc zwiaz̨ane z prawami
zwierzat̨; w ten sposób zarabiajac̨ pieniad̨ze propagujecie swoja ̨
grupe ̨ i idee; Młodzi ludzie bardzo lubia ̨ ”gadgety”, pozwalaja ̨ im one
manifestowac swoja ̨ przynależność do danej grupy;

• zbieranie makulatury:wymieniacie informacje ”kto, kiedy i po co” w
paru blokach czy danej dzielnicy; w kilka osób, samochodem lub wóz-
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• inne paragrafy powinny zawierac historie.̨ Użyteczne jest włac̨zenie
zgrabnego cytatu przypisanego rzecznikowi grupy;

• wiadomość: to wszystko co niezwykłe, szczególne, nowe, żadkie, dziw-
ne, nieoczekiwane itd. W ten sposób dziennikarz pozna (i napisze) o
działalności Waszej organizacji;

• media uwielbiaja ̨zdjec̨ia, miej wiec̨ to na uwadze organizujac̨ akcje.̨ Je-
żeli zależy Ci na wykonaniu jakiegoś specjalnego zdjec̨ia, umieść not-
ke ̨ dla redaktorów działu graficznego w dole komunikatu prasowego
wraz z informacja ̨ kiedy i gdzie bed̨ziesz uchwytny, by umożliwić wy-
konanie fotografii;

• zawsze na końcu każdego komunikatu prasowego zamieszczaj nazwi-
ska i telefony, pod którymi mozna zasieg̨nać̨ szerszych informacji.
Wskazane osoby powinny mieć przygotowany przy telefonie ze-
staw informacji, tak aby w każdej chwili odpowiedziec na pytania.
Jest również ważne, aby być dostep̨nym również poza godzinami
urzed̨owania.

Podejście:

• zawsze ważne jest wysyłanie komunikatów prasowych najszybciej jest
to możliwe. Jeżeli chcesz, aby nie korzystano z nich przed określonym
terminem, napisz dużymi literami: ”Do wykorzystania po…” (a nastep̨-
nie podaj date ̨ i godzine,̨ od której można z tekstu korzystać). Może
to sie ̨ odnosić do przypadków, kiedy komentujesz raport, który masz
(nielegalnie), a który jest nadal poufny, jednak w pewnej chwili zosta-
nie zaprezentowany lub też jeśli chcesz ogłosić swoja ̨własna ̨ akcje;̨

• zestaw liste ̨ lokalnych kontaktów prasowych, łac̨znie z gazetami i sta-
cjami radiowymi, którym chcesz wysłać komunikat prasowy. Jeśli to
mozliwe, poświeć̨ troche ̨ czasu na uzyskanie nazwiska osoby zajmu-
jac̨ej sie problemami ekologii. Jeżeli w gazecie znalazłeś interesujac̨a ̨
historie ̨ dotyczac̨a ̨problemu ekologicznego, zanotuj nazwisko autora;
jeśli ktoś przychodzi, aby opisać jedna ̨z Waszych akcji, upewnij sie,̨ że
masz jego nazwisko, może przyda sie ̨w przyszłości. Wyślij skierowany
do niego personalnie, jak również do redakcji, komunikat prasowy;

7



• upewnij sie,̨ że komunikat dotrze na długo przed ostatecznym wyda-
niem numeru. Zasieg̨aj informacji odnośnie zmian. Jesli to możliwe za-
dzwoń do wzystkich osób, którym wysłałeś komunikat, a którzy nie
skontaktowali sie ̨ z Toba,̨ aby ich zainteresować swoja ̨ informacja;̨

• w przypadku komunikatu prasowego od organizacji, majac̨ej grupy lo-
kalne, można dostarczyć tym grupom przykładowy komunikat praso-
wy, który może zostac wykorzystany z uwzgled̨nieniem specyfiki lo-
kalnej.

