Bez pytania o zgodę
Wolfi Landstreicher

System społeczny, który nas otacza, jest ogromny, to sieć instytucji i relacji władzy i
kontroli, która obejmuje cały świat. Uzurpuje on sobie prawo do życia jednostek, zmuszaja ̨c je do interakcji i działań, które służa ̨ jedynie reprodukcji społeczeństwa. Jednak ten
ogromny system społeczny istnieje tylko dzie ̨ki cia ̨głemu, zwyczajowemu posłuszeństwu
tych, których wyzyskuje.
Podczas gdy niektórzy czekaja ̨, aż masy lub klasa wyzyskiwana powstana ̨, ja uznaje ̨, że
masy i klasy same w sobie sa ̨ stosunkami społecznymi, przeciwko którym ja powstaje ̨. Ponieważ to moje życie jako unikalnej jednostki z indywidualnymi pragnieniami i marzeniami zostało mi odebrane i stało sie ̨ obce w interakcjach i działaniach nie mojego autorstwa.
Wsze ̨dzie sa ̨ prawa i reguły, prawa i obowia ̨zki, dokumenty, licencje i pozwolenia… Sa ̨ też
ci z nas, którzy już nigdy wie ̨cej nie zechca ̨ pytać o pozwolenie.
Wiedza ̨c, że reprodukcja społeczeństwa zależy od naszego posłuszeństwa, wybieram życie w rozmyślnym nieposłuszeństwie. Nie chodzi mi o to, że be ̨de ̨ sie ̨ starał, aby każde moje
działanie łamało jaka ̨ś zasade ̨ czy prawo – bo to jest równie mocno zniewolenie wobec władzy, jak i posłuszeństwo. Chodzi mi raczej o to, że ze wszystkich sił, jakie posiadam, be ̨de ̨
kreował swoje życie i swoje działania jako własne, nie zważaja ̨c na władze ̨… lub uważaja ̨c
ja ̨ jedynie za swojego wroga. Robie ̨ wszystko, co moge ̨, aby moje życie nie zostało uzurpowane przez prace ̨, przez ekonomie ̨, przez przetrwanie. Oczywiście, kiedy robie ̨ wszystko,
aby moje czynności życiowe i interakcje były moje własne, wszystkie struktury kontroli
społecznej staraja ̨ sie ̨ stłumić te ̨ iskre ̨ życia, która jest moja ̨ osobliwościa ̨. I tak bezlitośnie
atakuje ̨ to społeczeństwo, które kradnie mi życie, z zamiarem zniszczenia go.
Dla tych z nas, które chca ̨ mieć swoje życie na własność bez pytania o zgode ̨, rozmyślne
nieposłuszeństwo musi stać sie ̨ insurekcja ̨ unikalnych jednostek, zamierzaja ̨cych zrównać
społeczeństwo z ziemia ̨.
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