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ALFABETISK  CIVIL  MODSTAND 5

Brug  ikke-voldelige  kampteknikker!  Ikke-voldelig  vil  virke

det  er  en  måde  at  gøre  modstand  ved  at  gøre  noget  (når  folk  nægter  at  gøre  

ting,  der  normalt  gøres,  som  er  passende  at  gøre  efter  tradition,  eller  som  er  

passende  at  gøre  ved  lov  og  bekendtgørelse)  eller  ved  at  gøre  noget  (når  folk  

gør  ting  som  normalt  ikke  gøres,  som  ikke  er  passende)  tradition  og  forbudt  ved  

lov  og  forordning),  eller  en  kombination  af  begge.

Handle!  Begynd  at  gøre  dette,  når  det  bliver  klart,  at  enhver  borger  vil  være  i  

fare,  uanset  om  han  eller  hun  har  kæmpet  aktivt  eller  bare  har  forberedt  sig  på  at  

se  begivenheder  passivt.  Modstanden  skal  være  tålmodig  til  det  sidste.  Enhver  

mand  og  enhver  kvinde  må  gøre  modstand,  selv  bedsteforældre  og  børn.  I  det  

besatte  område  kan  vi  ikke  tillade  fjenden  at  trække  vejret.  Ved  enhver  lejlighed  

skal  vi  ramme  angriberen  smerteligt,  angribe  ham  overalt,  til  enhver  tid  og  på  alle  

mulige  måder.  Men  hvordan  kan  en  ubevæbnet  person  gøre  det?

Lad  os  diskutere  følgende  situation:  fjenden  har  besat  hele  landet,  byerne,  

befolkningen  har  mistet  de  forfatningsmæssige  rettigheder  garanteret  af  

Republikken  Litauen,  nogle  mennesker  udfører  væbnet  modstand,  nogle  griber  

ikke  til  våben  af  forskellige  årsager.  Hvad  skal  man  i  dette  tilfælde  gøre  for  borgere  

såsom  arbejdere,  embedsmænd,  journalister,  læger,  iværksættere  eller  landmænd,  

studerende  og  elever?  Hvad  skal  man  gøre  for  jernbanearbejdere,  postarbejdere,  

politibetjente  eller  husmødre?  Hvad  skal  man  gøre,  når  fjenden  er  på  kanten? ..
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Afslutningsvis  vil  jeg  gerne  udtrykke  min  oprigtige  TAK  til  den  

almindelige  litauiske  borger  og  den  store  PATRIOT  Giedrius  Želmenÿlis.  

været  med  til  at  udarbejde  en  indledende  version  af  hæftet  baseret  på  

lignende  udgivelser  fra  udlandet.  Denne  brochure,  som  den  står,  ville  

ikke  være  udkommet  uden  Marija  Marcelionytÿ-Paliukÿ,  lederen  af  

Vilnius  Academy  of  Arts  og  dets  afdeling  for  grafik,  og  de  studerende.

Formålet  med  denne  brochure  er  at  gøre  dig  bekendt  med  målene,  

strategierne,  taktikken,  "våben"  og  "ammunition"  for  civil  (ikke-væbnet)  

modstand.  Det  er  også  hensigten  at  henlede  opmærksomheden  på,  at  

forberedelsen  til  civil  modstand  og  selve  den  civile  modstand  allerede  
begynder  i  et  frit  demokrati,  hvilket  er  afgørende  for  bevarelsen  af  den  

eksisterende  Frihed  og  dens  effektive  forsvar.

Udgivelsen  er  som  en  erindringsbog  for  dem,  der  har  gennemført  

civilmodstandskursus  nr.  1  i  afdelingen  for  mobilisering  og  civil  

modstand  under  Ministeriet  for  Nationalt  Forsvar.  1  eller  ikke-voldelige  

kampkurser  arrangeret  af  Litauens  Riflemen's  Union.  Dette  notat  er  let  

at  forstå  for  enhver  anden  borger,  da  den  teoretiske  del  er  fuld  af  

eksempler,  og  hoveddelen  af  indholdet  består  af  tips  illustreret  med  

tegninger.  Tegningerne  i  hæftet  er  i  øvrigt  ikke  kun  beregnet  til  at  

undersøge  voksne  læsere,  men  også  for  børn  at  farvelægge.  Vi  ønsker,  

at  de  mindste  borgere  i  vores  land  gradvist  tæmmer  erkendelsen  af,  at  

vi  alle  kan  modstå.

rantas.
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Vaiva,  Gertrude  og  Emma,  samt  kunstneren  Gitana.

Redaktør  af  udgivelsen

Tak  til  disse  skabere  af  fantastisk  fantasi  og  kunstneriske  sjæle  for  deres  dedikation  

til  samfundsarbejde!  Det  er  symbolsk,  at  Gertrÿda  er  datter  af  Tomas  Šernas,  en  

litauisk  frihedskæmper,  der  overlevede  Medininkai-massakren,  og  Albertas,  

redaktøren  af  publikationen,  er  forsvarer  af  Det  Øverste  Råd  (Seimas)  og  

reservesoldat.  Deres  blodkodede  erfaring  hjalp  med  at  skabe  denne  publikation.  

Sprogredaktøren  Reda  Šauklÿ  og  den  grafiske  designer  Loreta  Keršytÿ  har  uden  

tvivl  også  ydet  et  vigtigt  bidrag  til  udarbejdelsen  af  denne  erindringsbog.

Napoleon  har  sagt:  "En  stor  kraft  dør  af  dårlig  fordøjelse."  Så  lad  os  vælge  alle  

til  at  blive  den  usynlige  virus,  en  bakterie,  der  kan  bringe  en  magtfuld  modstander  

ud  af  line!

Albertas  Daugirdas

Oplysningerne  i  dette  hæfte  er  blot  det  grundlæggende  i  borgerlig  modstand,  

alfabetet,  men  uden  dem  kan  vi  ikke  gå  videre  til  anden  klasse,  studere  videre,  

forstå  bredere,  arbejde  mere  effektivt ...  Det  er  en  publikation,  der  rådgiver,  hvordan  

enhver  borger  kan  fight  indi  giver  det  også  indsigt  i,  at  kun  global  modstand  kan  

opnå  det  ønskede  resultat  hurtigere.
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Alle  skridt  og  skridt  efter  denne  fredelige,  forenede  modstand  har  

bragt  os  til  nutidens  Litauen  -  en  ligeværdig  tilstand  i  verden  med  
dens  friheder  og  rettigheder  og  respekt  for  andres  friheder  og  

rettigheder.  Mennesker,  der  skaber  og  modner  deres  kultur  og  

identitet,  vokser  og  modnes  her  som  frie  verdensborgere.  Så  hvilke  
"våben"  ville  blive  affyret  i  dag?  Jeg  synes,  at  dette  spørgsmål  bør  

stilles  af  enhver  bevidst  person,  en  borger.

Efter  at  have  læst  Gene  Sharps  liste  over  199  'våben'  af  borgerlig  
modstand,  standsede  jeg  pludselig  ved  det  pludselige  spørgsmål:  

hvilke  'våben'  ville  studerende  og  kolleger  omkring  i  dag  vælge?  Vi  er  
alle  født  på  meget  forskellige  tidspunkter,  vi  står  alle  over  for  

forskellige  udfordringer,  vi  skiller  os  ud  for  vores  handlinger.  På  Vilnius  

Academy  of  Arts,  som  en  institution,  samles  mindst  fire  generationer  

af  mennesker  under  ét  tag  -  alle  har  deres  eget  liv  og  erfaring,  ønsket  
om  at  være  og  blive  kendt,  meningsfuld,  vigtig ...  efter  handlingen  

med  at  brænde  Rom  Kalanta  i  Kaunas  sluttede  de,  der  førte  Litauen  

på  vejen  til  bevægelsen,  sig  sammen  med  tv-tårnets  mur  og  

forsvarede  det  litauiske  radio-  og  tv-palads  i  1991.  13.  januar ...  De,  
der  rejste  trikoloren  i  Gediminas-tårnet  og  sang  Vincas  Kudirkas  

"Nationalsang"  mødes,  og  dem,  der  stod  ved  Baltic  Way  og  fortalte  

verden  om  genoprettelsen  af  de  tre  baltiske  stater.  Denne  måde  at  

genoprette  vores  fælles  hjem  -  staten  Litauen  -  var  en  af  de  vigtigste  

masseaktioner,  den  højeste  manifestation  af  solidaritet.
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Til  sidst  vil  jeg  provokere  læseren  og  rette  situationen  over  for  truslen  

mod  vores  land.  En  situation,  der  vil  hjælpe  med  at  afsløre  essensen  af  den  

valgte  metode  til  at  skabe  og  illustrere  en  publikation.

Den  udviklingsmetode,  der  er  valgt  i  denne  publikation,  kunne  være  et  

godt  eksempel  på  det  fredelige  civile  modstandsarsenal  i  Gene  Sharps  

arsenal.  Efter  min  mening  tager  vi  hver  især  et  eller  andet  skridt  i  vores  

handlinger  på  daglig  basis,  hvilket  er  vigtigt  for  bevarelsen  af  staten  og  dens  

identitet.  Dette  er  bare  medfødt  for  mange  mennesker.  Når  vi  ikke  føler  os  

truet,  tænker  vi  ikke  engang  over  det,  vi  gør  bare  vores  arbejde,  sandsynligvis  

så  godt  som  vi  kan.

En  lærers  arbejde  er  vidunderligt,  idet  du  hver  dag  kan  være  sammen  

med  dem,  der  skaber  og  vil  skabe  Litauen  og  verden.  For  mig  er  dette  den  

største  belønning,  meningen  med  hverdagens  aktiviteter,  for  uanset  hvor  

egoistisk  det  kan  lyde,  så  tror  jeg,  at  vi  er  i  stand  til  at  så  og  måske  spire  frø  

af  skabere,  der  ser,  føler  og  vil  handle.

Dette  hæfte  er  ikke  kun  en  erindringsbog  i  tilfælde  af  en  katastrofe  eller  

forestående  tab  af  vores  frihed,  men  også  et  godt  værktøj  til  at  styrke  hver  

enkelt  af  os  selvværd  -  jeg  gør  eller  GØR!  Alt  er  godt,  så  jeg  er  -  jeg  er  borger  

i  mit  land,  jeg  er  værdifuld,  jeg  bekymrer  mig,  jeg  kan,  jeg  er  nødt  til  at ...  

Denne  liste  kunne  fortsætte.  Dette  er  især  vigtigt  for  et  ungt  menneske,  der  

lige  er  startet  på  egen  hånd,  især  når  det  i  dag  gentages  igen  og  igen,  at  den  

nye  generation  ikke  har  nogen  ansvarsfølelse,  at  de  måske  kun  tænker  på  

sig  selv  for  at  forråde  landet  for  deres  eget  velbefindende. ..  NEJ,  bestemt  ikke!
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I  tilfælde  af  en  trussel  mod  vores  land  og  lukning  af  trykkeri-  og  

forlagsvirksomheder,  tror  jeg,  at  kursets  venner  vil  være  med  i  

informationsformidlingen.  Jeg  er  overbevist  om,  at  alle  ville  kunne  og  kunne  (studere

Først  og  fremmest  skal  det  understreges,  at  oplysningerne  til  denne  

publikation  blev  udarbejdet  af  Albertas  Daugirdas,  en  forsvarer  af  Det  

Øverste  Råd  (Seimas),  en  reservesoldat  og  en  rådgiver  for  Civil  

Resistance  Division  i  Mobiliserings-  og  Civilmodstandsafdelingen  under  

det  nationale  forsvarsministerium.