Public relations

Sprzedawanie danej organizacji społeczeństwu poprzez mówienie prawdy,
w celu stworzenia pozytywnego jej obrazu. To stała praca bed̨ac̨a elemen-
tem wszystkich kontaktów z opinia ̨publiczna.̨ Prezentujemy społeczeństwu
nasz ruch i jego poszczególne działania w taki sposób, aby ludzie mieli pozy-
tywne odczucia - np. manifestacja antyfutrzarska pod hasłem ”Pokochajcie
zwierzet̨a futerkowe”, co podkreślało pokojowy charakter akcji. Jeżeli jesteś
otwarty w tym co robisz, motywacja ̨ działania oraz w jaki sposób pozysku-
jesz ludzi i pieniad̨ze, możesz oczekiwać takiej samej otwartości od innych.
Jeżeli cele innych organizacji sa ̨ szanowane, a Ty nie ulegasz kompromisom,
jeżeli chodzi o Twój własny cel, znajdziesz również szacunek innych wobec
Twoich celów i uzyskasz pomoc w ich realizacji. Jednakże przy współpracy
długoterminowej ”zysk” powinien być po obu stronach. Tak wiec̨ wyjaśnij,
co oferujesz potencjalnympartnerom i czego od nich oczekujesz. Chcac̨mieć
opinie ̨poważanych,musimy troszczyć sie ̨o swój publicznywizerunek, swoje
stosunki ze społeczeństwem. Dobre kontakty powoduja,̨ że wszystko działa i
wiele osób poproszonych o pomoc chet̨nie włac̨zaja ̨ sie w akcje. Doświadczy-
łem tego wielokrotnie na swojej skórze, gdyż FWZ podejmuje wiele działań
cieszac̨ych sie ̨ uznaniem wśród ludzi (aukcje psów, imprezy dla dzieci, po-
moc chorej dziewczynie). Przewijajac̨a sie ̨wszed̨zie nazwa i logo ruchu (bar-
dzo ważny element) sa ̨ już z łatwościa ̨ rozpoznawalne, a ja stałem sie ̨ osoba ̨
publiczna.̨ Sa ̨ to przejawy naszej popularności, które jednak ułatwiaja ̨prace.
Każda grupa lokalna działajac̨a w siecipracuje nad tworzeniem pozytywne-
go obrazu całego ruchu, ale i korzysta z osiag̨nieć̨ innych grup np. popar-
cia ”Sławnych Współczujac̨ych”. Z public relations wiaż̨e sie ̨ też duża odpo-
wiedzialność. Im wiec̨ej oczu patrzy na nasze działania, tym uważnie trze-
ba postep̨ować. Reprezentujesz nie tylko siebie i FWZ, ale przede wszystkim
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cierpiac̨e istoty potrzebujac̨e pomocy. Decyzje podejmowane z tej perspek-
tywy bed̨zie cechowała przede wszystkim rozwaga. Zdyskredytowany ruch
straci wiarygodność i sympatyków. Teraz jeden przykład. Na liste ̨”Sławnych
Współczujac̨ych” wpisuja ̨ sie ̨ znane osoby zobowiaz̨ujac̨e sie ̨ do nie kupowa-
nia i nie noszenia futer naturalnych z uwagi na ogrom cierpienia tpwarzysza-̨
cy hodowli i zabijaniu zwierzat̨ na futra. Udało nam sie ̨porozmawiać z panie
Irena ̨ Jarcka ̨ i przekonać ja,̨ by jako pierwsza w Polsce wsparła nasza ̨ akcje ̨
(FWZ i kwartalnika ”Gaja”) swym autorytetem. Nie było to zreszta ̨ wcale
trudne, pomimo że pani Jarocka nosiła do tej pory futro z norek. Pomyślcie
jak wiele zyskały zwierzaki i ich obrońcy. Było to możliwe tylko dziek̨i świa-
domości, że naszym celem nie jest niszczenie futer farba,̨ a pozyskiwanie
coraz wiek̨sezej rzeszy sympatyków.

Nie żołnierz i nie najemnik, tylko WOJOWNIK

Bojowa brzmiac̨o nazwa (Front Wyzwolenia Zwierzat̨) budzi respekt wśród
naszych przeciwników, choć prowadzone działania maja ̨ wyłac̨znie charak-
ter pokojowy. Należy to tłumaczyć faktem, że długotrwała walka o kształto-
wanie opini publicznej zagraża interesom wyzyskiwaczy zwierzat̨ bardziej
niż negetywnie odbierane przez ludzi akcje bezpośrednie. Energie,̨ czes̨to
zdeterminowanych młodych ludzi, staramy sie ̨nakierować na działania bar-
dziej konstruktywne.Wymagaja ̨one oczywiście wiec̨ej pracy i samozaparcia,
na co nie wszystkich stać. Im dojrzalsze podejmujesz decyzje, tym poważniej
traktrowana jest sprawa, o którawalczysz. Na poczat̨ku celowoużyłem słowa
”przeciwnik” a nie ”wróg”. Musisz pamietać, że po drugiej stronie stoi także
człowiek. Wasze interesy czes̨to tylko wyglad̨aja ̨na sprzeczne. Głoszac̨ hasła
odwołujac̨e sie do prawa ahimsy, współczucia dla cierpiac̨ych - nie możesz
kierować sie ̨agresja ̨czy nienawiścia ̨w stosunku do ludzi o innych poglad̨ach.
Tylko odnoszac̨ sie ̨ do nich z szacunkiem możesz liczyć na swoja ̨Droge ̨ i nie
zmienisz jej na siłe. Możesz jedynie pokazywać Droge,̨ która ̨Ty wybrałeś, ale
pozostaw innym wolny wybór.

A teraz: DESIDERATA
Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu - pamietaj jaki pokój może być w
ciszy. Tak dalece jak możliwe, nie wyrzekajac̨ sie ̨ siebie, bad̨ź w dobrych sto-
sunkach z innymi ludźmi. Prawde ̨swa ̨głoś spokojnie i jasno, słuchaj też tego
co mówia inni, nawet głupcy i ignoranci, oni też maja ̨ swoja ̨ opowieść. Jeśli
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