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En  besætter  på  vort  hellige  land.  Men  det  ukrainske  folk  gør  modstand,  det  er  vores  

fælles  kamp.  Og  selvom  din  by  eller  landsby  endte  på  den  anden  side  af  frontlinjen,  er  dette  

ikke  enden  på  vores  fælles  kamp.

Enkle  og  effektive  handlinger  i  stor  skala  vil  være  en  permanent  og  håndgribelig  hindring  

for  besætternes  arbejde.

•  partisanstyrker  -  vores  aktive  borgere  med  militær  erfaring,  som  udfordrede

besættelsesregeringen  og  ikke  lader  den  bryde  vores  vilje;

I  stedet  for  en  introduktion

som  leder  dem,  vil  blive  et  effektivt  våben  mod  besætterne.

•  under  jorden,  fungerer  som  vores  hemmelige  organisation  bag  besætterens

bagparti  og  opererer,  hvor  partisanstyrker  stadig  er  begrænset  i  bevægelse;

Alle  skal  gøre  en  indsats  for  at  forbedre  deres  overordnede  præstation.  Enkle  og  vigtigst  

af  alt  sikre  handlinger,  ganget  med  tusindvis  af  borgere,

Ære  til  Ukraine!  Ære  til  helte!

I  dag  er  vores  system  af  national  modstand  klart  og  struktureret:

dens  begyndelse,  vil  vi  også  sørge  for  en  brændende  jord  for  dem  under  deres  fødder!

Ukrainsk  national  modstand!  Undergrundens  succes  og  partisanenhedernes  

aktivitet  afhænger  af  dig .  Overalt,  i  de  midlertidigt  besatte  områder,  gør  borgere  

i  Ukraine  modstand,  organiserer  sabotagehandlinger!

Besætterne  havde  allerede  moralsk  mistet  en  fuldskala  invasion  allerede  før

Men  hvad  skal  en  arbejder,  en  medarbejder,  en  kunstner  gøre  i  dette  tilfælde?  Hvad  skal  

en  lærer,  en  avisredaktør,  en  læge  eller  en  embedsmand  gøre?  Hvad  skal  husmødre,  postbude  

og  jernbanearbejdere  gøre?  Svaret  er  utvetydigt  -  modstand  indtil  besættelsens  afslutning!

•  og,  Du  er  en  civil  og  den  mest  talrige  -  hjælpekomponent
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Din  sikkerhed  kommer  først

•  Du  skal  altid  have  et  alibi.  Tænk  på  et  alibi  på  forhånd.  Det  skal
være  enkelt  og  overskueligt.

•  Du  bør  aldrig  vælge  mål,  der  er  uopnåelige  i  forhold  til  dine  evner.  Alle  skal  "arbejde"  på  deres
eget  niveau.  For  eksempel  bør  du  ikke  selv  forsøge  at  lave  sprængstoffer  derhjemme,  hvis  du  ikke  
har  gjort  det  før.  Brug  de  enkleste  værktøjer  til  sabotage!

•  Du  bør  kun  forsøge  at  beskadige  de  genstande  og  materialer,  der  gør  det

•  Når  du  lykkes,  behøver  du  ikke  prale  af  det  over  for  dine  venner  og  familie

Mængden  af  aktivitet,  du  vil  udføre,  afhænger  ikke  kun  af  dine  
evner,  men  også  af  sikkerhedsfaktorerne  omkring  dig.  Der  er  ingen  grund  
til  tydeligt  at  vise  dine  hensigter  og  tage  risikoen  for  at  afsløre  dine  
hensigter.

bruges  af  fjenden.  Først  og  fremmest  brændstof  og  smøremidler,  mad,  medicin.

•  Vær  ikke  bange  for  at  foretage  handlinger,  selv  for  hvilke  du  kan  blive  direkte  anklaget.  Hvis
det  var  enkeltstående  tilfælde,  har  du  gyldige  undskyldninger:  du  sov  ikke  i  flere  nætter  og  forstod  
derfor  ikke  helt,  hvad  der  skete;  Du  forvekslede  militærets  uniform  og  så  videre.  Samtidig  skal  du  
altid  være  generøs  med  dine  undskyldninger.  Ofte  kan  du  "komme  tør  op  af  vandet"  under  dække  af  
prangende  dumhed,  uvidenhed,  overdreven  forsigtighed,  endda  dumhed  på  grund  af  underernæring,  
mangel  på  medicin.

•  Gem  ikke  dine  favoritter  på  dine  gadgets  (pc,  bærbar,  tablet,  telefon).

•  Brug  andre  sikkerhedsforanstaltninger,  som  du  mener  vil  beskytte  dig  mod  uønsket
offentliggørelse.

•  Efter  du  har  begået  simpel  sabotage,  modstå  fristelsen  til  at  blive  siddende  og  se  resultatet.
Observatører  er  mere  tilbøjelige  til  at  vække  mistanke.  Selvfølgelig  er  der  omstændigheder,  hvor  det  
ville  være  mistænkeligt  for  dig  at  tage  af  sted.  Saboterer  du  i  nærheden  af  dit  arbejde  eller  i  nærheden  
af  dit  hjem,  skal  du  naturligvis  blive  i  nærheden.

•  Brug  materialer,  der  virker  sikre  for  andre  til  sabotage.  En  foldekniv
eller  multiværktøj  kan  nemt  medbringes,  som  er  multifunktionelle  værktøjer  til  at  skabe  skader.  
Tændstikker,  sten,  klud,  salt  og  snesevis  af  andre  ødelæggende  stoffer  kan  medbringes  eller  
opbevares  i  dit  opholdsrum  uden  nogen  form  for  mistanke.  Hvis  du  arbejder  i  et  bestemt  erhverv  eller  
branche,  kan  du  nemt  bære  og  holde  ting  som  skruenøgler,  hamre,  sandpapir,  opløsningsmidler  mv.

pårørende  Deres  uvidenhed  er  din  og  deres  beskyttelse.

•  Prøv  at  foretage  handlinger,  som  et  stort  antal  mennesker  kan  være  ansvarlige  for.  For
eksempel  er  en  gadesabotage  efter  mørkets  frembrud,  som  du  måske  udfører  mod  et  militærkøretøj  
eller  en  lastbil,  et  andet  eksempel  på  en  handling,  som  det  er  næsten  umuligt  at  bebrejde  dig.

kompromitterende  materialer,  fotos  og  videoer,  kontakter...  og  endda  denne  manual.

Under  en  længerevarende  besættelse  vil  besætterne  aktivt  bruge  materialer  og  redskaber  til  at  
forstærke  deres  befæstning  og  reparere  våben  og  udstyr.

Din  forberedelse  til  at  afholde  modstandsbegivenheder  (valg  af  tid,  
sted,  mål)  bør  ikke  være  for  kompliceret.  Du  bør  handle  så  upåfaldende  
som  muligt.  Vigtigste  bemærkninger:
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Passive  metoder  til  civil  modstand

Generelle  metoder  til  at  sænke  besætternes  moral

Et  simpelt  eksempel  på  at  træffe  en  forkert  beslutning  kan  være  din  velvillige  instruktion  
til  beboeren  i  den  forkerte  retning  af  vejen.  At  nægte  at  samarbejde  med  besætterne  kan  ikke  
involvere  andet  end  at  skabe  ubehagelige  situationer:  skænderier,  respektløshed  eller  
demonstrativ  tavshed.

Man  skal  på  forhånd  tænke  over,  hvilke  typer  af  forkerte  beslutninger  og  afvisning  af  at  
samarbejde  med  besætterne,  der  vil  føre  til  en  dominoeffekt.  Udvikl  på  forhånd  en  model  for  din  
adfærd  med  besætterne,  planlæg  dine  handlinger,  der  vil  øge  fjendens  "fejlskala".  Passive  

modstandsmetoder  involverer  materielle  og  moralske  handlinger.
Materialeeffekt:  fald  i  produktion,  forringelse  af  produktkvalitet  mv.

færdselsregler  mv.

ÿ  I  offentligheden  skal  du  behandle  besættere  og  samarbejdspartnere  koldt.  Ignorer  deres  spørgsmål

Passiv  modstand  er  rettet  mod  alle  fjendtlige  institutioner  
-  besættelsesstyrkerne,  militæradministrationen  såvel  som  mod  
kollaboratørerne.  Denne  modstand  er  en  effektiv  kampmetode  
for  hele  befolkningen,  uanset  alder  eller  profession.  Passive  
modstande  er  de  sikreste.  De  kræver  ingen  destruktive  midler  

og  skader  beboerne  indirekte.  Disse  metoder

Moralsk  handling:  besætternes  følelser  af  usikkerhed,  isolation  og  fjendtlighed.

Denne  type  aktivitet  kaldes  nogle  gange  den  "menneskelige  faktor",  som  kan  påvirke

om  imaginære  spioner  og  truslen  fra  den  lokale  pendant  til  Gestapo.

eller  bedre  give  dem  forkerte  svar  (f.eks.  når  du  spørger  om  vejen  eller  tidspunktet).