Tegningerne  til  udgivelsen  er  ikke  lavet  af  én  kunstner,  men  af  tre  

studerende  på  uddannelsen  Grafiske  Studier  fra  samme  sted.  Det  

betyder  effektivitet,  et  bredere  blik,  evnen  til  at  dele  ansvar,  en  

forståelse  af  hinanden  fra  ordets  side.  Efter  at  have  læst  alt  stoffet  

fordelte  eleverne  fredeligt  kapitlerne  og  indså  deres  udtryk  og  erfaringer.  

Det  betyder,  at  alle  har  deres  egne  ambitioner,  evnen  til  at  finde  

løsninger  og  til  at  forfølge  deres  mål  operativt.

Følgelig  er  oplysningerne  i  dette  hæfte  livsfortællende,  analyserede,  

relevante,  klart  strukturerede,  uomtvistelige  og  ikke-diskutable.  Dette  

er  især  vigtigt,  når  det  kommer  til  at  handle  hurtigt  og  hurtigt,  når  der  

ikke  er  tid  til  filosofiske  spørgsmål.  Du  skal  tro,  stole  på  og  handle  inden  

for  dine  midler.
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Vilnius  Kunstakademi
Lektor  ved  Institut  for  Grafisk

del  af  programmet)  til  at  forberede  silketryksnetværk,  formularer  og  udskrive  

flere  hundrede  hæfter  natten  over.

Og  sandsynligvis  ville  der  være  flere  og  flere  af  os  hver  dag ...  Det  er  

sådan  udvekslingen  begynder.  Upåagtet,  når  man  ser  tilbage,  er  det  klart,  at  

et  enkelt  glimt  kan  ændre  verden.

Marija  Marcelionytÿ-Paliukÿ

Hver  af  dem  ved,  hvordan  man  booker,  binder  og  binder  bøger.  Jeg  ville  ikke  

stoppe  med  at  arbejde,  selvom  strømmen  var  slukket.  I  ethvert  lokalsamfund  

(og  dette  studenterkursus  er  ingen  undtagelse),  er  der  mennesker,  der  kan  

hoppe  over  de  højeste  hegn,  klatre  på  glatte  vægge,  bryde  gennem  portene  til  

private  områder,  banke  dristigt  på  døren  til  fremmede  og  levere  en  

informationsfolder  lige  i  deres  hænder.
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Efter  1863.  Efter  at  den  litauiske  presse  blev  forbudt  i  fyrre  år  efter  

opstanden,  blev  litauiske  bøger,  bønnebøger  og  tidsskrifter  udgivet  i  udlandet.  

For  at  hun  kunne  komme  ind  i  Litauen,  blev  der  organiseret  en  ulovlig  

bevægelse  af  boghandlere.  Skrivningen  af  kollektive  ansøgninger  til  zaren  i  

håb  om  at  få  tilladelse  til  at  trykke  litauiske  publikationer  blev  også  organiseret.  

I  perioden  med  presseforbuddet  udvidede  netværket  af  ikke-lovlige  litauiske  

skoler  med  såkaldte  lærere  sig  også.  National  selvbevidsthed  blev  udviklet  

af  ædruelighedsbevægelsen  initieret  af  Motiejus  Valanÿius  og  intensive  

litterære  og  uddannelsesmæssige  aktiviteter.

I  løbet  af  de  næsten  200  år  med  tsaristisk,  nazistisk  og  sovjetisk  

besættelse  har  vi  modstået  aggressoren  på  en  række  forskellige  måder,  

herunder  mange  metoder  til  civil  modstand  og  'våben',  der  har  brudt  

besætternes  bestræbelser  på  at  ødelægge  vores  nation,  dens  selvudfoldelse  

og  dens  stræben  efter  frihed.

1792  Efter  afslutningen  af  krigen  med  Rusland  etablerede  Jokÿbas  

Jasinskis  en  hemmelig  organisation  i  Vilnius,  som  omfattede  ikke  kun  

officerer  fra  de  litauiske  væbnede  styrker,  men  også  civile.  Denne  organisation  

var  en  del  af  et  hemmeligt  netværk,  der  omringede  Litauen  og  Polen  og  

organiserede  et  oprør  mod  den  russiske  hær.  Opstanden  begyndte  i  1794.  i  

slutningen  af  marts  i  Polen,  og  J.  Jasinski  startede  oprøret  i  Vilnius  natten  

mellem  22.  og  23.  april.  Forberedelserne  lykkedes  -  oprørerne  befriede  

Vilnius  uden  større  modstand.  Interessant  nok  brugte  Jasinskis  et  hidtil  

anerkendt  underjordisk  system  til  at  organisere  opstanden:  en  oprører  kunne  

kun  kende  sin  kommandant  og  to  underordnede,  andre  ukendte  for  ham.  I  

tilfælde  af  afklaring  kunne  systemet  have  fortsat  med  at  fungere,  hvilket  var  

særligt  nyttigt  til  at  beskytte  dets  kommandovej.
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Under  den  anden  sovjetiske  besættelse  i  1946.  og  de  efterfølgende  

valg  til  Sovjetunionens  øverste  sovjet  og  andre  styrende  organer  

mislykkedes  i  høj  grad  på  grund  af  befolkningens  generelle  passivitet  

og  den  modpropaganda,  som  partisanerne  udførte.  Som  følge  heraf  

måtte  sovjetterne  konstant  forfalske  resultaterne  af  afstemningen.  

1944-1957  54  underjordiske  tidsskrifter  og  18  ikke-tidsskrifter  blev  udgivet.

I  mellemkrigstidens  Litauen  blev  der  dannet  mange  forskellige  

offentlige  organisationer:  spejdere,  fremtidsforskere,  springmænd,  

reserveofficerer,  frivillige  fra  litauiske  hærbyggere,  skytter,  unge  

landmænd,  forretningsmænd  og  andre.  Hundredtusindvis  af  litauere  var  

i  stand  til  at  realisere  sig  selv,  pleje  værdier  og  føle  sig  som  en  del  af  et  

stærkt  fællesskab  i  dem.  Dette  gav  en  stærk  impuls  til  anti-national  og  

anti-sovjetisk  modstand,  både  væbnet  og  ikke-voldelig.

Under  den  første  sovjetiske  og  nazistiske  besættelse  opstod  flere  

stærke  undergrundsorganisationer  (i  øvrigt  er  nogle  af  dem  stadig  

tvetydige):  Lithuanian  Activists  Front  (LAF),  Lithuanian  Freedom  Fighters  

Union  (LLKS),  Lithuanian  Front  (LF),  Lithuanian  Freedom  Army  (LLA)  

og  andre.  Undergrunden  organiserede  junioprøret  (22.-27.  juni  1941)  

og  gav  mulighed  for  at  danne  en  midlertidig  regering,  hvilket  inspirerede  

nationen  til  at  tro,  at  det  var  værd  at  kæmpe  for  sin  stat.  Under  den  

nazistiske  besættelse  distribuerede  undergrundsarbejdere  21  tidsskrifter,  

udsendte  ulovlige  radioudsendelser,  rejste  midler  til  at  støtte  familier  til  

deporterede,  arresterede  landsmænd,  udarbejdede  dokumenter  for  at  

undgå  tjeneste  i  den  nazistiske  hær  eller  tvangsarbejde  i  Tyskland  og  

reddede  jøder.  Da  nazisterne  forsøgte  at  danne  en  del  af  SS  fra  litauere,  

var  der  en  generel  tilsidesættelse  af  denne  idé  og  en  hindring  for  denne  

proces.

Her  er  1940'erne.  Litauiske  lærere  sang  spontant  den  litauiske  

hymne  ved  en  lærerkongres  i  Kaunas  Hall  arrangeret  af  

besættelsesmyndighederne  i  august.
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Allerede  i  1977.  Efter  fodboldkampen  mellem  Žalgiris  og  andre  

sovjetiske  hold  oversvømmede  fans  gaderne  og  råbte  anti-sovjetiske  

slogans.  Generelt  vakte  de  høje  præstationer  af  litauiske  atleter  -  

fodboldspillere,  basketballspillere,  repræsentanter  for  kunstnerisk  

gymnastik,  svømmere,  skiathleter,  cyklister,  motorsport,  boksning  og  

andre  sportsgrene  -  litauernes  tro  og  stolthed  ikke  kun  i  besættelsesstaten,  

men  også  i  hele  verden. ...

1948–1953  Efterhånden  som  befolkningen  blev  tvunget  fra  

isolationsfængslet  til  kollektivbrugene,  blev  den  kollektive  ejendom  

gradvist  overtaget  i  massevis  (foder,  redskaber,  brændsel,  dele  og  

mange  andre  ting  blev  bragt  hjem).  Dette  skete  ikke  kun  fordi  vi  skulle  

overleve,  men  også  fordi  der  blev  dannet  holdningen  om,  at  "de  røvede  

os,  det  var  ikke  synd  at  tage  noget  fra  dem."  En  sådan  adfærd  på  alle  

områder  af  livet  har  i  det  lange  løb  bidraget  til  svækkelsen  af  den  

sovjetiske  økonomi  som  helhed  og  af  den  sovjetiske  ideologi.

I  løbet  af  de  sidste  to  årtier  af  besættelsen  blev  mainstream-

publikationerne  ("Caretaker",  "Vytis",  "Perspectives",  "Chronicle  of  the  

Lithuanian  Catholic  Church"  og  andre)  relanceret,  og  dissidentebevægelsen  

intensiveredes  den  16.  februar.  tricolors  blev  rejst  på  trods  af  forbud  og  

intimidering,  folk  gik  i  kirke,  fejrede  religiøse  højtider,  forbød  børn  at  

slutte  sig  til  organisationer  af  kapper,  pionerer  og  kommunistiske  unge,  

inspirerede  til  foragt  for  disse  organisationers  symboler  og  ideologi.

Hadet  til  besætteren  viste  sig  med  jævne  mellemrum  i  forskellige  

former.  Allerede  i  1956.  Efter  undertrykkelsen  af  den  ungarske  revolution  

fandt  en  uautoriseret  litauisk  kongres  sted  i  Vilnius  på  Rasai-kirkegården.  

sep  i  det  tyvende  århundrede.  I  1990'erne  startede  en  bevægelse  af  

etnografer,  vandrere  og  rumænere  i  Litauen,  hvilket  vakte  interesse  for  

deres  kultur  og  historie  og  dermed  skabte  en  modvægt  til  sovjetiseringen.  

I  1972,  i  protest  mod  det  sovjetiske  regime,  brændte  Romas  Kalanta  ned  

i  Kaunas.  Denne  dag  -  den  14.  maj  -  fejres  nu  i  Litauen  som  den  civile  

modstands  dag.

