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Jesteśmy kurwami z najgorszego koszmaru tego gównosystemu.
GWP [Grupa Wojenna Prostytutek] jest mied̨zynarodowym kolektywem złożonym z

anarchistycznych rewolucyjnych queerowych insurekcyjnych PROSTYTUTEK: powstaje-
my zdajac̨ sobie sprawe ̨ o naszej sile, używamy naszych pro-fesjonalnych ILLEGALISTYCZ-
NYCH umiejet̨ności aby sabotować naszych ideologicznych przeciwników. Rozbroimy,
a nastep̨nie zniszczymy tych, którzy podtrzymuja ̨ wobec nas Wojne ̨ Społeczna ̨ – WOJ-
NE,̨ bed̨ac̨a ̨ nieodłac̨zna ̨ cześ̨cia ̨ narzuconego nam faszystowskiego kapitalistycznego
gówno-systemu. Staraja ̨ sie ̨ nas prześwietlić ci bezsilni konformiści, za pomoca ̨ swoich
chorych perwersji takie jak „Judeo-X-ańska Moralność”, „Prawo i Porzad̨ek” oraz „Spra-
wiedliwość” – które służa ̨ tylko do emocjonalnego, duchowego i fizycznego GWAŁTU na
nas.
MALA-PRO-PIZMY:

1. Niektórzy rzekomi Anarchiści wierza ̨w to, że Prostytutki sa ̨ eksploatowane w stan-
dardowym i płytkim modelu płciowym. Odrzucamy to; jesteśmy całkowicie Trans-
gresywne oraz Obrazoburcze. Nie ma binarności, a tylko maksymalnie płynna płcio-
wość oraz seksualność, która ̨ określamy mianem QUEER. Samoistnie odrzucamy i
przekraczamy wszelkie „normy” kulturowe, prawne, religijne, Kapitałowe – które
służa ̨ tylko i wyłac̨znie do naszej Opresji oraz do nakierowywania władzy i bogactwa
w strone ̨ tych samych smutnych, chorych, elitarnych ludzi, błagajac̨ych nas nastep̨-
nie o wsparcie seksualne.

2. Prostytucja jest zazwyczaj uważana za z natury profesje ̨ apolityczna.̨ Okaleczajac̨e
kopniec̨ie metalowym butem w jajca takiemu twierdzeniu! Jako anty-workerystki
wierzymy w nastep̨ujac̨a ̨ maksyme:̨ jak najmniejsza praca, za jak najwiek̨sza ̨ płace.̨
Absolutnie nie interesuja ̨ nas żadne karierowiczowskie czy „szanowane” słabo płat-
ne prace. Jako otwarte HORYZONTALISTKI, uważamy ikone ̨ wyidealizowanego, ro-
botniczego (np. szcześ̨liwego ale biednego), „szlachetnego” proletariusza jako moc-
no ubliżajac̨a,̨ ze wzgled̨u na swój stale trwajac̨y Orientalistyczny mit o byciu „szla-
chetnym dzikusem”. Zbieramy fundusze na naszych własnych zasadach by móc de-
cydować o naszej Autonomii, o naszym czasie oraz wolności, dziek̨i którym odkrywa-
my nasza ̨ukryta ̨Siłe,̨ i dziek̨i którymmożemy obdarzać solidarnościa ̨ tych, których
darzymy szacunkiem za przeprowadzanie akcji ofensywnych przeciwko systemowej
kontroli. Odrzucamy tzw. prawapracownicze oraz dekryminalizacje ̨Prostytucji, któ-
rych domagaja ̨ sie ̨ finansowane przez państwo grupy zajmujac̨e sie ̨ „praca ̨ seksual-
na”̨ – uznajemy te starania za zwykły reformizm. Jako Prostytutki, dostajemy wiec̨ej
hajsu do rek̨i pracujac̨ w brudnympodziemiu, niż gdybyśmymiały legalnie pracować
dla jakiegoś szefa. Zabawiamy sie ̨ nasza ̨ nielegalna ̨ pozycja ̨ kryminalna.̨

DLATEGO nie pragniemy reformować systemu. Jesteśmy oddane jego Całkowitemu Uni-
cestwieniu!

Prostytutki maja ̨ jedyny w swoim rodzaju dostep̨ do „elit”: czy to do przemysłowców
i innych podobnych do nich robaków społecznych, do naszych wspaniałych reprezenta-
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tywnych polityków, przywódców religijnych, ultra-bogatych czy ich brudnych sługusów.
Natarczywie przeznaczaja ̨oni na nas swoje brudne pieniad̨ze, zarówno dlatego bo żałośnie
pragna ̨afirmacji, ale również dlatego ponieważ jest to dla nich antidotumna swoje ned̨zne
życie. Z tego właśnie powodu, to my posiadamy moc do siania terroru oraz upokorzenia
w ich kierunku! Jesteśmy w unikalnym miejscu, dziek̨i któremu możemy ujawniać ich hi-
pokryzje ̨ oraz żałosne upodobania… gdy płaca ̨ nam za nasranie im na twarz, czerpiemy z
tego aktu o wiele wiec̨ej przyjemności, niż mogłyby pojać̨ ich tep̨e emocjonalne reakcje.

Pod naszymi słodkimi uśmieszkami i udawana ̨ rozkosza,̨ wciaż̨ obserwujemy. Czekamy
tym samym na moment, aby w końcu uderzyć, ośmieszyć, ujawnić oraz torturować tych,
którzy sa ̨ współwinni w uwiecznianiu systemów państwowej kontroli, faszystowskich ka-
pitalistycznych represji oraz wojny społecznej. Po kryjomu i kreatywnie uwalniamy nasz
GNIEW. Posmakujcie NASZEJ WOJNY, śmiecie!

Niniejszym wzywamy nasze queerowe i genderfluid towarzyszki-kurwy z całego globu,
do spełnienia insurekcyjnego mokrego snu. Żadna akcja ofensywna nie jest przesada,̨ gdy
wyprowadzamy sabotaż tym, którzy określaja ̨ sie ̨ jako nasze „pany”, lub wojskowym pie-
churom którzy uwieczniaja ̨Wojne ̨ Społeczna.̨ Opowiadamy sie ̨ za złodziejstwem, narkoty-
zowaniem, porywaniem, zbieraniem informacji, wyprowadzaniemzamachów, publicznym
ujawnianem oraz korumpowaniem ich dzieci. O naszych sukcesach bed̨ziecie słyszeć spod
baneru Grupy Wojennej Prostytutek: Komunikaty bed̨a ̨ sie ̨ pojawiać szybciej i cześ̨ciej niż
napalony skorumpowany gliniarz.

Stoimy Solidarnie z wszystkimi anarcho-kurwiarskimi sabotażystkami, walczac̨e pod-
czas tej wojny społecznej, za pomoca ̨wszelkich niekonwencjonalnych i bezpośrednichme-
tod bed̨ac̨e w zasieg̨u rek̨i. Avante Grupa Wojenno Prostytutek! Nie odwracamy sie,̨ nie
poddajemy sie ̨ – dopóty ostatni pies nie zawiśnie na zakrwawionym krawacie ostatniego
przemysłowca! VIVA LA PUTA!
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