ÿ  Vær  så  irriterende  og  gnaven  som  muligt,  når  du  taler  med  
besættere  eller  samarbejdspartnere.  ÿ  Offentligt  stille  spørgsmålstegn  

ved  alle  former  for  regler  vedrørende  spørgsmål  som  
rationering,  transport,

forsinkelser,  fejl  i  hverdagssager.

metoder

ÿ  Giv  udvidede  og  uklare  svar,  når  du  bliver  spurgt  om  noget  
på  arbejdet.

civil

ÿ  Spred  rygter  blandt  samarbejdsledelsen  om,  at  du  har  hørt,  
at  de  efter  planen  skal  erstattes  af  embedsmænd  blandt  besætterne.  
Og  fortæl  det  til  medarbejderne

ÿ  Boykot  deltagelse  og  deltagelse  i  underholdningsarrangementer  (biografer,  teatre,  
koncerter  osv.).  Det  gælder  især  regeringsvenlige  demonstrationer  til  støtte  for  
besættelsesmyndighederne.  Undskyldningen  for  dette  kan  være  sygdom  hos  dig  eller  en  
nærtstående,  akutte  forhold  uden  for  byen,  kloakreparation  i  hjemmet  mv.

Jo  flere  mennesker  slutter  sig  til  modstanden,  jo  hurtigere  vil  besætteren  lide  et  knusende  
nederlag.

baseret  på  den  universelle  mulighed  for  at  træffe  forkerte  beslutninger,  ikke  at  samarbejde  
med  besætteren  og  opmuntre  andre  til  at  følge  dit  eksempel.

ÿ  Stop  demonstrativt  alle  samtaler,  når  beboere  eller  samarbejdspartnere  kommer  ind  på  
kontoret,  cafeen,  eller  du  tilfældigvis  møder  dem  på  gaden  eller  i  en  butik.  Træk  dig  også  
demonstrativt  tilbage  fra  dem  til  siden,  så  der  dannes  et  frirum  omkring  besætterne,  og  de  
mærker  deres  isolation  tydeligere.

ÿ  Konstant  klager,  græder  og  hulker  hysterisk  (hvis  du  er  kvinde)  ved  enhver  lejlighed,  
især  når  du  har  at  gøre  med  samarbejdende  embedsmænd.
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ÿ  Foretag  anonyme  opkald  med  trusler  såsom  "de  kommer  snart  efter  dig",  "dag

ÿ  Hvis  det  er  muligt,  tildel  de  samme  opgaver  til  flere  embedsmænd.

ÿ  Køb  eller  læs  ikke  trykte  publikationer,  der  på  nogen  måde  er  relateret  til  besættelsesmagten.  
Afstå  fra  at  se  og  lytte  til  besætternes  tv-  og  radioudsendelser.  Besøg  ikke  informations-  eller  
underholdningssteder  i  besættelseslandet.

ÿ  Træf  uhensigtsmæssige  beslutninger  så  ofte  som  muligt.

ÿ  Væn  dig  til,  at  de  fleste  kommandoer  bliver  "misforstået".  Spørg

ÿ  Argumentere  om  den  præcise  ordlyd  af  dekreter,  protokoller,  resolutioner  mv.  Efter  visse  
tidsintervaller,  afklar  de  samme  uvæsentlige  spørgsmål  med  besætterne,  stillet  hos  de  selvstyrende  
organer.

ÿ  Smid  truende  notater  i  postkasser  (det  er  bedre,  hvis  de  var  det

Din  primære  opgave  er  at  påvirke  tilrettelæggelse  af  arbejdet  og  
beslutningstagning.  Sænk  farten  effektivt  og  øg  vægten  på  ineffektive  
måder  at  løse  opgaver  på.

ÿ  Selvom  du  forstår  besætterens  sprog,  så  lad  som  om  du  ikke  forstår  perfekt

ÿ  Henvis  så  vidt  muligt  alle  sager  til  udvalg  til  ”nærmere  undersøgelse  og  behandling”.  Forsøg  
at  gøre  udvalgene  så  store  som  muligt  –  aldrig  færre  end  fem

ÿ  Hvis  du  er  stedfortræder  for  lokale  selvstyreorganer,  genstart  diskussionen  og  afstemningen  
af  de  spørgsmål,  der  blev  løst  på  det  sidste  møde.  Prøv  at  åbne  spørgsmålet  om  hensigtsmæssigheden  
af  tidligere  beslutninger.

endeløse  spørgsmål  eller  have  lang  korrespondance  med  udvalg.

personer  skal  acceptere  en  fælles  beslutning.

alle  hendes  ord;  konstant  spørgsmål,  afklare.

ÿ  Kræver  oftere  skriftlige  ordrer  fra  forskellige  strukturer  i  
besættelsesmagten.

betaling  er  tæt  på"  og  så  videre.

ÿ  Holde  "taler"  til  besætterne  i  administrationen.  Tal  så  ofte  og  så  
længe  som  muligt.  Sænk  fjendens  beslutningstagning

ÿ  Brug  ikke  specifikke  hilsner  fra  besætterne,  slogans,  syng  ikke  besætternes  hymne  på  
generalforsamlinger.

historier  om  personlige  erfaringer,  anekdoter  mv.  Tøv  aldrig  med  at  komme  med  et  par  passende  
"patriotiske"  kommentarer.

ÿ  Informer  ikke  myndighederne  i  besættelsesadministrationen,  når  der  opdages  en  
korruptionskomponent.  Opmuntr  hende  med  alle  midler.

ÿ  Gør  dit  bedste  for  at  forsinke  besættelsesmagtens  opgave.  Også  
selvom  en  del  af  spørgsmålet  var

ÿ  Insister  på  at  gøre  alt  gennem  mellemmænd.  Tillad  aldrig,  at  der  
tages  genveje  for  at  løse  problemer.

udskrevet,  gem  ikke  disse  filer  på  dine  gadgets).

ÿ  Fremme  "forsigtighed".  Opfordr  dine  kolleger  til  at  være  "forsigtige"  og  undgå  hastværk,  
skræmme  dem  med  en  mistroisk  holdning  fra  besætterne.

besluttet  på  forhånd,  tal  ikke  om  det,  men  bed  om  mere  ekstra  tid.

ÿ  Opflamme  stridigheder  blandt  underordnede  baseret  på  forskelle  i  kompetence.

Hvis  du  er  ansat  i  den  udøvende  magt
under  besættelsesmagtens  administration:

Hvis  du  har  lederstillinger
under  besættelsesmagtens  administration:
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vigtigere  opgaver.

job,  lad  dem  arbejde  ineffektivt  fra  dag  ét.

ÿ  Bestil  ikke  nye  arbejdsmaterialer  (forbrugsvarer)  før  dit  nuværende  lager  er  helt  opbrugt,  den  
mindste  forsinkelse  i  udførelsen  af  rutinearbejde  vil  betyde  stop  i  udførelsen  af  administrative  
beslutninger.

ÿ  Reducer  moralen  og  dermed  produktionen  ved  at  demotivere  effektive  arbejdere.  For  at  gøre  
dette,  opmuntre  ineffektive  medarbejdere  oftere,

de  bruger  forældet  udstyr  (værktøjer)  til  arbejdet.

ÿ  Med  administrative  beføjelser  under  besættelsesmagten  skal  du  anvende  alle  ovenstående

ÿ  Bestil  dyre  materialer  af  høj  kvalitet,  som  er  svære  at  skaffe.  Vær  advaret  om,  at  almindelige  
materialer  vil  betyde  dårlig  kvalitetsarbejde.  Køb  også  overskydende  unødvendige  materialer.

give  dem  ufortjente  kampagner,  ekstraordinære  ferier.  Diskriminér  effektive  arbejdere,  der  er  enige  
i  besætternes  politik  –  giv  dem  systematiske  bemærkninger  uden  præcise  forklaringer  på  hvad  
præcist.

ÿ  Ved  (bestilling)  køb  lav  fejl  i  leveringsvejen,  så  dele  og  materialer  sendes  det  forkerte  sted  
hen.

ÿ  Multiplicer  procedurerne  og  tilladelserne  i  forbindelse  med  udstedelse  af  instruktioner,  
dekreter,  især  den  dokumentation,  som  udstedelsen  af  løn  til  arbejdere  afhænger  af.  Gør  det  sådan,  
at  mindst  tre  embedsmænd  skal  godkende  administrative  afgørelser,  der  kunne  godkendes

specificerede  metoder  til  det  sidste.

ÿ  Foretag  så  mange  henvendelser,  korrespondance  med  diverse  
udvalg  som  muligt.  Lad  dem  bruge  deres  arbejdstid  på  korrespondance  i  
stedet  for  på  arbejde.  ÿ  Hvis  du  får  til  opgave  at  lave  kopier  af  dokumenter,  

skal  du  lave  flere  kopier  af  dårlig  kvalitet  og  blande  dem  med  normale,  
så  du  skal  lave  yderligere  kopier  senere.

en.