ALFABETISK  CIVIL  MODSTAND 15
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Efter  den  sovjetiske  hær  annoncerede  mobiliseringen  af  
reservister  i  1980'erne,  sprøjtede  børn  hus-  og  gadenumre  på  
byerne  med  snavs  for  at  gøre  det  sværere  for  dem,  der  råbte,  at  
udføre  deres  arbejde.  1987  23.  august  I  Vilnius  organiserede  den  
litauiske  frihedsliga  det  første  protestmøde  mod  det  sovjetiske  
regime.  1988  Den  litauiske  reorganiseringsbevægelse  blev  dannet  
i  1930  og  organiserede  mange  fredelige  aktioner  og  stævner,  
som  samlede  hundredtusindvis  af  mennesker.  Dissidenterne  
Algimantas  Andreika  og  Petras  Cidzikas  sultestrejkede  nær  
Vilnius-katedralen  og  krævede  løsladelse  af  litauiske  politiske  
fanger  fra  de  sovjetiske  lejre.  Samme  år  blev  der  afholdt  
protestmøder  mod  opførelsen  af  enhed  3  i  Ignalina-atomkraftværket  
(Tjernobyl-katastrofen  for  to  år  siden  og  det  sovjetiske  forsøg  på  
at  dække  over  og  bagatellisere  forårsagede  offentlig  utilfredshed).  
1989  23.  august  Baltic  Way  blev  organiseret,  hvor  2  mio.  Litauere,  
letter  og  estere  gav  hånd  i  protest  mod  Molotov-Ribbentrov-
pagten.  Klippemarcherne  gennem  Litauen,  der  begyndte  i  den  
periode,  spredte  også  befrielsesånden.  1990-1991  Litauere  tvang  
gennem  ubevæbnet  modstand  sovjetterne  til  at  suspendere  
økonomiske,  politiske  og  voldelige  aktioner  både  mod  individuelle  
borgere  (såsom  værnepligtige,  der  undgik  at  tjene  i  den  sovjetiske  
hær)  og  mod  hele  nationen  (økonomisk  blokade  blev  erklæret,  
militære  angreb  på  forskellige  objekter) .  Selv  menneskers  død  i  
1991.  13.  januar,  19.  maj  og  31  juli.  brød  ikke  vores  beslutsomhed  
om  at  kæmpe  for  vores  stats  vej,  for  vores  måde  at  leve  på.

Den  30-årige  periode  med  uafhængighed  har  vist,  at  borgerlig  
modstand  ikke  har  mistet  sin  relevans.  Borgernes  forsamlinger  
mod  utilstrækkelige  beslutninger  fra  præsident  Rolandas  Paksas,  
lærere,  læger,  brandmænd  og  andre  fagforeninger
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handlinger,  der  kræver  af  regeringen  tilstrækkelig  finansiering  og  
opmærksomhed  på  områder,  der  garanterer  social  fred  og  
velstand  i  landet,  knap  nok  på  slagmarkerne  for  gode  vestlige  
værdier,  anti-møder  mod  dem,  der  forsøger  at  rejse  tvivl  om  
Litauens  integration  i  NATO  og  EU,  frivillig  tjeneste  i  de  litauiske  
væbnede  styrker  tiltrædelse  af  borgere  til  den  litauiske  skytteunion;  
23.  august  der  er  kun  få  eksempler  på  borgerlig  modstand  (selv  
om  nogle  kun  vil  henvise  til  det  som  borgerlig  aktivisme),  der  viser  
et  samfunds  civile  modenhed  og  dets  evne  til  at  nå  mål  på  fredelige  
måder.

Publikationen  "Alphabet  of  Civil  Resistance",  udarbejdet  i  
fællesskab  af  Department  of  Mobilization  and  Civil  Resistance,  
samfundet  af  Vilnius  Academy  of  Arts  og  andre  borgere,  er  også  
et  glimrende  eksempel  i  denne  sammenhæng.
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Denne  sektion  er  baseret  på  teorien  om  civilforsvar  udviklet  
hovedsageligt  (men  ikke  udelukkende)  af  Gene  Sharp,  en  russisk  
videnskabsmand.  Forfatteren  har  bearbejdet  mange  globale  
eksempler  om  dette  emne  og  systematiseret  målene,  strategierne  
og  metoderne  for  ikke-voldelig  modstand.  Da  emnet  præsenteret  
af  denne  forsker  er  ret  komplekst,  vil  vi  præsentere  en  mere  
enkel  version  baseret  på  vores  erfaring  og  forsøge  at  omsætte  
sammenhængen  i  den  civile  modstands  (PP)  funktion  i  praksis.  
For  at  gøre  teksten  lettere  at  forstå,  er  bogen  illustreret  med  
korte  eksempler.  Den  litauiske  version  af  PP-systemet  vil  uden  
tvivl  også  blive  udviklet  og  forbedret  i  fremtiden.

ÿ  Tilbagehold  og  besejr  udenlandske  angribere,  besættere.

Livsmål  er  mål  og  forhåbninger.  Målet  tillader  dig  ikke  at  afvige  

"fra  vejen  til  banen".  Den  måde  at  kæmpe  på,  som  diskuteres  i  dette  
hæfte,  er  ikke  undtagelsen:  borgerlig  modstand,  som  også  har  visse  

mål,  afhængigt  af  situationen.

For  eksempel  i  1991  I  januar  –  august  var  der  modstand  mod  
Sovjetunionens  voldskampagne  i  Litauen.

PP  mål:

ALFABET  AF  CIVIL  MODSTAND

CIVIL  MODSTAND
KONCEPT  OG  MULIGHEDER
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Åbning

For  eksempel  i  1991  8.  januar  Om  morgenen  blev  fjendtlige  styrkers  
forsøg  på  at  vælte  Litauens  legitime  regering  standset  af  politikernes  
indsats,  den  ubevæbnede  beskyttelse  af  Det  Øverste  Råd  (Seimas)  og  
almindelige  borgere.

For  eksempel  i  1991  Sovjet  indførte  yderligere  militærstyrker  til  Litauen,  
fordi  de  ikke  havde  tillid  til  besætningen  på  mere  end  30.000  soldater  
udstationeret  i  Litauen  –  nogle  af  personellet  var  for  samboende  med  
litauere,  hvilket  påvirkede  den  lokale  befrielsesstemning  og  mistede  den  
nødvendige  hensynsløshed  og  aggression.

PP-strategier:  åbning /  ikke-voldelig  tvang /  tilpasning /  opløsning.

For  at  nå  PP's  mål  bør  der  vælges  en  specifik  strategi,  dvs.  det  er  

nødvendigt  at  sørge  for  koordineret  indsats,  de  nødvendige  ressourcer,  

modstanderens  adfærd,  reaktionen  og  lignende.  Med  andre  ord  er  en  strategi  

som  en  vision  om,  hvordan  man  opnår  sejr  (for  eksempel,  for  at  besejre  

Nazityskland,  blev  det  besluttet  at  kæmpe  to  fronter  imod  det  og  bryde  dets  

økonomiske  magt).

ÿ  Tilbagehold  og  besejr  magtfangere.

den  lille  modstander  begynder  at  genkende  den  ikke-voldelige  gruppes  mål.

For  eksempel  i  2015.  I  Kaunas  organiserede  en  gruppe  borgere  en  
demonstration  mod  Litauens  medlemskab  af  NATO  og  EU,  som  fik  særlig  
opmærksomhed  fra  de  russiske  medier.  Pludselig  iscenesatte  patriotiske  
borgere  en  anti-rivalisering  og  overskyggede  den  hadefulde  begivenhed  
med  flag,  slogans  og  sange.

Det  er  en  strategi,  der  ændrer  modstandernes  synspunkter.  Pa

ÿ  Forebygge  trusler  mod  den  nationale  sikkerhed  i  fredstid.
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Med  denne  strategi  opnås  målene  uanset  modstandernes  vilje,  men  deres  

rækkefølge  falder  ikke  fra  hinanden.  Det  er  implementeringen  af  forandring  eller  

obstruktion  af  fjender  for  at  opnå  det.  Modstandere  er  ikke  længere  i  stand  til  at  

fungere  effektivt,  men  har  stadig  magten  til  at  overleve.  Strategien  betaler  sig,  når  

det  lykkes  at  eliminere  de  fleste  strømkilder  (diskuteret  nedenfor).

Selvom  modstandere  ikke  vender  sig  om  og  kapitulerer  mod  ikke-voldelig  

tvang,  bestemmer  elementer  af  begge  disse  strategier  fjendens  beslutning  om  

at  give  indrømmelser  til  en  ikke-voldelig  gruppe.

Ikke-voldelig  tvang

Tilpasning

På  denne  måde  var  målet  at  tvinge  sovjetterne  til  hurtigere  at  forhandle  

sovjetternes  tilbagetrækning  eller  skiftet  fra  Litauen.  Blokaden  skulle  udføres  

på  en  udelukkende  ikke-voldelig  måde  (kun  fysiske  forhindringer  blev  brugt,  

demonstrative  væbnede  og  ubevæbnede  patruljer  blev  udført,  stillinger  blev  

oprettet,  sovjetiske  officerer  blev  overtalt  til  at  ændre  mening,  og  politisk  pres  

blev  udøvet) .  Alt  dette  gav  pote  -  de  sovjetiske  styrker  forlod  endelig  Litauen  

i  1993.  august  (inden  de  blev  udvist  fra  Østtyskland).

For  eksempel  i  1988.  Under  den  litauiske  bevægelses  kongres  i  oktober  

meddelte  det  litauiske  kommunistparti,  at  det  ville  returnere  Vilnius-katedralen  

til  de  troende.  På  denne  måde  håbede  den  sovjetiske  regering  at  hæve  sin  

autoritet  blandt  befolkningen,  som  fuldstændig  kollapsede  efter  den  fredelige  

demonstration  af  den  litauiske  frihedsliga,  nu  kendt  som  "Bananballen",  på  

grund  af  undertrykkelse.

For  eksempel  i  1992  Den  litauiske  regering  instruerede  de  litauiske  væbnede  

styrker  til  at  blokere  alle  enheder  af  den  sovjetiske  hær  på  vores  lands  

territorium  for  at  forhindre  indførelsen  af  nye  værnepligtige  (efter  at  have  

afsluttet  to  års  militærtjeneste  forlod  soldaterne  enheden).

Den  sociale,  økonomiske  og  politiske  situation  ændrer  sig,  ikke  modstandernes  

ledelses  synspunkter  og  sympatier.  Modstandere  giver  frivilligt  indrømmelser.
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Så  man  kan  sige,  at  vi  i  PP-kampen  har  en  klar  fred

tvunget  til  at  lande,  men  deres  magt  er  reelt  ved  at  kollapse.

For  eksempel  i  1943.  De  hollandsk  reformerte  og  romersk-katolske  kirker  i  

Holland  inviterede  deres  medlemmer  til  at  iværksætte  en  civil  ulydighedskampagne  

og  erklærede  deres  afvisning  af  at  samarbejde  med  de  nazistiske  

besættelsesmyndigheder  for  en  religiøs  forpligtelse.  Denne  handling  ydmygede  

den  nazistiske  forfatter  og  understregede  legitimiteten  af  ikke-samarbejde  og  ulydighed.

magtkilder,  der  bør  angribes.