ÿ  Ved  oplæring  af  nye  medarbejdere,  giv  ufuldstændige  eller  vildledende  instruktioner  til

ÿ  Hvis  din  chef  laver  en  aftale,  så  informer  gæsterne  om  det
Din  chef  har  travlt  eller  til  et  møde  (taler  i  telefon)  osv.

ÿ  Insister  på  fejlfri  ydeevne  i  relativt  uvigtige  opgaver;

ÿ  Holde  skriftlige  ordrer,  før  de  sendes  til  udvalg  eller  til  kontoret.

ÿ  Overvej  måder  at  øge  papirarbejdet  på  plausible  måder.  Kræv  det

sende  arbejdere  tilbage  til  omarbejde  for  den  mindste  fejl.  En  stor  succes  vil  være  godkendelsen  for  
arbejdere  af  ineffektive  arbejdsalgoritmer,  instruktioner  osv.  (gælder  ikke  instruktioner  om  
sikkerhedsforanstaltninger,  der  kan  føre  til  lemlæstelse  eller  død,  medmindre  det  pågældende  offer  
kan  være  besætteren).

flere  kopier  af  unødvendige  dokumenter.

ÿ  Lav  fejl  i  dokumenter,  forveksle  lignende  navne,
bruge  forkerte  adresser  (efternavne  på  kunstnere)  osv.

ÿ  Spred  foruroligende  rygter  blandt  andre  arbejdere  (for  eksempel  om  deres  forestående  udskiftning

ÿ  Organisere  møder,  afholde  konferencer  på  det  tidspunkt,  hvor  det  er  nødvendigt  at  optræde

ÿ  Når  du  formulerer  opgaver,  skal  du  altid  prioritere  sekundære  opgaver  først.  Hvis  du  har  
muligheden  -  udnævn  ineffektive  medarbejdere  til  at  udføre  arbejdet,  giv

til  en  anden  medarbejder  fra  besættelseslandet).

ÿ  Først  og  fremmest  skal  du  skjule  optegnelserne  (personlige  filer)  for  
alle,  du  kender,  som  er  involveret  i  modstandsbevægelsen.

Hvis  du  er  kontormedarbejder
under  besættelsesmagtens  administration:
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ÿ  Selv  når  du  går  på  toilettet,  så  brug  mere  tid  der  end  nødvendigt.  Glem  det  tilbehør  (værktøj),  der  
er  nødvendigt  til  arbejdet,  og  skal  vende  tilbage  efter  dem  flere  gange.

ÿ  Download  den  administrative  ressource  med  alle  midler.  Udfyld  formularerne  på  en  ulæselig  måde,  
så  de  skal  laves  om;  begå  fejl,  spring  de  ønskede  oplysninger  over  i  formularerne.

ÿ  Generelt  skal  du  arbejde  så  langsomt  som  muligt.  Tænk  over,  hvordan  du  øger  antallet

ÿ  Hvis  det  er  muligt,  tilmeld  dig  eller  hjælp  til  at  organisere  en  indsendelsesgruppe

ÿ  Hvis  du  arbejder  ved  en  computer,  skal  du  genstarte  den  fra  tid  til  anden,  fortryder  ustabilt  arbejde.  
Hvis  flere  medarbejdere  har  adgang  til  computeren:  flyt  dokumenter  til  andre  mapper;  slette  dokumenter  
eller  installerede  programmer.  Generelt  afhænger  saboteringsarbejdet  på  en  computer  helt  af  din  evne  til  
at  bruge  en  pc.

Det  er  højst  sandsynligt,  at  besætterne  får  til  opgave  at  tilegne  sig  alt  muligt

nødvendige  handlinger  for  at  udføre  opgaver.

medarbejderes  problemer  til  ledelsen.  Sørg  for,  at  de  vedtagne  procedurer  er  så  ubelejlige  som  muligt  for  
ledelsen,  idet  det  forudsættes,  at  der  er  et  stort  antal  medarbejdere  til  stede  på  hvert  møde.

robotter,  periferiudstyr  eller  computerhardware,  software  mv.  Klager  systematisk  over,  at  disse  ting  
forhindrer  dig  i  at  udføre  dit  arbejde  korrekt  og  til  tiden.

ÿ  Brug  angiveligt  mere  medicin  og  forbindingsmateriale,  end  der  reelt  er  behov  for.  Skjul  
de  uopregnede  saldi  og  giv  dem  videre  til  medlemmer  af  modstandsbevægelsen.

ressourcer,  så  du  bør:

ÿ  Opløs  engroslagre  før  besætternes  nærmer  sig.

ÿ  Indsaml  hemmeligt  pas,  id-kort  og  identifikationskoder  for  døde  mennesker.

ÿ  Overfør  aldrig  dine  kompetencer  og  erfaring  til  en  ny  eller  mindre  kvalificeret  medarbejder.

Giv  dem  til  medlemmer  af  modstandsbevægelsen.

ÿ  Lad  som  om,  at  arbejdsinstruktioner  (instruktioner)  er  svære  at  forstå,  og  bed  dem  om  at  blive  
gentaget  mere  end  én  gang.  Eller  lad  som  om  du  er  særligt  bekymret  for  udførelsen  af  dit  arbejde  og  plage  
chefen  med  unødvendige  spørgsmål.

ÿ  Gør  dit  arbejde  dårligt,  men  skyd  skylden  på  dårligt  værktøj

ÿ  Påtage  sig  hemmelig  omsorg  for  personer  i  modstandsbevægelsen;

Der  er  et  stort  behov  for  at  fremstille  falske  dokumenter  for  bevægelsen  af  medlemmer  af  
modstandsbevægelsen  gennem  det  besatte  område,  derfor:

ÿ  Bland  dokumenter  på  hylder,  i  mapper,  i  arkiver.

ÿ  Hold  så  mange  pauser  som  muligt  fra  dit  arbejde.  Brug  ekstra  tid  på  simple  opgaver.  Hvis  du  skærer  
papir,  kopierer  eller  udskriver  dokumenter,  danner  pakker  med  dokumenter,  og  udfør  derefter  alle  
handlinger  dobbelt  så  længe  som  nødvendigt.

ÿ  Fordel  produkter  og  materialer  blandt  befolkningen  (ikke  blandt
samarbejdspartnere).  Hver  ejer  vil  være  i  stand  til  at  skjule  sin  andel  på  egen  hånd.

Hvis  du  er  læge,  farmaceut,  sygeplejerske:

Hvis  du  er  lagerchef:

Hvis  du  er  ansat  i  paskontoret:
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ÿ  Under  en  jagt  med  kollaboratører  og  ildkampe  mod  
medlemmer  af  modstandsbevægelsen  "skyder  dit  våben  ofte  
forkert",  du  "slår  ikke  målet",  "du  skal  lade  dit  våben  om"  osv.

ÿ  Hvis  der  er  kaos  under  ildkampen,  så  skyd  på

ÿ  Saml  om  muligt  ammunition  og  våben,  giv  dem  til  medlemmer  af  modstandsbevægelsen.

Hvis  du  er  politibetjent:

ÿ  Som  om  på  grund  af  din  egen  skødesløshed,  skab  svage  punkter  i  miljøets  kæde

ÿ  Arbejder  du  som  chauffør  på  en  politistation,  har  du  mulighed  for  at  hjælpe  
modstandsbevægelsens  medlemmer  med  brændstof  og  bildele.  Skab  om  muligt  en  
situation,  hvor  de  selv  stjæler  din  bil,  så  du  ikke  mistænkes.

ÿ  Giv  sæt  uniformer  til  medlemmer  af  modstandsbevægelsen  for  
at  fortælle  om  deres  aktiviteter.

ÿ  Hvis  du  er  kriminel  i  politiet:  dæk  sporene,  ødelægge  fysiske  beviser,

Hvis  du  er  præst:
ÿ  Ødelæg  dine  floklister  (hvis  nogen).  Besættere  kan  bruge  dem

ÿ  Brug  din  aktivitet  til  moralsk  at  styrke  din  tro  på  den  endelige  sejr.  Gør  det  tilsløret,  
det  vides  ikke,  om  agenter  fra  besætteren  vil  besøge  dine  begivenheder  for  at  verificere.

ÿ  Advar  de  personer,  der  er  beordret  til  at  blive  arresteret.

ÿ  Hvis  din  aktivitet  er  blevet  forbudt,  så  vælg  et  andet  erhverv  til  dækning,  der  kræver,  
at  du  ofte  er  på  farten  (for  eksempel  at  levere  post).  Således  vil  du  være  i  stand  til  at  
besøge  mennesker  og  fortsætte  din  præstelige  aktivitet.

Hvis  du  er  lærer,  børnehavelærer:

symboler  osv.;

for  deres  strafoperationer.

Besættelsesmagten  vil  ikke  opgive  kampen  om  vores  ungdoms  hjerter.  Besætterne  vil  næsten  øjeblikkeligt  

gennemføre  en  række  tiltag,  som  f.eks.