For  eksempel  i  1990.  11.  marts  Efter  bekendtgørelsen  af  loven  fra  det  
øverste  råds  deputerede  "om  genoprettelse  af  den  uafhængige  stat  i  
Litauen"  blev  det  sovjetiske  regime  i  vores  hjemland  ødelagt.  Sovjeterne  
kunne  håndtere  embedsmændene  og  institutionerne  i  den  genoprettende  
stat,  men  de  havde  mistet  deres  autoritet,  folkets  og  eksperternes  støtte,  
var  følelsesmæssigt  uacceptable  og  stolede  ikke  engang  på  deres  egne  
soldater,  med  andre  ord  mistet  indflydelse  på  magtkilderne.

PP-mål  (strømkilder):

Enhver  aggressor  er  afhængig  af  de  mennesker  og  samfund,  han  

kontrollerer.  Dette  er  hans  akilleshæl.  Borgere  og  offentlige  institutioners  

afvisning  af  at  samarbejde  med  fjenden  og  diktatorer  begrænser  eller  gør  

utilgængelige  de  magtkilder,  som  alle  'herskere'  stoler  på.  Når  disse  kilder  ikke  

længere  er  tilgængelige,  mindskes  "herskernes"  magt  og  forsvinder  til  sidst.

Disintegration

ÿ  Aggressorens  autoritet

Modstandere  er  næsten  fuldstændig  adskilt  fra  deres  magtkilder.  De  er  ikke

Det  er  meget  vigtigt  ikke  at  anerkende  flykaprernes  og  aggressorernes  ret  til  magten.
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ÿ  Åndelige  faktorer

For  eksempel  i  1968.  I  begyndelsen  af  invasionen  af  Tjekkoslovakiet  kunne  

sovjetterne  ikke  finde  nok  samarbejdspartnere  til  at  danne  en  ny  regering,  så  de  

måtte  indlede  forhandlinger  med  de  lovligt  valgte  politiske  ledere  i  Tjekkoslovakiet,  

som  var  fængslet  af  de  samme  sovjetter.  Aftalen  med  landet  tog  ikke  flere  dage  

som  planlagt,  men  otte  måneder.

Et  andet  eksempel:  1992  22.  december  medsponsoreret  af  Sÿjÿdis

Storstilet  ikke-voldelig  kamp  kan  påvirke  vaner  med  lydighed  og  loyalitet  over  

for  regeringen.

ÿ  Viden  og  færdigheder

Talen  med  18  punkter  til  befolkningen  i  Litauen  blev  annonceret  på  konferencen  

mellem  repræsentanternes  råd  for  det  øverste  råd,  rådet  af  repræsentanter  for  

kommunale  deputerede  og  Seimas  i  Sÿjÿdis.  Dette  dokument  blev  kaldt  "Republic  

in  Danger!".  Et  af  punkterne  opfordrede  til  "ikke  at  støtte  besættelsesmagtens  og  

kollaboratørernes  bestræbelser  på  at  give  deres  myndigheder  noget  juridisk  

forfatningsgrundlag".

For  eksempel  under  COVID-19-pandemien  afviste  den  hviderussiske  regering  

enhver  trussel  og  aflyste  ikke  kun  sportsbegivenheder  og  andre  begivenheder,  

men  organiserede  også  en  parade  for  at  fejre  sejren  i  Anden  Verdenskrig.

Tabet  af  hjælp  fra  vigtige  eksperter  svækker  "myndighedernes"  magt  alvorligt.

ÿ  Menneskelige  ressourcer

For  eksempel  i  1991  Den  13.  januar,  før  de  indtog  tv-tårnet,  fjernede  dets  

personale  et  par  blokke  med  specialudstyr  fra  operationsstuen.  Uden  udstyret  og  

uden  hjælp  fra  specialister  sendte  besættelsesmagten  først  

propagandaprogrammerne  en  uge  senere.  På  denne  måde  mistede  de  

muligheden  for  at  sprede  misinformation  til  hele  det  litauiske  samfund.

Storstilet  ikke-voldelig  handling  kan  begrænse  eller  eliminere  de  menneskelige  

ressourcer,  som  modstandernes  politiske  magt  har  brug  for.  Det  påvirker  også  andre  

magtkilder  (færdigheder,  viden,  materielle  ressourcer).
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For  eksempel  forsøgte  litauiske  bønder  at  undlade  at  betale  den  påkrævede  

hyldest  til  husdyr  og  landbrugsprodukter  til  både  nazistiske  og  sovjetiske  

besættere,  ikke  kun  for  at  overleve  på  egen  hånd,  men  også  for  at  undgå  at  

bidrage  til  stigningen  i  fangevogtere.  Masseekspropriationen  af  statsejendom  

under  den  anden  sovjetiske  besættelse  bidrog  til  sovjetterne

For  eksempel  i  1953.  under  den  østtyske  opstand  trak  militsen  sig  nogle  

gange  tilbage  og  efterlod  frivilligt  våben.  En  del  af  de  østtyske  soldater  gjorde  

oprør.  Omkring  tusinde  sovjetiske  officerer  og  andre  soldater  nægtede  at  

skyde  mod  demonstranterne,  og  52  kommunister  og  soldater  blev  skudt  for  

ulydighed.  Der  er  mange  eksempler  på,  at  nogle  af  striberne  (nogle  af  

mændene  meldte  sig  kun  for  at  undgå  at  gå  til  fronten)  efter  krigen  blev  

partisaninformere,  tilhængere,  de  undgik  at  deltage  i  kriminelle  operationer  

eller  skyde  på  landsmænd  under  dem.

at  nævne.  Men  borgerne  begyndte  selv  at  ignorere  myndighederne  og  undgå  

masseforsamlinger,  ikke  længere  tage  børn  i  børnehaver  og  skoler  og  tage  

andre  handlinger.  Den  forværrede  økonomiske,  politiske,  sociale  og  

sundhedsmæssige  situation  har  i  modsætning  til  den  'euforiske  magtlinje'  

uden  tvivl  ført  til  endnu  større  mistillid  til  den  hviderussiske  ledelse.

Sammenbruddet  af  Unionens  økonomi  

og  orden.  Det  tidligere  eksempel  på  fjernelse  af  specialudstyr  fra  Vilnius  TV-

tårn  er  også  gyldigt  her.  Det  lykkedes  i  øvrigt  en  af  operatørerne  at  beholde  

mobil-tv-stationen  ved  blot  at  køre  den  til  parlamentet  og  overdrage  den  til  den  

legitime  litauiske  ledelse.

ÿ  Sanktioner

ÿ  Materielle  ressourcer

Ikke-voldelige  kampe  kan  negativt  påvirke  selv  modstandernes  evner

Ikke-voldelig  kamp  (herunder  økonomiske  strejker  og  boykot)  kan  begrænse  

eller  afbryde  forsyningen  af  ressourcer  til  fjenden  og  dermed  forstyrre  selv  det  

økonomiske  systems  funktion  og  underminere  forvaltningen  af  økonomiske  

ressourcer.

sanktioner,  undertrykkelse.
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ÿ  Ikke-voldelig  protest  og  overtalelse

Det  er  allerede  blevet  nævnt  i  det  indledende  ord,  at  ikke-voldelige  

handlinger  er  en  måde  at  modstå  at  gøre  ingenting  eller  gøre  noget.  Ligesom  

militæret  angriber  en  fjende  ved  hjælp  af  forskellige  taktikker  (såsom  et  

"kaktusangreb",  der  går  uden  om  en  eller  begge  flanker  og  andre  metoder),  så  

gør  civil  modstand,  som  kan  bruges  alene  eller  i  kombination.

For  eksempel,  under  den  anden  sovjetiske  besættelse,  da  de  røde  

begravede  enorme  søjler  af  Ge-stammerne  på  skråningerne  af  Dubysa  
mellem  enderne  af  Ari,  blev  de  udgravet  natten  over.  De  forhadte  besættere  

sprængte  disse  søjler  i  luften  og  begravede  dem  igen.  Indbyggerne  på  det  
sted  begyndte  dog  at  lægge  blomster.  Efter  1990  dette  monument  er  blevet  

restaureret  og  er  stadig  synligt  i  dag.

PP  taktik:

Det  er  en  stor  klasse,  der  består  af  symbolske  handlinger  af  fredelig  

opposition  eller  overtalelse,  der  går  ud  over  den  verbale  meningsudfoldelse.  

Dette  er  den  mildeste  taktik.  Det  har  til  formål  at  kommunikere  de  ændringer,  

vi  ønsker,  det  kan  også  tilskynde  den  misbrugte  gruppe  til  at  handle  eller  tage  

mere  energisk  handling.  Brug  af  denne  taktik  viser,  at  aktionærer  er  imod  eller  

bag  nogen.

Et  andet  eksempel:  2003  I  april  blev  den  litauiske  generalkommissær  for  

politi  Vytautas  Grigaraviÿius  suspenderet  på  grund  af  skandalen,  idet  han  
sagde,  at  han  var  klar  over  den  påståede  ulovlige  indsamling  af  data  om  

landets  ledere  og  øverste  retshåndhævere.  V.  Grigaraviÿius  modtog  stor  

støtte  fra  offentligheden  og  politifolk:  mere  end  to  tusinde  deltagere  

samledes  til  protestmøder  nær  præsidentskabet.  Skandalen  brød  ud,  og  
indenrigsministeren,  der  fejlagtigt  havde  anklaget  kommissæren,  gik  af.
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Et  andet  godt  eksempel:  2011  I  Hviderusland  har  tavse  protester  over  folks  

17-årige  styre  over  Alexander  Lukasjenko  været  skuffende.  Under  disse  

protester  klappede  borgere  på  offentlige  steder,  uden  at  chante  noget,  bare  

uden  plakater  og  taler.  Chauffører  bidrog  til  protesterne  ved  at  udgive  den  

berømte  sang  "My  ždem  peremen" ("Vi  venter  på  forandring")  af  den  

legendariske  sovjetiske  rockkunstner  Victor  Coy.  Denne  dag  var  ekstremt  

populær  før  Sovjetunionens  sammenbrud.  2020  effektive  protester  er  allerede  

eskaleret  til  titusinder  gange  mere  fredelige  handlinger.

Disse  er  handlinger,  der  afslutter,  begrænser  eller  ignorerer  visse  forhold  

(sociale,  økonomiske,  politiske).  De  kan  være  spontane  eller  planlagte,  lovlige  

eller  ulovlige.  Dette  er  en  af  de  mest  effektive  taktikker  i  ikke-voldelig  modstand.

Afsløringen  af  sådanne  kendsgerninger  i  dag  kunne  i  øvrigt  være  et  glimrende  

eksempel  på  ikke-voldelig  overtalelsestaktik  til  at  forsvare  Litauens  og  litaueres  
navn  internationalt.

ÿ  Ikke-samarbejde

For  eksempel  omtales  Litauen  ofte  af  forskellige  kræfter  som  et  land  af  jødiske  

skytter,  som  om  det  var  ansvarligt  for  udryddelsen  af  det  220.000  jødiske  

samfund  under  den  nazistiske  besættelse.  Dokumenter  indsendt  til  Nürnberg-

domstolen  og  andet  arbejde  udført  af  litauiske  og  israelske  efterforskere  tyder  

dog  på,  at  Litauen  udstedte  internationalt  gyldige  dokumenter  til  mange  jødiske  

flygtninge,  hvilket  tillod  alle  stater  (inklusive  Japan)  at  udstede  visa,  der  

garanterer  deres  overlevelse.  På  den  måde  slap  56.000  litauiske  jøder  fra  

fascisternes  terror.  2.705  litauere  blev  anerkendt  som  reddere  af  jøder,  og  i  

2015  878  litauere  blev  tildelt  titlen  Righteous  Among  the  Nations.  Hvis  der  blev  

trukket  en  sammenhæng  pr.  1.000  indbyggere,  ville  Litauen  være  på  

andenpladsen  blandt  de  32  lande  i  verden,  hvad  angår  antallet  af  modtagere  

af  de  Retfærdige.  Hvis  vi  regnede  de  frelste  jøders  liv  på  samme  måde,  ville  

Litauen  være  på  andenpladsen  igen  blandt  andre  lande.  Litauere,  der  

risikerede  deres  liv,  samarbejdede  således  ikke  med  nazisterne  og  forpurrede  

dermed  deres  ideer.
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Et  andet  eksempel:  1991  Natten  til  den  13.  januar  meddelte  den  pro-
sovjetiske  nationale  redningskomité,  at  den  overtog  besætternes  hær,  og  
at  den  overtog  udgangsforbuddet.  Litauere  opfordrede  ikke  kun  parlamentet  
til  ikke  at  samarbejde  med  oku-løfter,  men  nægtede  også  at  adlyde  
"redderne"  på  grund  af  deres  forsyninger  og  samarbejdede  ikke  fuldt  ud  
med  dem.

Folk  tager  selv  initiativ  og  nedbryder  systemet  eller  ændrer  situationen.

For  eksempel  i  1972.  14.  maj  R.  Kalanta  brændte  ned  i  Kaunas  i  protest  
mod  det  lokale  regime.  KGB  begravede  den  unge  mand  i  hemmelighed.

Et  andet  eksempel:  1991  Natten  til  den  13.  januar  stoppede  litauiske  
borgere  ved  en  levende  barrikade  mod  sovjetiske  kampvogne  og  
faldskærmstropper.  Selvom  der  var  omkring  tusinde  døde  og  sårede,  
forstyrrede  det  stoiske  folk  aggressoren  og  tvang  ham  til  at  opgive  sine  oprindelige  planer.

ÿ  Ikke-voldelig  indgriben

Disse  taktikker  kan  ødelægge  eller  endda  ødelægge  uønskede  eller  nye  

normer  for  adfærd,  praksis,  relationer  eller  institutioner.  Sammenlignet  med  

andre  taktikker  udgør  ikke-voldelig  indgriben  en  større  direkte  trussel  mod  

modstandere,  men  det  fører  ikke  nødvendigvis  til  hurtigere  succes.  Den  

første  mulige  konsekvens  kunne  være  hurtigere  og  mere  brutal  undertrykkelse.  

Men  når  en  ikke-voldelig  intervention  er  vellykket,  vil  sejren  sandsynligvis  

opnås  hurtigere  end  for  eksempel  ikke-samarbejdstaktik.

Den  rasende  folkemængde  iscenesatte  demonstrationer  i  to  dage  og  
samlede  flere  tusinde  mennesker.  Mere  end  7.000  militsfolk  og  soldater  
blev  mobiliseret  for  at  dæmpe  disse  demonstrationer.  402  personer  blev  
arresteret,  33  tilbageholdte  blev  bragt  til  administrativt  ansvar,  6  afventede  
en  straffesag  og  blev  fængslet.  Kalan  blev  kaldt  psykisk  syg.  Disse  
begivenheder  satte  et  dybt  aftryk  på  den  unge  litauiske  generations  
hukommelse.  Nogle  få  år  senere,  i  Sÿjÿdis-perioden,  udløste  historierne  
om  levende  vidner  om  1972  en  vilje  til  at  kæmpe  for  deres  frihed  for  den  
næste  generation,  vores  (redaktør  af  publikationen).
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sociale  våben.

psykologiske  våben;

Til  hver  af  disse  typer  'våben'  skal  den  rigtige  'ammunition'  
vælges  -  en  kampvogn  affyrer  jo  ikke  en  kanon  mod  et  infanteri,  
men  vælger  et  maskingevær.  Uddeling  af  foldere,  stakit,  
plakatopvisning,  demonstrationer,  udtalelser  fra  organisationer,  
alternativ  regering,  besættelse  er  blot  nogle  få  eksempler  på  'ammunition'.

økonomiske  våben;

Gene  Sharp  har  leveret  næsten  200  typer  "ammunition",  som  du  
finder  i  næste  afsnit.

politiske  våben;

De  væbnede  styrker  består  normalt  af  forskellige  styrker,  såsom  
land,  luft,  flåde,  specialoperationer  og  andre.  Disse  styrker  har  
deres  egne  våben.  Den  måde,  vi  bekæmper  civil  modstand  på,  har  
også  sine  egne  typer  'oprustning',  som  vi  vælger  afhængigt  af,  
hvilket  mål  vi  skal  påvirke,  hvor  lang  tid  vi  har,  hvilke  ressourcer  vi  
kan  bruge  og  så  videre.

Typer  af  PP  "våben" (initialer  PEPS):
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Strategi  -  åbning

Taktik  -  ikke-voldelig  indgriben

Typen  af  "våben"  er  psykologisk  våben

Målet  er  aggressorens  autoritet

"Ammunition"  -  en  offentlig  sultkampagne

Eksempel  på  PP-koncept  (mulig  tankegang)

Civil  modstand  kan  også  udøves  i  fredstid  når
at  forhindre  trusler  mod  den  nationale  sikkerhed.

Civil  modstand  er  ikke  en  erstatning  for  militært  forsvar  i  vores  
geopolitiske  miljø.  Ikke-voldelig  handling  er  ligesom  krig  en  slags  
kamp,  som  en  "anden  front".  Over  for  civil  modstand  finder  
magtkonkurrencer  og  "kampe"  sted.  Kloge  strategier  og  taktikker  
er  uundværlige,  idet  de  bruger  en  række  forskellige  'våben'  og  
kræver  mod,  opfindsomhed,  improvisation,  disciplin  og  dedikation  
fra  'soldater'.
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Moral  er  

viljen  til  at  forsvare

CIVIL

PP  
organisation,  struktur

Stærk  
økonomi

PP-
politik,  
forsvarsdoktrin

uddannelse

logistik

PP

Samfund

MODSTAND

2

1

3
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Følgende  betingelser  er  afgørende  for,  at  PP  kan  få  succes:

Det  er  nødvendigt  at  indse,  at  modstand  kan  vare  i  årtier,  så  tålmodighed  og  

disciplin  er  påkrævet  for  at  udføre  en  PP.

Vi  kan  håbe  på  succes  i  PP,  hvis  vi  forbereder  os  på  det  i  fredstid.

Enhver  skal  aktivt  demonstrere  sin  fjendtlighed  over  for  den  tyranniske  regering  

og  nægte  at  samarbejde  med  den.

Forberedende  PP-mekanisme

Hvis  du  deltog  i  civilmodstandskursus  nr.  1  og  dens  efterfølgere,  du  læser  

denne  publikation,  laver  'hjemmearbejde' (f.eks.  samler  de  nødvendige  

værktøjer  til  ikke-voldelig  modstand),  du  deltager  allerede  i  PP-ringen,  du  bliver  

en  PP-frontkriger.

Kampen  skal  være  gruppe  eller  masse.
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8  Flag,  plakater  og  visuelle  hjælpemidler

Officielle  udtalelser

5  Anklager  og  hensigter

IKKE  -  VOLDELIG  PROTEST  OG  KONVERTERINGSMETODER

7  slogans,  tegnefilm  og  symboler

10  bøger  og  magasiner

2  protest-  og  støttebreve

Offentlige  taler

9  foldere,  pjecer  og  bøger

3  Organisationserklæring  4  

Offentlige  erklæringer  underskrevet  af  kendte  personer

12  Skrivning  i  luften  (fly)  og  på  jorden  (pløjning  af  jorden,  plant

1

11  Lydoptagelser,  plader,  radio,  fjernsyn

Kommunikation  med  offentligheden

6  Gruppe-  og  masseandragninger

plantning,  stening)
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19  Bære  symboler

23  Forberedelse  til  protest

15  gruppelobbying  (bag  kulisserne  grupper)

14  satiriske  priser

22  Ødelæggelse  af  protesten

25  Visning  af  portrætter

17  Pseudorinkimai

16  Syltning

24  Afbrænding  af  symbolske  lys  (stearinlys,  fakler,  lanterner)

18  Flagrejsning  ved  hjælp  af  forskellige  genstande  med  symbolske  
farver

27  Opslå  nye  vejnavne

Symbolske  og  offentlige  handlinger

26  Træk  på  oppositionen

13  Deputation  (med  anmodning,  protest,  påstand)

21  Hentning  af  symbolske  objekter

20  Religiøse  ritualer,  bønner

Gruppens  aktier

29  Symbolsk  assimilering  af  

landområder  30  Grov  adfærd

28  Symbolske  lyde
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37  Sang

40  religiøse  processioner

33  Broderskab  med  fjendtlige  soldater

32  Hån  mod  offentlige  personer

39  Paradai

46  Besøg  på  gravpladser

42  Dannelse  af  automobilsøjler

Teater  og  musik

34  Standby

41  Bønner

36  stykker  og  musikværker

43  Politisk  sorg

35  Forskellige  humoristiske  parodier

Minde  om  de  døde

31  "Gå  i  fodsporene"  af  offentlige  personer

38  marts

processer

Pres  på  enkeltpersoner

45  Demonstrationsbegravelser

44  Symbolske  begravelser
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53  Stilhed

49  hemmelige  stævner

Enkeltpersoners  protest

48  protestmøder

SOCIALT  IKKE  -  SAMARBEJDE

57  Boykot  af  valg

51  Seminarer

50  hemmelige  protestmøder

56  Social  boykot

52  Demonstrativ  udgang

59  Ikke-samarbejde

Afkald  og  hævninger

58  Lisistracija

47  Oppositions-  eller  støttemøder

55  Vende  tilbage  (vende  tilbage)

54  Afvisning  af  præmier

Generalforsamlinger

60  Afvisning  af  organiseret  gudstjeneste
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71  Emigration  i  protest