-  udskiftning  af  lærebøger;

-  obligatoriske  klasser  i  besættelsessproget;

biler  af  deres  egen  del.

-  at  pleje  kulten  af  lederen  af  besætterne

-  rengøring  af  lærerpersonalet;

føre  besætterne  på  den  forkerte  vej,  hvis  det  er  muligt,  advare  de  mistænkte.

ÿ  Mulige  modforanstaltninger  vil  være:  udvikling  af  kritisk  tænkning  hos  unge  og  pleje  af  universelle  værdier,  

såsom  loyalitet,  kærlighed,  venskab.  Fremme  styrkelsen  af  tilknytningen  til  familien,  fremkomsten  af  en  følelse  af  at  

høre  til  ens  territoriale  samfund.

medlemmer  af  modstandsbevægelsen  og  hjælpe  dem  med  at  flygte.

-  at  fylde  enhver  besættelse  med  en  politisk  komponent,  dens  besættelseskomponent
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•  Huse

Aktive  metoder  til  civil  modstand.  Sabotage

ved  første  øjekast  bemærker  du  måske  ikke.

I  modsætning  til  højteknologisk  sabotage  kræver  sabotage  ikke,  at  du  er  detaljeret
planlægning,  brug  af  specialværktøj  eller  inddragelse  af  tredjeparter.

For  i  dag  vil  det  være  lige  så  værdifuldt  -  punkteringen  af  dækket  på  besætterens  
hærlastbil,  der  rejste  på  forretningsrejse,  og  ødelæggelsen  af  det  parti  stof,  som  skulle  ankomme  
til  fremstilling  af  kropsrustninger  til  besætterens  tropper.

ÿ  Hvis  det  er  muligt,  bør  ilden  starte,  så  snart  du  forlader  området  for  din  omledning.  Brug  
en  kombination  af  et  stearinlys  og  papir,  og  placer  det  så  tæt  som  muligt  på  det  brændbare  
materiale,  du  vil  antænde:  Riv  en  papirstrimmel  af  tre  til  fire  centimeter  bred  og  vikl  den  omkring  
bunden  af  lyset  to  eller  tre  gange .  Rul  flere  ark  papir  til  en  "rede"  og  læg  dem  rundt  om  bunden  
af  stearinlyset.  Når  stearinlysets  flamme  når  den  omgivende  strimmel,  vil  den  antænde  og  på  
sin  side  antænde  det  omgivende  papir.  Størrelsen  og  varigheden  af  flammen  vil  afhænge  af  
dette.  Ved  hjælp  af  en  flamme  af  denne  art  er  det  muligt  at  antænde  næsten  ethvert  brandbart  
materiale,  for  eksempel  bomuldsposer.

ÿ  For  at  antænde  mere  modstandsdygtige  materialer,  brug  et  stearinlys  plus  stramt  rullet  
eller  snoet  papir  gennemvædet  i  brændstof.

Simpel  sabotage  er  mere  end  simpelt  tyveri.  Sabotage  skal  
altid  bestå  af  handlinger,  hvis  resultater  vil  skade  besætternes  
ressourcer  og  mandskab.

Simpel  sabotage  i  hverdagen  kan  udføres  af  alle  borgere,  uanset  alder  eller

Den  systematiske  praksis  med  simple  omdirigeringer  vil  trods  alt  gøre  det  lettere  for  den  regulære  hær

ÿ  Pakhuse,  kaserner,  kontorer,  hoteller  og  fabriksbygninger  er  
gode  mål  for  simpel  sabotage.  De  er  ekstremt  modtagelige  for  
skader,  især  ved  brand.  Og  hvis  de  bliver  beskadiget,  udgør  de  et  
relativt  stort  problem  for  beboeren.

ÿ  Brug  en  sikring  svarende  til  den,  der  er  foreslået  ovenfor,  til  at  tænde  bål  i  arbejdstiden.  
Destruktion  af  dokumenter  i  flammer  og  andre  typer  informationsbærere

ÿ  En  brand  kan  startes  overalt,  hvor  der  er  en  ophobning  af  
brændbare  materialer.  Det  er  klart,  at  varehuse  er  de  mest  lovende  
mål,  men  "brandende"  sabotage  bør  ikke  begrænses  til  dem.

af  dit  land  i  aktive  bestræbelser  på  at  befri  landet  fra  besætterens  åg.

At  udføre  systematisk  sabotage  i  de  besatte  områder  
demoraliserer  besættelsesadministrationen.  Derudover  vil  din  succes  
opmuntre  og  inspirere  andre  borgere  til  at  kæmpe.  Som  et  resultat  vil  
du  finde  ligesindede  og  sammen  vil  du  være  i  stand  til  det

Nedenfor  er  en  liste  over  specifikke  handlinger.  Selvfølgelig  er  dette  ikke  en  komplet  liste  
over  simple  metoder  til  aktiv  resistens.  Du  kan  og  bør  supplere  dem  med  dine  ideer  og  erfaringer,  
baseret  på  den  konkrete  situation  i  din  by.

at  hjælpe  hinanden,  bl.a  udføre  mere  komplekse  handlinger.

køn  Samtidig  udsætter  du  dig  selv  for  en  minimal  risiko  for  afsløring  eller  skade.

Simpel  sabotage  kan  også  have  sekundære  virkninger,  som

ville  være  en  alvorlig  hindring  for  angriberne.
ÿ  Det  er  nemt  at  starte  en  brand  i  kældre,  hvor  der  ikke  vil  være  vidner,  og  hvor  der  ofte  

opbevares  brændbare  materialer  (f.eks.  gamle  møbler,  maling,  opløsningsmidler  mv.).  Disse  
materialer  kan  nemt  tændes  med  en  cigaret  eller  en  simpel  tændstik.  Da  brande  nogle  gange  
opstår  af  sig  selv  under  sådanne  forhold,  kan  dette  være  et  godt  alibi  for  dig.  På
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ÿ  Hvis  der  bruges  husholdningsgas  i  rummet,  og  det  er  øde  om  natten,  luk  vinduerne  
tæt,  tænd  for  gassen  og  lad  et  stearinlys  brænde  i  rummet,  luk  døren  tæt  bag  dig,  dæk  
døråbningen  med  en  klud.  Efter  nogen  tid  vil  gassen  samle  sig  og  eksplodere.

ved  at  tænde  for  det  automatiske  brandsikringssystem.  Du  kan

du  kan  være  den  første  til  at  rapportere  en  "set"  brand,  bare  lad  være  med  at  rapportere  
det  for  tidligt.

gør  dette  ved  at  holde  en  tændt  tændstik  eller  et  stykke  papir  under  
sensoren.  Selvom  der  ikke  er  et  automatisk  brandslukningsanlæg,  
bør  brandalarmen  stadig  gå  i  gang,  og  der  vil  blive  udført  
evakueringshandlinger,  som  vil  afbryde  arbejdsprocessen  på  
enhver  virksomhed.  ÿ  Arranger  ovennævnte  omlægninger  i  indkøbs-  

og  underholdningscentre,  hvor  det  er  nemmest  at  starte  dem  
på  toiletterne  (der  er  ingen  overvågningskameraer).  ÿ  Smid  papir  i  

toilettet  i  stedet  for  skraldespande;  pak  hellere  et  stykke  klud  ind  i  toiletpapir  og  smid  det  i  
toilettet.  Det  er  endnu  bedre  at  suge  en  svamp  til  opvask  med  en  tyk  opløsning  af  

stivelse  eller  sukker.  Derefter  klemmes  det  tæt  sammen  til  en  kugle,  pakkes  ind  med  en  
tråd  og  tørres.  Fjern  derefter  snoren,  når  "bolden"  er  helt  tør.  Svampen  vil  være  i  form  af  en  
stram,  hård  bold.  Skyl  ned  i  afløbet  eller  gå  på  anden  måde  i  afløbet.  Svampen  vil  gradvist  
udvide  sig  til  sin  normale  størrelse  og  tilstoppe  kloaksystemet.

ÿ  Tag  brevpapirnåle,  hurtigtørrende  lim  (ikke  PVA),  dvs.  alt,  der  passer  til  at  blokere  
nøglehullerne  på  alle  døre  (især  offentlige  bygninger  uden  sikkerhed).  Vær  forsigtig,  du  skal  
sørge  for,  at  du  ikke  bliver  bemærket  eller  optaget  på  overvågningsvideokameraet!

ÿ  Rene,  ryddelige  lokaler  er  ikke  udsat  for  brand,  men  snavsede  er  det  tværtimod.  
Derfor,  i  nogen  tid  før  sabotage,  bør  du  skødesløst  behandle  affald,  brændbare  materialer.  
Hvis  der  samler  sig  en  tilstrækkelig  mængde  affald  og  brændbare  materialer

ÿ  I  løbet  af  dagen  skal  du  skrue  pæren  af,  sætte  en  mønt  på  dens  fod  og  skrue  den  
tilbage.  Om  natten,  når  lyset  er  tændt,  skulle  sikringerne  svigte.  Det  er  vigtigt  at  bruge  
gammeldags  pærer  til  dette.  Hvis  byen  i  din  fremtidige  sabotage  bruger  LED-pærer,  kan  du  
medbringe  de  gamle  i  forvejen  og  udskifte  dem.