63  Studenterstrejker

67  Individuel  afvisning  af  at  samarbejde

62  Boykot  af  offentlige  arrangementer

70  Kollektiv  pensionering

Forbrugerkampagner

65  Suspension  af  aktiviteter  i  offentlige  organisationer

64  Universel  ulydighed

ØKONOMISK  IKKE  -  SAMARBEJDE

66  Nægtelse  af  at  forlade  hjemmet

73  Fravær  af  boykottede  varer

Tilbagetrækning  fra  det  sociale  system

72  Forbrugerboykot

61  Ikke-deltagelse  i  sociologiske  og  sportslige  aktiviteter

69  Gemmer  sig  i  visse  gemmesteder

68  arbejdere  'flugter'  fra  virksomheden

Afvisning  af  deltagelse  i  offentlige  aktiviteter

75  Afslag  på  at  betale  husleje

74  Asketisk  liv
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Andele  af  ejere  og  ledere

85  Afslag  på  at  yde  industristøtte

Andele  af  industrifolk  og  arbejdere

78  International  boykot  af  chauffører

84  Standsning  af  produktionen

Andele  af  indehavere  af  finansielle  ressourcer

80  Boykot  af  industrien

79  Boykot  af  arbejdere

86  Generel  købmandsstrejke

81  Boykot  af  leverandører  og  mellemmænd

88  Afslag  på  at  betale  royalties,  ydelser,  skattebeløb

Mellemmandsaktier

87  Hævning  af  bankindskud

77  Landsboykot

83  Afslag  på  at  leje  eller  sælge  ejendom

82  Boykot  af  erhvervsdrivende

76  Afslag  på  leje

90  Stramning  af  kredit-  og  fondsvilkår

89  Afvisning  af  at  betale  gæld  eller  renter
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Symbolske  strejker

100  Bondestrejker  101  

Landarbejderstrejker

93  Intern  embargo  (statsforbud  mod  import  af  varer  fra  ethvert  
land)

Regeringens  handling

Strejker  fra  landbrugsarbejdere

102  Afvisning  af  at  udføre  tvangsarbejde

95  International  leverandørembargo

94  Erhvervssortlister

Handling  af  særlige  grupper

97  International  handelsembargo

104  Strejker  for  små  virksomheder

96  International  embargo  mod  købere

103  fanger  strejker

92  Tjenestemænds  afslag  på  løn

99  Quick  Exit  ("Lynnedslag")

98  proteststrejker

91  Afvisning  af  at  betale  skat

105  Strejker  af  arbejdere  i  forskellige  erhverv
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116  Selektiv  strejke

108  Solidaritetsstrejker

112  Fungerer  "præcis  som  instrueret"

Industri  strejker

115  Strejkeform

117  Spredning  af  en  strejke

109  Delvis  strejke

Begrænsede  strejker

Multisektorielle  strejker

111  Sæt  farten  ned

Afstemning  af  strejke  og  lukning

110  "Buffer" (selektiv)  strejke

118  Generalstrejke

106  Strejker  fra  den  regerende  industrikoncern

114  Begrænset  strejke

113  At  gå  på  arbejde  "på  grund  af  sygdom"

Strejker  fra  industriarbejdere

120  Suspension  af  økonomisk  aktivitet

119  Stilling  af  ansættelse  og  handel
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126  Afvisning  af  at  varetage  hverv  i  offentlige  organer

130  Afvisning  af  at  bistå  tvangsapparatet

122  Offentlig  afvisning  af  at  bevare  magten

121  Afvisning  af  at  være  loyal  over  for  regeringen

129  Boykot  af  regeringsstøttede  regeringsorganisationer

Afvisning  af  at  anerkende  den  officielle  udnævnelse  af  personer

Afvisning  af  at  samarbejde  med  regeringen

123  Litteratur  og  inspirerende  sprog

131  Fjernelse  af  ejendom  og  vejskilte

125  Boykot  af  valg

Et  alternativ  til  borgerlig  lydighed

124  Boykot  af  den  lovgivende  forsamling

133  Afvisning  af  at  opløse  anti-statslige  institutioner

Afvisning  af  at  støtte  regeringen

128  Afvisning  af  at  samarbejde  med  offentlige  uddannelsesinstitutioner

127  Boykot  af  statslige  institutioner  og  agenturer

POLITISK  IKKE  -  SAMARBEJDE

135  Ulydighed  i  mangel  af  direkte  opsyn

134  Langsom,  forsinket  "lydighed"
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147  Afslag  på  retligt  samarbejde

139  Siddende  strejke

143  Afslag  på  at  bistå  embedsmænd

138  Ulydighed  mod  et  møde  eller  stævne  ved  at  bestille  en  "gåtur"

Administrativt  ikke-samarbejde

149  Oprør

141  Flugt,  fortielse,  distribution  af  falske  dokumenter

140  Nægtelse  af  at  tjene  i  hæren  eller  at  blive  deporteret

148  Ineffektivt  arbejde  og  nægtelse  af  at  samarbejde  med  den  

udøvende  magt

Statspersonalets  aktier

150  Pseudolegal  unddragelse  og  forsinkelse

Ulydighed  mod  ulovlige  love

Interne  statsandele

137  Forklædt  ulydighed

145  Forsinkelser  og  forstyrrelser  i  institutionernes  arbejde

144  Blokering  af  information  og  kontrollinjer

136  Nationens  åbne  ulydighed

151  Små  offentlige  myndigheders  afvisning  af  at  samarbejde
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a)  at  skabe  moralsk  pres

154  Undladelse  af  diplomatisk  anerkendelse

IKKE-TVUNGEN  INTERVENTION

153  Forsinkelser  og  aflysninger  af  planlagte  diplomatiske  aktioner

160  Badavimas:

164  Stående  Demonstration

c)  satjagrachos  tipo  badavimas

156  Udtræden  af  internationale  organisationer

155  Forværring  af  diplomatiske  forbindelser

b)  sultestrejke

158  Udelukkelse  fra  internationale  organisationer

162  Ikke-voldelig  psykologisk  "udmattelse"  af  modstanderen

157  Afslag  på  medlemskab  i  internationale  organisationer

161  Reverse  Court  (offentlig  anklagemyndighed)

159  Offentlig  afbrænding

152  Ændringer  i  diplomatiske  og  andre  missioner

Psykologisk  intervention

Internationale  statsaktier

163  Siddende  Demonstration

Fysisk  indgriben
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(psykologiske  effekter)

168  Bønner  i  adskilte  kirker

175  At  skabe  en  ny  samfundsorden

167  Går  på  stedet

Social  intervention

177  Vejspærring

170  Ikke-voldelig  operation  af  et  fly  i  en  modstanders  begrænsede  
område

169  Ikke-voldelige  marcher  for  tilbagelevering  af  ejendom

176  lokaler  fyldt  med  demonstranter

172  Ikke-voldelig  ophør  af  vold  med  egen  krop

179  Amatørforestillinger  i  gaderne

171  Ikke-voldelig  indtræden  i  forbudt  modstanders  territorium

178  Endeløs  tale

166  Tilsidesættelse  af  raceadskillelse

174  Ikke-voldelig  besættelse

173  Ikke-tvangsblokering  af  kroppen  (fysiske  effekter)

165  Stig  ikke  ud  af  køretøjet

181  Alternative  kommunikationssystemer

180  Alternative  sociale  institutioner
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193  Alternative  økonomiske  institutioner

184  Ikke-voldelig  besættelse  af  jord

189  Dumping  (salg  under  kostpris)

183  Afgang  efter  arbejde

192  Alternative  transportsystemer

199  Dobbelt  suverænitet  og  alternative  regeringer

194  Forsætlig  overbelastning  af  det  administrative  system

186  Politisk  motiveret  forfalskning

185  Krav  til  afvisning  af  blokade

Politisk  indgriben

188  Beslaglæggelse  af  juveler

196  Bestræbelser  på  fængsling

187  Advarsel  om  massivt  indkøb  af  strategisk  vigtige  varer

195  Forståelse  af  hemmelige  agenter

182  Omvendt  strejke

191  Alternative  markedspladser

190  Selektiv  protektion  af  virksomheder  og  institutioner  (tilsyn)

Økonomisk  indgriben

198  Arbejde  uden  samarbejde

197  Civil  ulydighed  mod  "neutrale"  love

Machine Translated by Google



Vi  foreslår,  at  du  husker  dette  skilt  og  bruger  det  til  at  identificere  en  

person  (såsom  i  en  menneskemængde)  eller  til  at  protestere  mod  visse  ting.

De  tre  løftede  og  to  fingre  omkranset  i  en  cirkel  symboliserer  de  tre  

udtryk:  borger,  patriot  og  modstand.

Selv  hvis  religiøse  overbevisninger  blev  afvist,  ville  det  være  svært  at  

benægte,  at  Jesus  Kristus  var  den  mest  succesrige  leder  og  strateg  i  civil  

(væbnet)  modstand.

Vi  lever  i  en  verden  fuld  af  karakterer.  De  former  os,  inspirerer,  

advarer  os,  fokuserer ...  Når  vi  udvikler  den  litauiske  version  af  PP,  ønsker  

vi  at  tilbyde  brugen  af  et  kendetegn  for  en  modstandsdeltager  eller  en  

borger,  der  er  enig  med  ham.  Oprindelsen  af  dette  mærke  er  ikke  tilfældig.  

I  middelalderen  findes  et  tegn  på  Jesus  Kristus  i  religiøse  malerier,  

karakteriseret  ved  et  specifikt  arrangement  af  fingre,  hvilket  betyder  visse  

bogstaver  i  hans  navn  (se  illustrationen  nedenfor).
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Både  videnskabsmænds  forskning  og  den  levende  oplevelse  af  vort  

hjemlands  kamp  for  frihed  viser,  at  samfundet  er  lagdelt.  Denne  publikation  

er  for  alle  samfundslag,  fordi  vi  alle  er  den  samme  stat  og  dens  borgere.  

Som  Col.  ltn.  Valerie  Sherel:  "Vi  har  ingen  fjender,  fjenderne  har  os,"  "...  og  

de,  der  læser,  skal  læse."

Tegningerne  i  denne  publikation  er  udarbejdet  af  en  gruppe  studerende  

fra  Vilnius  Academy  of  Arts,  ledet  af  M.  Marce  Lionytÿ-Paliukÿ,  leder  af  

afdelingen  for  grafik.  Som  redaktør,  medlem  af  Sÿjÿdis-bevægelsen  og  

forsvarer  af  parlamentet  var  jeg  ekstremt  interesseret  i,  hvordan  den  yngre  

generation  -  det  'friske  lag'  -  ville  tage  en  usædvanlig  udfordring  på  sig.  

Tegningernes  anderledes  stil,  pladsen  til  læseren  til  at  se  den  skjulte  

information,  og  mest  af  alt  efterlod  det  oprigtige  arbejde  mig  med  en  håbefuld  
fornemmelse  af  vores  fremtid.

Når  vi  taler  om  ubevæbnet  modstand,  selv  i  fredstid,  selv  i  et  demokratisk  

system,  er  nogle  mennesker  tvunget  til  at  vandre,  fordi  mange  mennesker  

spørger:  hvad  skal  de  kæmpe  her?  Nogle  mennesker,  som  er  af  frygt  og  af  

uvidenhed,  vil  uden  tvivl  ignorere  både  denne  publikation  og  selve  tilgangen  

til  effektiviteten  af  ikke-voldelig  modstand.  Andre  vil  latterliggøre:  "Han  har  

udarbejdet  et  hæfte  for  at  udvikle  børns  farvefærdigheder,  og  jeg  tror,  at  

fjenderne  vil  blive  besejret ..."

En  af  de  mest  fremtrædende  ledere  af  civil  modstand,  Mahatma  Gandhi,  

har  sagt:  "Først  vil  de  ignorere  dig,  så  vil  de  grine  af  dig,  så  vil  de  bekæmpe  

dig,  og  så  vil  du  vinde."
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PP  I  FRED.  Ikke  kun  under  krigen,  men  også  i  fredstid,  er  der  

mange  trusler  mod  statens  nationale  sikkerhed  (trusler  om  at  bruge  

militær  magt,  fjendtlig  efterretningstjeneste,  cyberspionage,  indgreb  i  

forfatningsgrundlag,  historisk  eftersyn,  forskellige  trusler  mod  

information,  økonomisk  og  energisikkerhed),  underminering  af  værdier  

osv.).  Handling  er  nødvendig  nu  for  at  opbygge  modstandsdygtighed  

over  for  disse  trusler  og  forberede  sig  ordentligt  til  kampen  for  ens  

egen  stat  og  værdier.

Så  jeg  inviterer  dig  til  at  læse  PP  ’s  råd.  Glem  ikke  dette

du  kan  tilbyde  hæftet  i  farver  også  til  den  yngste  generation.
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Mine  ideer/noter:
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Saml  i  det  mindste  det  mindste  sæt  af  værktøjer,  der  er  
nødvendige  for  civil  modstand,  så  du  kan  tage  øjeblikkelig  
handling,  hvis  det  er  nødvendigt.  Sættet  kan  bestå  af  papir  (A4-
format,  mindst  500  ark),  spraymalingsflaske(r),  radio  og  
reservebatterier,  et  nationalt  flag  i  standardstørrelse  for  
Republikken  Litauen  (1-5  stk.)  og  et  flag  for  biler  (1–5  stk.).  10  
stk.),  National  (tricolor)  bånd  (20-100  m),  papirnåle,  tynd  kraftig  
snor  (2-4  mm  tyk,  ca.  20  m)  til  f.eks.  og  hejsning  af  flag,  bærbar  
computer  og  printer  (f.eks.  til  udskrivning  af  tilbagekaldelser),  
printmaskine  (f.eks.  til  udskrivning  af  tilbagekaldelser  i  tilfælde  
af  strømforsyningsproblemer).
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Mine  ideer/noter:

Observer  dit  miljø  -  vær  opmærksom  på  troen  hos  de  
mennesker,  du  møder  (for  eksempel  bærer  de  i  det  tidligere  
Sovjetunionens  ferier  det  georgiske  bånd,  populært  kendt  som  
"cola-radaren",  hejser  flaget  for  en  fjendtlig  stat  til  Litauen,  
beundre  ideologiske  aggressorer,  handlinger  og  ledere,  lover,  
"Når  det  er  tid  til  at  tage  sig  af  alle  de  patrioter  osv.),  hvilken  
slags  mennesker  bor  der  i  dit  hus  (for  eksempel  har  du  måske  
lagt  mærke  til  de  russisktalende  mennesker,  der  lejede  
lejligheden(e)  og  hele  tiden  går  et  sted  hen  med  sager  til  
transport  af  et  langt  våben,  prøver  de  måske  at  blive  venner  
med  dig  og  bliver  interesserede  i  hæren,  politikere,  vil  vide  din  
holdning  til  dem  osv.).  Hvis  du  ikke  ved,  hvordan  du  vurderer  
mistænkelige  personer,  skal  du,  hvis  det  er  muligt,  i  
hemmelighed  tage  et  billede,  f.eks.  af  en  bil  med  et  ÿÿÿ-mærkat,  
og  informere  statens  sikkerhedsafdeling  om  det  (tlf.  8  700  70  
007,  e-mail  pranesk@  vsd.lt).  Lad  os  dog  forstå,  at  en  person  
med  et  "ko  loradke"-kort  ikke  nødvendigvis  er  Litauens  fjende.

ALFABET  AF  CIVIL  MODSTAND
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Mine  ideer/noter:
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Hvis  du  finder  ud  af,  at  nogle  mennesker  organiserer  en  protest,  
f.eks.  før  Litauens  medlemskab  af  NATO  og  EU,  så  inviter  
ligesindede  og  tag  hen  til  stedet  med  statssymbolet  (flaget)  -  du  
skal  muligvis  tilslutte  dig  "anti".  -rally",  altså  ikke-voldelige  flag,  
patriotiske  slogans,  latter  -  for  at  dække  over  'anti-båndene'  og  
for  at  vise,  at  borgerne  i  vores  land  støtter  staten  og  dens  
værdier.
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Mine  ideer/noter:
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Deltag  i  statslige  og  patriotiske  fejringer  med  hele  familien,  hav  
nationale  tilbehør.  Post  billeder  af  statens  flag  nær  dit  hjem  eller  

bil  på  sociale  medier.  Et  samfund,  der  er  universelt  borgerligt  
og  patriotisk,  er  vredt,  intimiderende,  nervøst  og  får  folk  til  at  
tænke  ikke  kun  på  dem,  der  ønsker  os  ondt,  men  også  på  dem,  
der  er  uvenlige.
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Mine  ideer/noter:

Respekter  dit  boligmiljø,  naturen,  ældre  mennesker,  lærere,  vær  
tålmodig  og  hjælpsom  over  for  andre.  Tak  til  en  rigtig  litauisk  
soldat  for  hans  tjeneste  til  fordel  for  fædrelandet,  giv  ham  en  kop  
kaffe  eller  noget  lignende.  Piger,  spørg  hvorfor  fyren  ikke  har  
tjent  i  den  litauiske  hær.  Selvfølgelig  kan  årsagerne  være  
forsvarlige,  men  hvis  pligten  til  at  beskytte  fædrelandet  ikke  er  
vigtig  for  manden,  vil  andre  pligter  være  vigtige?

ALFABET  AF  CIVIL  MODSTAND
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Mine  ideer/noter:

56  ALFABET  AF  CIVIL  MODSTAND

Interesser  dig  for  civil  modstands  muligheder,  lær  om  fjendens  
militære  udstyr,  tag  førstehjælp,  overlevelse  og  andre  kurser  
for  at  tilegne  dig  den  nødvendige  viden  og  færdigheder,  selv  på  
den  ubevæbnede  modstandsfront.
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Mine  ideer/noter:

1
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PP  NÅR  Militær  Aggression  begynder.  Militær  aktion  i  vores  

territorium  eller  region  kan  starte  uventet,  så  vi  skal  være  parate  til  at  

reagere  på  'lynkrigen',  dvs.  vi  skal  vise  vores  patriotisme  og  vilje  til  at  
forsvare  os  på  enhver  måde  i  de  første  timer  af  en  fjendes  invasion.

Hæv  så  mange  statsflag  som  muligt  på  træerne  langs  gaderne,  

søjler,  tårne,  vejkryds,  skriv  så  mange  skilte  som  muligt  på  litauisk,  

russisk,  engelsk  og  andre  sprog,  der  opfordrer  aggressorerne  til  at  

vende  tilbage  til  deres  familier  og  komme  på  besøg  uden  

kampvogne,  skriv  på  litauisk  og  andre  sprog  patriotiske  slogans  
(dette  er  vigtigt  for  at  sprede  information  i  udlandet)  eller  tegn  

patriotiske  tegninger  forskellige  steder,  lav  noter  (f.eks.  "Ondskaben  

vil  herske,  indtil  retfærdige  mennesker  beslutter  sig  for  ikke  at  
handle!")  eller  tegninger,  lad  drager  eller  balloner  op  i  himlen,  

lægge  enorme  patriotiske  toner  ud  på  jorden  eller  i  sneen  og,  efter  

at  have  fotograferet  dem,  distribuere,  fjernudsende  patriotiske  

sange  eller  relevante  sange  af  Victor  Coya  eller  andre  optrædende  

gennem  højttalere.  Tilskynd  andre  borgere  til  at  gøre  det  samme.
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Mine  ideer/noter:
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Fjern  eventuelle  vej-  eller  informationsskilte  i  dit  område  for  at  
gøre  det  lettere  for  angriberen  at  navigere.

2

Machine Translated by Google



Mine  ideer/noter:
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Hvis  angriberen  beder  dig  om  oplysninger  på  russisk  eller  
engelsk,  så  lad  som  om  du  ikke  forstår  dem.  Hvis  du  spørger  
på  litauisk,  så  meget  som  muligt,  lyv,  lad  som  om  du  er  forvirret  
og  lignende.
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Mine  ideer/noter:
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Se  bevægelsen  af  fjendens  hærudstyr  og  prøv  at  være  opmærksom  på  

dets  typer  og  typer.  Hvis  det  er  sikkert  (du  kan  blive  tjekket  af  fjendens  

sikkerhedsstrukturer),  tag  billeder,  optag  videoer,  tag  ned  og  om  

nødvendigt  videregive  de  tilgængelige  oplysninger  til  vores  soldater  og  

allierede,  og  gør  alt  offentligt  gennem  forskellige  kommunikationskanaler.
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Mine  ideer/noter:

Registrer  alle  forbrydelser  begået  af  aggressoren  eller  
samarbejdspartnere  sikkert  og  gør  dem  offentlige.

ALFABETISK  CIVIL  MODSTAND  63
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Mine  ideer/noter:

Hvis  din  bopæl  endnu  ikke  er  besat,  så  pas  på  din  families  
sikkerhed,  tag  på  din  arbejdsplads,  til  kommunen  eller  til  et  
værnepligtssted  -  staten  og  samfundet  har  virkelig  brug  for  dig.

ALFABET  AF  CIVIL  MODSTAND
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Mine  ideer/noter:
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Hvis  du  kan  (f.eks.  en  læge,  en  landmand,  en  it-specialist,  en  ansat  i  

en  fødevareforsyningsvirksomhed  osv.),  skal  du  holde  så  mange  

lager  som  muligt  (hvis  det  ikke  er  sikkert,  så  skjul  dem),  for  ikke  kun  

dig,  men  også  staten  og  dets  borgere  får  brug  for  dem. .

7

Machine Translated by Google



Mine  ideer/noter:
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Lyt  til  radio  og  interesser  dig  for  situationen  i  landet  gennem  alle  

mulige  kanaler  -  Nationens  modstandsledelse  vil  rådgive  eller  

angive,  hvilke  handlinger  der  er  mest  hensigtsmæssige.  Global  

modstand  er  altid  mere  effektiv.
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Her  er  nogle  tips  til  at  gøre  modstand  på  en  ikke-voldelig  måde  på  

arbejdspladsen  (du  skal  selv  bestemme  frekvensen  og  arten  af  handlingen).

PP  PÅ  ARBEJDSPLADSEN.  Staten  har  været  besat  i  nogen  tid.  Betinget  

fred  herskede,  statsinstitutioner  (undtagen  dem,  der  var  relateret  til  det  

nationale  forsvar),  kommuner  og  økonomiske  enheder  fungerede,  men  

repræsentanter  for  besættelsesstaten,  assisteret  af  lokale  samarbejdspartnere,  

opererer  i  alle  regeringsgrene.

Du  tilhørte  ikke  og  tilhører  ikke  nogen  patriotiske  organisationer,  foreninger,  

klubber,  men  du  støtter  ikke  besættelsen  af  Litauen,  og  du  er  fast  besluttet  

på  at  underminere  besættelsesmagten  på  enhver  mulig  måde.
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Mine  ideer/noter:

Kom  for  sent  på  arbejde,  men  hav  altid  en  overbevisende  
undskyldning  (såsom  at  falde  i  søvn,  komme  for  sent  til  en  bus,  
aflevere  en  bil,  have  det  dårligt,  blive  patruljeret,  såret  osv.),  
spise  frokost  længere  end  din  arbejdsplan  tillader.