ÿ  Når  du  ikke  bruger  save,  skal  du  lade  dem  være  let  bøjede  (snoede).  
Efter  et  stykke  tid  går  de  i  stykker,  når  de  bruges.

ÿ  Elværktøj  går  altid  let  i  stykker,  når  det  er  snavset.  Fedthuller  og  
elektriske  kontakter  kan

ÿ  Tøm  slukningsvandreserverne  på  virksomheden,

ÿ  Forsøg  at  afbryde  driften  af  klimaanlæg  (ventilation,  aircondition,
varme)  i  bygninger,  hvor  beboere  eller  samarbejdspartnere  arbejder  eller  bor.

ÿ  Mat  og  skær  ikke  skæreværktøjer.  De  vil  være  ineffektive,  bremse  
produktionen  og  kan  beskadige  materialer  og  dele,  som  andre  arbejder  
med.

ÿ  Hvis  der  anvendes  sikringer  af  det  gamle  system  på  virksomheden,  kan  samme  
sabotage  udføres  med  dem.  En  kortslutning  kan  så  forårsage  brand,  beskadige  
transformatorer  eller  overbelaste  en  central  sikring,  der  kan  afbryde  strømfordelingen  over  
et  stort  område.

Det  vil  være  lettere  for  dig  at  påbegynde  brandstiftelse  senere.

•  Vand,  el  mv

•  Industriel  produktion
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ÿ  Hvis  du  ikke  kan  komme  direkte  til  smøresystemet  eller  filtrene,  kan  du  reducere  
effektiviteten  af  selve  olien  ved  at  fortynde  den  i  lagerområdet.  I  dette  tilfælde  vil  næsten  enhver  
væske,  der  fortynder  olien,  duge.  En  lille  mængde  svovlsyre,  lak,  flydende  glas  eller  linolie  vil  
være  særligt  effektiv.

ÿ  Anbring  ethvert  stof  i  smøresystemer.  Selv  almindelig  krøllet  uld  vil  duge,  stykker  af  reb,  
klud  og  mange  andre  simple  genstande  vil  være  effektive  til  at  stoppe  eller  blokere  for  
oliestrømmen  gennem  forsyningsledningerne  og  filtrene.

ÿ  Væskekølesystemet  kan  sættes  ud  af  drift  på  ret  kort  tid  med  betydelige  skader  på  
motoren,  hvis  man  putter  et  par  knivspidser  hårdt  korn  som  ris  eller  hvede  i  det.  De  vil  svulme  
op  og  blokere  væskecirkulationen.  Samtidig  vil  det  være  nødvendigt  at  demontere  kølesystemet  
for  at  eliminere  problemet.  Du  kan  også  bruge  savsmuld  eller  hår  (uld)  til  at  tilstoppe  
væskekølesystemet.

ÿ  Hvis  du  kan  bære  sukker  ubemærket,  placer  det  i  brændstoftanken  på  en  benzinmotor.  
Når  sukker  brænder  med  benzin,  bliver  det  til  et  klæbrigt  rod,  der  fuldstændig  tilsmudser  motoren  
og  vil  kræve  omfattende  rengøring  og  reparation.  Honning  og  melasse  er  lige  så  effektive  som  
sukker.  Prøv  ikke  at  bruge  mindre

ÿ  Du  kan  forårsage  slitage  på  enhver  maskine  ved  at  bryde  filtersystemet.  Den  nemmeste  
måde  at  deaktivere  filternettet  på  er  at  gennembore  det  med  en  blyant  eller  en  anden  skarp  
genstand.  Hvis  der  er  mulighed,  så  udfyld  ovenstående  stoffer,  og  udskift  derefter  hurtigt  filteret  
med  et  nyt.

ÿ  Placer  et  par  knivspidser  savsmuld  eller  hårde  korn  såsom  ris  eller  
hvede  i  brændstoftanken  på  en  benzinmotor.  Partiklerne  vil  tilstoppe  
elledningen,  hvilket  resulterer  i,  at  motoren  går  i  stå.  Det  vil  tage  noget  tid  
for  besætterne  at  opdage  kilden  til  problemerne.  Selvom  de  vil  være  svære  
at  få  fat  i,  så  er  naturgummikrummer,  som  du  kan  finde  i  gamle  
blyantsviskere,  også  meget  effektive.

ÿ  Andre  urenheder,  som  du  kan  indføre  i  benzin,  vil  føre  til  hurtigt  slid  på  motoren  og  i  
sidste  ende  dens  nedbrud.  Små  partikler  af  pimpsten,  sand,  malet  glas  og  metalstøv  kommer  
let  ind  i  benzintanken.  Sørg  for,  at  partiklerne  er  meget  små  til  at  passere  gennem  
karburatorstrålen.

dåser,  hvori  det  opbevares.

med  en  liste  over  dyre  dele.

Brændstoftanke  er  normalt  tilgængelige  og  nemme  at  åbne.  De  er  
et  meget  sårbart  mål  for  simpel  sabotage.

ÿ  Under  visse  omstændigheder  kan  du  fjerne  selve  olien  fra  systemet,  og  ikke  forstyrre  
dets  effektivitet,  ved  at  fjerne  propperne  fra  smøresystemerne  eller  ved  selv  at  tilstoppe  dem

100  gram  for  hver  30  liter  benzin.  Det  giver  ingen  mening  at  smide  sukkerklumper  (komprimeret)  
i  benzin  (det  vil  højst  sandsynligt  ikke  opløses),  det  er  bedre  at  male  det,  og  endnu  bedre  at  
lave  en  sirup  (opløst  sukker  i  en  lille  mængde  almindeligt  vand).

let  blive  forurenet  af  almindeligt  snavs  eller  indføring  af  fremmedlegemer.  For  at  gøre  dette  skal  
du  putte  metalstøv  eller  spåner,  fint  sand,  knust  glas,  smergelstøv  og  lignende  hårde  granulære  
stoffer  direkte  ind  i  instrumenternes  smøresystem.  Sådanne  materialer  bør  indføres  i  
smøresystemer  forbi  eventuelle  filtre.  De  vil  ridse  glatte  overflader,  ødelægge  stempler,  
cylindervægge,  aksler  og  lejer.  Motorer  vil  overophede  og  stoppe.  Under  sådanne  forhold  vil  der  
være  behov  for  større  reparationer

ÿ  Du  kan  forstyrre  luftkølesystemets  effektivitet  ved  at  tilstoppe  indsugnings-  eller  
udstødningsventilerne  med  fremmed  snavs.  Hvis  systemet  bruger  en  remventilator,  skal  du  lave  
et  ujævnt  snit  mindst  halvvejs  gennem  båndet.  Det  vil  glide  og  til  sidst  gå  i  stykker,  hvilket  får  
motoren  til  at  overophedes.

•  Brændbar
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ÿ  Hvis  du  har  adgang  til  et  rum,  hvor  der  opbevares  benzin,  så  husk,  at  benzindampe,  
der  samler  sig  i  et  lukket  rum,  kan  eksplodere  efter  et  stykke  tid,  hvis  du  lader  et  lys  brænde  i  
rummet.  Hvis,  når  tankdækslerne  fjernes,  åbningsområdet  ikke  er  stort  nok  til,  at  benzinen  
kan  fordampe  til  at  give  den  ønskede  konsistens  til  en  eksplosion,  kan  du  prikke  et  lille  hul  i  
tanken  for  at  lade  benzinen
læk  på  gulvet.  Dette  vil  øge  fordampningshastigheden  markant.  Før  du  tænder  stearinlyset,  
skal  du  sørge  for,  at  vinduerne  er  lukkede,  og  at  rummet  er  så  lufttæt  som  muligt.  Hvis  du  ser,  
at  vinduerne  i  det  næste  rum  er  vidt  åbne,  har  du  en  chance  for  at  starte  en  stor  brand,  der  vil  
ødelægge  ikke  kun  brændstoffet,  men  også  alt  i  nærheden.  Når  brændstoffet  eksploderer,  
åbnes  døren  til  rummet,  der  skabes  et  træk,  som  øger  den  lille  flamme.

ÿ  Husk  at  støv,  snavs  og  fugt  er  fjender  af  elektrisk  udstyr.  
Drys  støv  og  snavs  på  forbindelsespunkterne  på  elektriske  
motorledninger  med  terminaler  samt  på  isolerende  dele.  
Ineffektiv  strømoverførsel  og  i  nogle  tilfælde  kortslutninger  

forekommer.  Hvis  du  fugter  generatoren,  før  du  starter  motoren

ÿ  Du  kan  "ved  et  uheld"  beskadige  ledningernes  isolering,  løsne  møtrikkerne  på  
klemmeforbindelserne,  lave  defekte  forbindelser  i  ledningerne,  for  at  reducere  elmotorernes  
effekt.

ÿ  Brændstofledninger  til  benzinmotorer  passerer  ofte  i  nærheden  af  udstødningsrøret.  
Når  bilen  er  i  ro,  kan  du  stikke  et  lille  hul  i  brændstofslangen  og  tilstoppe  hullet  med  voks.  Når  
motoren  kører  og  udstødningsrøret  varmes  op,  vil  voksen  smelte;  brændstof  drypper  ned  på  
udstødningen  og  antændes.

forårsage  kortslutning.

ÿ  DC-motorer:  Løsn  eller  fjern  kommutatorens  holderinge.  Drys  metalstøv  på  kontakterne.  
Påfør  lidt  olie  på  kontakterne  på  kontakterne.  Hvor  kollektorspoler  er  tæt  på  hinanden,  luk  
mellemrummene  mellem  dem  med  metalstøv  eller  fil  kanterne  med  en  mejsel,  så  tænderne  
på  tilstødende  spoler  mødes  eller  næsten  rører  hinanden,  og  strømmen  kan  gå  fra  den  ene  til  
den  anden.

Elektriske  motorer  (inklusive  dynamoer)  er  mere  
begrænsede  i  sabotage  end  målene  nævnt  ovenfor.  Det  er  ikke  
så  nemt  at  sabotere  dem,  og  hvis  du  er  en  ukvalificeret  arbejder,  
er  der  risiko  for  skader.  Vær  forsigtig,  når  du  manipulerer  med  
elektriske  apparater!

ÿ  Ved  dieselmotorer  hældes  olie  med  lavt  flammepunkt  i  brændstoftanken  -  motoren  
kører  ikke.  Hvis  du  allerede  har  den  korrekte  olie  i  tanken,  skal  du  tilføje  en  anden  type  olie.  
Da  motorolier  ikke  er  standardiserede,  har  forskellige  sammensætninger,  tolerancer,  
temperaturregimer,  der  adskiller  sig  fra  hinanden,  indeholder  forskellige  tilsætningsstoffer,  
med  forkert  blanding  af  væsker  fra  forskellige  producenter,  kan  olien  simpelthen  dreje,  og  
motoren  vil  gå  i  stå.

ÿ  Skader  på  kommutatorerne  kan  reducere  elmotorens  udgangseffekt  eller

Når  motoren  ikke  kører,  slås  generatorens  kontaktringe  med  for  eksempel  en  mejsel.
ÿ  Drys  metalstøv  på  kontaktringene  for  at  forårsage  kortslutning.

ÿ  Vand,  urin,  vin  eller  enhver  anden  simpel  væske,  som  du  kan  få  fingrene  i  i  store  nok  
mængder,  kan  fortynde  benzinen  til  det  punkt,  hvor  forbrænding  ikke  vil  ske  i  cylinderen,  og  
motoren  ikke  vil  køre.  Hvis  der  bruges  saltvand,  vil  det  korrodere  og  beskadige  motoren.

der  opstår  en  kortslutning.

•  Elektriske  motorer
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ÿ  Transformere  af  olietypen  kan  sættes  ud  af  drift  ved  at  hælde  
almindeligt  eller  gerne  saltvand,  maskinkølevæske  eller  petroleum  i  
olietanken.

og  svært  tilgængelige.  Deres  sårbarhed  over  for  simpel  sabotage  er  meget  lav.

ÿ  Alle  typer  transformere:  hæld  metalstøv  på  ydersiden  af  bøsningen  
og  andre  udsatte  elektriske  dele.

ÿ  Skab  en  utæthed  i  ledningen,  der  forsyner  olien  til  turbinen,  så  olien  falder  på  røret  
med  varm  damp;  det  kan  forårsage  brand.

ÿ  På  motorer,  der  bruger  trefasestrøm,  skæres  en  af  indgangsledningerne  dybt  over  
med  en  kniv  eller  fil  (kun  når  maskinen  er  i  ro!)  eller  udskift  en  af  de  tre  sikringer  med  en  
sprunget.  I  det  første  tilfælde  stopper  motoren  efter  nogen  tid,  og  i  det  andet  -  starter  den  
slet  ikke.

ÿ  Stik  et  stort  stykke  jernskrot  ind  i  hovedet  på  hydroturbinens  trykstang,  så  væsken  
fører  dette  stykke  metal  til  anlæggets  udstyr.

ÿ  Her  er  det  nødvendigt  at  forstå  to  faser  af  sabotage:  1.  fase  af  
klargøring  af  værktøj  og  udstyr  til  smelteanlæg;  2  driftstrin  af  udstyret  på  
selve  anlægget.  Dit  hovedmål  i  fase  1  er  at  gøre  værktøjer,  materialer  
og  udstyr  så  defekte  som  muligt.  Målet  med  2.  etape  er  at  betjene  
udstyret,  så  det  ofte  går  i  stykker  og  produktionen  systematisk  stoppes.

ventilation  ved  at  samle  affald  omkring  transformeren.

ÿ  For  at  overophede  en  elektrisk  motor  skal  du  blande  sand  med  fedt  og  smøre  det  
mellem  statoren  og  rotoren,  eller  kile  tynde  metalstykker  ind  imellem  dem.  Hæld  noget  olie  
eller  maling  mellem  stator  og  rotor  af  den  elektriske  motor  for  at  forhindre  den  i  at  generere  
strøm  effektivt.

ÿ  Efter  inspektion  eller  reparation  af  hydroturbinen  fastgøres  dækslet  
løst,  så  det  knækker  af  ved  næste  opstart.  En  løs  hætte  på  en  

dampturbine  vil  få  væske  til  at  lække  og  bremse.

ÿ  Blok  i  luftkølede  transformere

ÿ  Reducer  effektiviteten  af  dampkedler  på  enhver  måde,  der  er  tilgængelig  for  dig.  
Hæld  for  meget  vand  i  dem,  så  de  starter  langsomt,  eller  hold  varmen  lav,  så  de  er  
ineffektive.  Lad  dem  tørre  og  tænde  ilden  igen;  med  tiden  vil  de  revne  og  fejle  hurtigere.  Et  
særligt  godt  trick  er  at  tilføje  kalksten  til  det  vand,  du  hælder  i  kedlen;  kalk  vil  blive  aflejret  
på  bunden  og  siderne  af  kedlen.  Denne  sod  vil  give  meget  god  varmeisolering;  efter  at  den  
har  akkumuleret  nok,  bliver  kedlen  fuldstændig  ineffektiv.

ÿ  Det  er  muligt  at  stoppe  eller  reducere  motorens  effektivitet  ved  at  påføre  snavs  
blandet  med  fedt  på  overfladen  af  motorankeret,  så  det  ikke  får  ordentlig  kontakt.

ÿ  Møller  har  for  det  meste  en  solid  konstruktion,  fast  placeret

•  Produktion:  metaller

•  Transformere,  turbiner

•  Kedler
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ÿ  Start  din  virksomhed  med  
belysningsarmaturer.  Deaktiver  lys,  elektriske  
lamper  og  ledninger.  Udskift  med  defekte  varer

•  Produktion:  landbrug

Jernbaner
•  Transportsystem

•  Produktion:  udvinding  af  mineraler

magt,  hvor  de  er.

forsøge  at  flytte  aktier  til  et  mere  sikkert  sted,  distribuere  til  betroede  personer.  Som  regel  
rekvirerer  besættere  alle  forsyninger  uden  undtagelse  til  deres  enheder.

ÿ  Er  du  jernbanemedarbejder  eller  endda  almindelig  passager,  er  det  din  opgave  at  gøre  
turen  så  ubelejlig  som  muligt  for  de  ombordværendes  personale.  Lav  fejl  kl

ÿ  Send  nogle  sten  og  andre  unødvendige  materialer  med  fossilerne.

udstedelse  af  jernbanebilletter;  udstede  to  billetter  til  en  plads  i  toget,  så  der  kommer  et  
interessant  argument  ud  på  selve  vejen;  hvis  togets  afgangstidspunkt  er  tæt  på,  i  stedet  for  at  
udstede  udskrevne  billetter,  skriv  dem  langsomt  ud  i  hånden,  fortsæt  processen,  indtil  toget  
er  næsten  klar  til  at  afgå  eller  allerede  har  forladt  stationen.  Udskriv  på  stationernes  
opslagstavler  med  beskeder  om  togs  ankomst  og  afgang

Hvis  du  arbejder  inden  for  minedrift,  er  din  
primære  opgave  at  sabotere  arbejdsprocessen.  
Arbejdere  bør  sidde  ledige  så  længe  som  muligt,  
systematisk  reducere  mængden  af  mineraludvinding.

ÿ  Du  kan  lære  om  sabotage  af  landbrugsmaskiner  fra  emnerne  "Industriel  produktion",  
"Elektriske  motorer"  og  "Brændstof".  Brug  også  din  viden  og  erfaring.