ALFABET  AF  CIVIL  MODSTAND
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Mine  ideer/noter:
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Beskadig  dokumenter  eller  andre  enheder  ved  et  uheld  at  spilde  
kaffe  eller  te  på  dem.
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Mine  ideer/noter:

Beskadig  din  computer,  printer  eller  andet  kontorudstyr,  spild  
af  printertoner  og  spildpapir.

ALFABET  AF  70  CIVIL  MODSTAND
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Mine  ideer/noter:

ALFABETISK  CIVIL  MODSTAND  71

Find  ud  af  så  meget  som  muligt  om  samarbejdspartnere  (hvor  
de  bor,  hvad  deres  familie  er,  hvad  deres  fritidsinteresser  er,  
hvad  deres  hobbyer  kan  være  osv.),  og  hvis  muligheden  byder  
sig,  fortæl  deltagerne  om  den  aktive  modstand.  Hvis  dette  ikke  
er  muligt,  opslå  lister  over  samarbejdspartnere  på  offentlige  steder.
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Mine  ideer/noter:

ALFABET  AF  CIVIL  MODSTAND

Sæt  vigtige  opgaver  til  side,  gør  hvad  du  kan  gøre  på  en  time  eller  en  

dag,  gør  det  i  en  uge  eller  mere,  arbejd  præcis  som  bureaukratisk  

instrueret,  og  endnu  langsommere  og  mere  omhyggeligt.
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Mine  ideer/noter:
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Chat  på  din  arbejdstelefon,  så  ingen  kan  ringe  til  dig.  Skær  
kablede  telefonledninger  og  internetkabler  af,  beskadig  
indgange /  ledninger  på  CCTV-kameraer,  belysningen  og  
alarmsystemet  i  kontorområdet.
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Mine  ideer/noter:

ALFABET  AF  CIVIL  MODSTAND

Gendan  vigtige  dokumenter,  ødelægge  dem  "ved  et  uheld"  med  
en  makuleringsmaskine  eller  smid  dem  i  skraldespanden  med  
andet  unødvendigt  papir.
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Mine  ideer/noter:

Lad  skabsvinduet  stå  åbent  om  vinteren  eller  i  regnvejr,  og  
undskyld  så  for  eventuel  sygdom  eller  vådt  udstyr  og  dokumenter.
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Mine  ideer/noter:
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Spar  ikke  på  strøm  og  vand  (når  du  forlader  arbejdet,  "glem"  at  
slukke  for  lys,  varmeovne,  andre  elektriske  apparater,  luk  for  
vandhanen  "tæt  på  døden",  beskadig  toiletcisterne  for  at  holde  
vandet  flydende  osv. ).

9

Machine Translated by Google



Mine  ideer/noter:

"Ved  et  uheld"  forårsager  brand  (smid  cigaretten  i  skraldespanden  

på  toilettet  eller  andre  fællesarealer,  lad  vandvarmespiralen  være  

tændt,  når  du  forlader  arbejdet  osv.).
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Mine  ideer/noter:
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"Ved  et  uheld"  forårsage  en  vandforsyningsulykke.

11
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Mine  ideer/noter:

Send  trusselsbreve,  falske  advarsler  om  bomber  til  chefer  
(besættere),  kollaboratører.
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Mine  ideer/noter:

"Ved  et  uheld"  inficerer  din  arbejdscomputer  med  vira  ved  
specifikt  at  installere  dem  eller  gennemse  ikke-pålidelige  
websteder  (såsom  internetsider).

ALFABET  AF  80  CIVIL  MODSTAND
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Her  er  nogle  flere  ideer:

Send  tegnefilm  med  relevant  indhold  til  chefer  (besættere),  samarbejdspartnere,  

og  post  dem  på  arbejdspladsen,  så  andre  kan  se  dem.

Lær  besættelseshærens  soldater  eller  besættelsesmagtens  "politi"  så  tæt  som  

muligt  at  kende  for  at  tage  hånd  om  deres  verdenssyn  eller  holdning  til,  hvad  der  

foregår.

Hvis  du  blev  tvunget  til  at  sætte  nogle  ideologiske  tegn/insignier  fra  besætterne  

på  dit  tøj  (f.eks.  det  russiske  flag,  et  portræt  af  Stalin  osv.),  kunne  du  "ved  et  

uheld"  glemme  dem,  knække  dem,  miste  dem,  sætte  dem  på  hovedet .

Når  du  reparerer  biler  og  deres  motorer,  skal  du  arbejde  uagtsomt,  skødesløst,  

miste  eller  beskadige  værktøj.

16

17

15

14
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Mine  ideer/noter:
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1

Byg  gravsten  på  offentlige  steder  (f.eks.  fra  en  vifte,  en  sten  
brugt  til  gravsten)  med  et  billede  af  angriberen  og  passende  
inskriptioner  og  datoer  på  dem  (f.eks.  'The  late  longs  of  his  
relatives,  19 ...–2020').

PP  FRITID.  Ødelæg,  latterliggør,  underminer  aggressorlederens  
autoritet  og  legitimiteten  af  hans  magt.
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Mine  ideer/noter:

Hæng  den  tredje  af  beboerne,  der  er  forargede  over  beboerne,  
i  elevatorer,  toiletter  og  underjordiske  gange  -  før  eller  siden  vil  
nogen  skrive  eller  tegne  noget  på  dem.
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Mine  ideer/noter:

Skadespropagandaplakater,  der  hænger  i  offentlige  rum  
(f.eks.  maling,  sat  på,  rive)  eller  nedgradere  (f.eks.  tegn  Adolf  
Hitler-stil  overskæg  på  billedet  af  besætterens  leder,  skriv  
"Udløber ..."  eller  "Brukket  genstand").  og  osv. .).
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Mine  ideer/noter:
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Skriv  på  tvetydige  steder  tvetydige  noter,  der  latterliggør  
aggressorens  beslutninger  eller  handlinger  (f.eks.  "Godt  
eller  intet  om  aggressoren ...  Ligesom  den  afdøde!",  "Vær  
ikke  barmhjertig  med  ødelæggelse!"  fjender,  FJENDER  har  
OS!  ","  Jeg  er  bange  for ...  ikke  at  gøre  PLIGT!  OG  DIG?  ”).

4
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Mine  ideer/noter:

Distribuer  vittigheder  om  aggressoren  og  hans  arbejde  på  en  række  forskellige  måder.

Eksempler  på  anekdoter:  "Hvorfor  flyver  besætterne  ikke  folk  til  månen?  For  de  er  

bange  for,  at  de  kan  blive  der ...  ”;  "Er  det  muligt  at  opbygge  kommunisme  i  Litauen?  

Det  er  muligt  for  ethvert  så  lille  land  at  have  så  stor  lykke ...  ”;  "Kan  væggelus  forårsage  

en  revolution?  Selvfølgelig,  fordi  blodet  fra  arbejdere  og  bønder  strømmer  gennem  

deres  årer ...  ”.
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Mine  ideer/noter:
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Brug  floder,  store  vandmasser  til  at  demonstrere  litauisk  symbolik  
og  anti-propaganda  (det  vil  være  sværere  for  en  aggressor  at  
fjerne  sådanne  tegn).

Uddel  miskrediterende  og  fornærmende  information  til  
aggressorer  gennem  droner,  balloner  og  lignende.  Brug  lys,  
laserinstallationer/projektioner  på  denne  tid  af  dagen.
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Mine  ideer/noter:

Skader  'stats'  og  samarbejdspartnere  transport:  knække  
brændstoftanke  med  en  fure  eller  punktering,  punktere  dæk,  
beskadige  radiatorer,  frakoble  batteripoler,  udskifte  batteriskruer,  
fylde  brændstoftankene  med  snavs,  sand,  sukker,  fylde  benzin  
på  dieselbilens  tank,  smadre  forruder,  forlygter,  spejle.
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Mine  ideer/noter:
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Ramonaitÿ  Ainÿ,  hvem  ville  gå  for  at  forsvare  Litauen?  Civil  modstand

spurgte  Shibilsky  Peter,  armensk  radio.  Mini  vittigheder,  Panevezys,
1991.

Girdenis  Povilas,  The  Near  Past,  Vilnius,  2020.

Antagelser  og  muligheder,  Guldfisk,  2018.

Grigas  Romualdas,  Nationens  Selvforsvar,  Vilnius,  1993.

Sharp  Gene,  Civilforsvar.  Postmilitært  våbensystem,  Vilnius,  Mintis,  1992.

Dach  Hans  von,  Global  modstand.  Introduktion  til  partisankrig  for  alle,  

Vilnius,  2018.

Sherel  Valerius,  5,56  x  100  tanker  skudt  i  hovedet  eller  i  støvler,  Vaga,  

2015.
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Lov  om  den  litauiske  riflemandsunion  i  Republikken  Litauen.

Hvad  vi  har  brug  for  at  vide  om  nødberedskab  og  krigstid,  Ministeriet  for  

Nationalt  Forsvar,  Vilnius,  2014.

Lov  om  de  grundlæggende  principper  for  den  nationale  sikkerhed  i  Republikken  Litauen.

Litauisk  militærdoktrin,  D-LK-001,  2010.

The  Freedom  Fighters  manual,  United  States  Central  Intelligence  Agency,  

1983.

Republikken  Litauens  lov  om  væbnet  forsvar  og  modstand  mod  aggression.

Terleckas  Antanas,  Det  25.  år  for  Litauens  besættelse:  Beboerens  modstandsdød,  

Kaunas,  2006.

De  mest  berømte  litauiske  kampe  og  militære  operationer,  Vilnius,  2013.

Hvad  vi  behøver  at  vide  om  modstand:  Retningslinjer  for  aktiv  handling,  

Ministeriet  for  Nationalt  Forsvar,  Vilnius,  2016.

Gajauskaitÿ  Rÿta,  Litauen  er  ikke  et  land  med  jødiske  skytter,  men  af  redningsfolk,  

[vist  24/09/2019].  Internetadgang  <https://infa.lt/36520/ruta  gajauskaite-lietuva-

ne-zydsaudziukrastas-o-gelbetoju />.
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Vaiva,  Gertruda,  Emma  og  kunstneren  Gitana
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Chefredaktør  Albertas  Daugirdas

Designer  Loreta  Keršytÿ

2020  10  19.  Oplag  30.000  eksemplarer.  Ordre  nummer.  GL-228

Muitinÿs  st.  4,  Domeikava,  LT-54359  Kaunas-distriktet.

Sprogredaktør  Reda  Šauklÿ

ISBN  978-609-412-208-8

Modelinformationsafdelingen  i  afdelingen  for  generelle  anliggender  i  ministeriet  for  

nationalt  forsvar,  Totoriÿ  st.  25,  LT-01121  Vilnius

www.kam.lt

Illustrationerne  er  skabt  af  studerende  fra  Vilnius  Academy  of  Arts

Trykt  af  de  litauiske  væbnede  styrkers  militære  kartograficenter,
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