ÿ  Efterlad  forskellige  forhindringer  for  transportøren,  især  i  samlingerne.  Meget

falske  eller  vildledende  oplysninger  om  tog,  der  kører  til  fjendens  destinationer.

det  er  godt,  hvis  de  tilbageværende  forhindringer  vil  føre  til,  at  skovle  vælter  på  transportøren.

ÿ  Det  næste  mål  for  din  aktivitet  bør  være  mineværktøjer.  Brug  denne  guides  råd  om  
industriel  produktion  og  elektriske  motorer.  For  at  sabotere  værktøjer  skal  du  bruge  almindeligt  
vand,  metal-  eller  kulstøv,  olie.

ÿ  Hvis  du  ved,  at  denne  afgrøde  vil  blive  høstet  for  besætterne,  kan  du  fodre  husdyr  med  
landbrugsafgrøder.  Hvis  det  er  muligt,  så  lad  høsten  være  for  tidlig  eller  for  sent.  Hvis  du  har  
adgang  til  besætternes  lagre  -

ÿ  Kronen  på  din  aktivitet  bør  være  at  sabotere  mineraltilførselslinjer.  Løsn  kæden,  der  
trækker  transportbåndene  med  mineralerne.  Samtidig  vil  et  dybt  indhug  i  kæden  fra  et  slag  
med  en  hakke  eller  skovl  føre  til  et  brud  i  kæden  under  normal  belastning.  Som  regel  kan  
kæder  fejle  af  sig  selv.  Hav  ikke  travlt  med  at  rapportere  opdagede  skader;  skynd  dig  ikke  at  
aflevere  kæden  til  reparation  og  returner  den  efter  reparation.

ødelægge  deres  forsyning  af  korn,  frugt  og  grøntsager  ved  at  lægge  dem  i  blød  i  vand,  så  de  
rådner.  Frugt  og  grøntsager  kan  fordærve,  hvis  de  efterlades  i  solen.

ÿ  Hvis  du  er  sikker  på,  at  afgrøderne  og  husdyrene  vil  blive  brugt  af  besætterne,

ÿ  På  tog  på  vej  mod  fjendens  destinationer  skal  ledsagere  og  passagerer  gøre  livet  så  
ubehageligt  som  muligt  for  passagerer  i  det  besættelsesland.  Pas  på  mad  og  drikkevarer  af  
dårlig  kvalitet,  meget  højt  efter  midnat
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ÿ  Chaufførerne  skal  sikre,  at  togene  kører  langsomt  eller  foretager  uplanlagte  lange  stop  af  
plausible  årsager.  Overforbrug

farvede  linser:  rødt  og  grønt  lys.

ringe  og  melde  alle  stationsstop.  Hyl  også  så  højt  som  muligt  om  natten

ÿ  Deaktiver  skiftepunkterne  på  sporene,  så  de  ikke  bevæger  sig.  For  det

modstand  mod  legende  deres  aktivitet.

en  fejltagelse  I  områder,  hvor  trafikken  hovedsageligt  består  af  fjendtlige  biler,  lastbiler  og  konvojer  
af  forskellige  typer,  skal  du  fjerne  signalerne  fra  farlige  dele  af  vejen.

bagage  mv.

placer  sten  eller  tæt  snavs  mellem  skiftepunkterne.

pointer

ÿUdskift  eller  fjern  vejskilte  ved  vejkryds  og  gafler;  beboer

ÿNår  en  fjende  beder  om  vejledning,  giv  dem  høfligt  de  forkerte  oplysninger.  Især  når  fjendens  
konvojer  stopper  i  nærheden  af  dig,  kan  du  sprede  rygter  og  give  falske  oplysninger  om  lukkede  
eller  sprængte  broer  og  omveje  forude.

ÿHvis  du  kan  starte  en  "trafikprop"  på  en  vej  med  tæt  trafik  -  gør  det.

vil  gå  den  forkerte  vej  og  kan  rejse  snesevis  af  kilometer,  før  han  opdager  sin  egen

ÿ  Få  signalpilene  og  signallysene  til  ikke  at  virke;  lave  om

ÿHvis  der  er  mulighed  og  tid,  så  fyld  tændingslåsene  i  passagerernes  biler  med  affald,  eller  
bedre,  fyld  dem  med  hurtigtørrende  lim;  hæld  snavs  i  lysene
tænding.

bremser  ved  sving  og  nedkørsler.

ÿHvis  du  har  adgang  til  køretøjer  på  parkeringspladser,  skal  du  tænde  lyset  i  parkerede  biler  
for  at  aflade  batteriet.  Hvis  du  er  mekaniker  og  har  adgang  til  motorhjelmen  på  biler,  så  har  du  
mange  mål.  Ledninger,  dyser,  filtre  osv.  -  Dine  mål.  Graden  af  sabotage  her  afhænger  kun  af  dine  
evner  og  alibi.

ÿHvis  det  er  muligt,  skal  du  udskifte  smøremidlet  i  bilens  transmission  med  en  anden  type.

til  besætterne  Smid  ikke  disse  genstande  på  vejen  foran  dit  hus,  det  er  bedre  at  gøre  det  på  dem  
langt  væk  fra  dit  hus  (mindst  150  meter).

ÿ  "Arbejd"  med  tavlerne,  der  styrer  signalerne  på  sporene.  Skift  om  muligt  terminalerne,  så  
signalet  på  fjernbetjeningen  tænder  for  det  forkerte  signal

Det  er  ret  svært  at  skade  selve  motorvejene,  og  derfor  er  det  upraktisk.  Man  kan  selvfølgelig  
lave  vejspærringer  af  væltede  træer  eller  sten.  Lav  dem  på  de  dele  af  vejen,  hvor  det  vil  være  
umuligt  for  passagererne  at  omgå  dem  på  terræn.  Du  bør  også  fokusere  din  opmærksomhed  på  
følgende  sabotagemetoder.

ÿBuschaufføren  kan  køre  forbi  stoppestedet,  hvor  beboeren  eller  samarbejdspartneren  ønsker  
at  stå  af.  Taxachauffører  spilder  beboernes  tid  og  tjener  ekstra  penge  ved  at  køre  den  længste  vej  
til  destinationen.

ÿI  lastbiler,  traktorer  og  andre  køretøjer  skal  du  ved  reparation  ikke  fuldføre  arbejdet  (eller  
udføre  det  så  dårligt  som  muligt).  For  eksempel  må  du  ikke  fastgøre  sagen  sikkert

ÿ  Sørg  for,  at  vognene  ikke  er  placeret  i  de  forkerte  tog.  Fjern  eller  udskift  skiltene  på  bilerne  
(tognummer  og  retning).  Plads  markeringer,  der  angiver,  at  vognene  har  brug  for  akut  reparation.  ÿ  
Saml  jernbanearbejdernes  arbejdstøj  og  giv  det  til  bevægelsens  medlemmer

ÿ  Sørg  for,  at  passagerernes  bagage  bliver  væk  eller  losset  på  de  forkerte  stationer.

Byggehold  med  passende  udstyr  (lastbiler,  traktorer)  kan  ramme  og  beskadige  jernbaneskinner,  
hvis  de  passerer  på  vejstrækninger  med  asfaltbelægning.

ÿ  Spred  glasskår,  søm  og  skarpe  sten  på  vejene  for  at  punktere  dækkene

Biltransport
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ÿDet  er  let  at  beskadige  et  dæk  i  et  dækværksted:  Hæld  væske  inde  i  hjulet,  som  til  sidst  
vil  æde  sig  i  bunden  af  luftventilen.  Kaustisk  soda,  flydende  glas,  benzin  kan  være  egnet  til  
dette.  Du  kan  også  placere  et  fremmedlegeme  mellem  dækket  og  slangen,  efter  et  stykke  tid  
vil  det  medføre  en  punktering.

Moderne  syntetisk  olie  er  imprægneret  med  kemiske  elementer,  der  æder  plak  og  renser  
motoren  indefra.  Derudover  er  selve  smøremiddelbasen  uforenelig  med  en  række  plast-  og  
gummiprodukter.  Olie  splitter  nådesløst  deres  struktur.  Dråben  absorberes,  så  svulmer  
gummiet,  mister  sin  elasticitet  og  kan  med  tiden  ikke  holde  belastningen.  Hævede  rør  i  
kølesystemet  brister  under  tryk,  væske

gearkasse,  ved  at  indsætte  boltene  kun  halvvejs  gennem  bolthullerne.  Mens  du  arbejder

koger  øjeblikkeligt  og  bryder  frem  i  gigantiske  skyer  af  hvid  damp.  Hvad  angår  ledninger,  
absorberer  gummi  også  olie,  hærder  og  revner  på  grund  af  temperatur.

kanaler

gearene  vil  ryste  meget  og  vil  snart  svigte.  Det  er  også  muligt  at  simulere  mangel  på  
reservedele,  hvilket  forlænger  reparationen  over  tid.

ÿHvis  du  har  adgang  til  dækblandingen,  kan  du  ødelægge  dem  ved  at  hælde  olie,  
kaustisk  soda,  flydende  glas,  benzin  på  dem.  Husk  dog,  at  syntetisk  gummi  er  mindre  følsomt  
over  for  disse  kemikalier.

ÿVed  lastning  eller  losning  skal  du  håndtere  lasten  uforsigtigt  for  at  forårsage  skade.  
Arranger  lasten,  så  de  svageste  og  letteste  kasser  er  i  bunden  af  lastrummet  og  de  tungeste  
øverst.  Dæk  lasten  uforsigtigt  til  med  en  presenning,  så  regnen  skader  den
last.

ÿDu  vil  dog  løse  de  reelle  problemer,  når  du  har  adgang  til  motoren.  Hvis  olien  kommer  
på  de  elektriske  ledninger  eller  gummislanger  i  motorens  kølesystem.

ÿNår  hjulet  monteres  efter  reparation,  pumpes  røret  op  så  hurtigt  som  muligt.  I  stedet  for  
at  fylde  jævnt,  bliver  det  i  dette  tilfælde  hurtigere  slidt.  Eller  når  du  samler  hjulet  igen,  se  om  
du  kan  kile  en  del  af  røret  mellem  dækfælgen  og  fælgen,  dette  vil  få  det  til  at  eksplodere  under  
hård  kørsel.

ÿKaptajner  på  pramme  og  både  skal  udvise  ekstrem  forsigtighed,  
når  de  sejler  nær  sluser  og  broer,  og  spilder  deres  tid  og  tiden  på  
andre  fartøjer,  der  måtte  vente  på  dem.  Pramme,  der  "ved  et  uheld"  
støder  på  grund,  er  også  et  effektivt  spild  af  tid.

ÿNår  der  pumpes  luft  ind  i  dækkene,  så  sørg  for  at  trykket  i  dem  er  under  det  normale,  
det  vil  føre  til  hurtigere  slid.  Når  du  pumper  dæk  på  dobbelthjul  (lastbiler),  skal  du  pumpe  det  
indre  dæk  op  til  et  meget  højere  tryk  end  det  ydre;  begge  vil  slides  hurtigere.  Dårligt  justerede  
hjul  slides  også  hurtigt;  Du  kan  lade  hjulene  være  ude  af  justering,  når  de  kommer  ind  til  
justering.  Glem  samtidig  ikke  at  forsinke  "reparationstiden".

ÿVedligeholdelsespersonale  på  sving-,  sving-  eller  løftebroer  kan  
forsinke  trafikken  på  broen  eller  på  vandvejen  under  den  på  grund  af  langsomme  arbejde  af  
enhver  af  de  tilgængelige  årsager.  Bådkaptajner  kan  lade  vindebroer  stå  åbne  og  skabe  
trafikpropper,  hvis  de  stopper  under  en  vindebro  i  en  periode.

ÿPramme-  og  bådpersonale  bør  sprede  falske  rygter  om  
sejlbarheden  og  tilstanden  af  de  vandveje,  de  sejler.  Bed  andre  pram-  
og  bådkaptajner  om  at  følge  ruter,  der  tager  ekstra  tid,  eller  tving  dem  
til  at  omveje

ÿDet  er  meget  nemt  at  punktere  dækkene  på  ubeskyttede  køretøjer.  Placer  sømmet  
lodret  foran  baghjulet  på  siden  væk  fra  føreren;  når  bilen  starter,  vil  sømmet  passere  pænt  
gennem  dækket.

Vandtransport
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•  Elledninger

•  Kommunikation

dårlige  forbindelser  og  beskadige  isoleringen,  deaktivere  internettet  osv.

ÿ  Ansatte  på  posthuset  kan  sørge  for,  at  posten  til  beboerne

ÿ  Operatører  bag  fjernbetjeningerne  i  biografer  kan  forstyrre  visningen  
af  besatte  film  og  fjendens  propagandafilm

var  altid  forsinket  en  dag  eller  mere,  blev  lagt  i  de  forkerte  poser  osv.

ÿ  Det  vil  være  ret  nemt  for  radiostationsingeniører  at  remodulere  stemmetransmissionen
værter,  der  spreder  fjendtlig  propaganda,  så  de  lyder,  som  om  de  taler  gennem  et  tungt  
bomuldstæppe.

ÿ  Interferere  med  besættelsessamarbejdstjenesterne,  især  militæret,  ved  at  foretage  
mindst  et  telefonopkald  dagligt  til  den  fjendtlige  enheds  hovedkvarter;  når  den,  der  ringer,  
tager  telefonen,  så  fortæl  ham,  at  du  har  lavet  en  fejl.  Hvis  du  er  sikker  på,  at  du  ikke  vil  blive  
sporet  af  opkaldet  -  forlad  trusler.  Ring  til  politiet  og  anmeld  anonymt  falske  anmeldelser  om  
brande,  mindre  forbrydelser,  mistænkelige  personer  mv.

Giv  postarbejdernes  overalls  til  medlemmerne  af  modstandsbevægelsen  for  at  fortælle  om  
deres  aktiviteter.

ÿ  Afbryd  om  muligt  telefon-  (og  internet-)  transmissionsledninger.  skade

ÿ  Enhver  kan  forstyrre  visningen  af  en  optager  film  ved  at  lægge  et  
dusin  sommerfugle  i  en  papirpose.  Tag  posen  med  i  biografen,  læg  den  

på  gulvet  i  en  tom  del  af  teatret  og  lad  den  stå  åben.  Møl  vil  flyve  ud  og  klatre  op  på  
projektorlinsen,  så  de  skjuler  skærmen  med  skygger.

ÿ  Beskadigelse  af  isoleringen  af  ethvert  elektrisk  udstyr  har  en  tendens  til  at  skabe  
radiointerferens  i  umiddelbar  nærhed,  især  på  store  generatorer,  neonskilte,  fluorescerende  
belysning  og  elledninger.  Hvis  arbejderne  kan  beskadige  isoleringen  på  højspændingsledningen  
nær  flyvepladsen

isolering  på  elledninger.

ÿ  Adgang  til  tavlen  giver  også  rigelig  mulighed  for  sabotage.  Alt  er  her

dårlig  fokusering,  fremskynde  eller  sænke  filmen  og  forårsage  hyppige  
nedbrud  under  afspilning.

vil  afhænge  af  niveauet  af  din  fantasi  og  graden  af  sikkerhed.

ÿ  Publikum  kan  spolere  visningen  af  besætternes  film  ved  at  klappe  
for  at  overdøve  skuespillerens  ord,  hoste  højlydt  og  tale  i  mobiltelefon  mv.

ÿ  Elektrikere  kan  løsne  og  forurene  ledningsisolatorer  på  strømstænger  for  at  forårsage  
strømlækage.  ÿ  Selvom  du  ikke  har  teknisk  uddannelse,  kan  du  stadig  lave  en  stor  sabotage.  

Det  vil  være  ret  nemt  at  lægge  et  tykt  reb  i  blød  i  meget  salt  vand,  tørre  det  og  derefter  
binde  det  flere  gange  mellem  to  eller  tre  elledninger.  På  samme  tid,  hvis  det  er  muligt,  sno  
flere  omgange  rundt  om  hver  linje  af  tråd.  Når  det  regner,  bliver  rebet  således  en  leder,  hvilket  
resulterer  i  en  kortslutning

låsning.

besættere,  vil  de  komplicere  og  muligvis  umuliggøre  jord-fly  radiokommunikation  i  lang  tid.

ÿ  I  kontorer  og  bygninger  kan  elektrikere  og  netværksreparationsspecialister  gøre  det
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Hjælp  bevægelsesmodstand

•  kæmpere  fra  modstandsbevægelsen,  der  kan  operere  i  dit  område,  kan  være
indbyggere  fra  andre  områder,  så  hjælp  dem  med  at  navigere  i  området  bedre,  
foreslå  de  bedste  måder  og  information  om  besætternes  blokposter;

•  hvis  du  har  mulighed  for  det,  lav  falske  dokumenter  til  medlemmer  af
modstandsbevægelsen  (pas,  personlige  dokumenter  osv.);

•  hvis  det  er  muligt,  kan  du  rekruttere  og  sende  værdifuldt  personale  til
modstandsbevægelsens  rækker  (læger,  signalmænd,  tidligere  politifolk  osv.,  som  
ikke  blev  kollaboratører);

Du,  som  civil  under  besættelse,  kan  ikke  kun  organisere  
og  deltage  i  sabotagehandlinger  mod  besætterne,  men  også  
om  muligt  hjælpe  aktive  grupper  af  modstandsbevægelsen  i  
dit  område.  Generelt  afhænger  hjælpen  i  høj  grad  af  dit  
erhverv,  de  ressourcer  du  har.  Lad  os  overveje  de  vigtigste  
områder  af  din  aktivitet:

•  identifikation  af  samarbejdspartnere,  overførsel  af  oplysninger  om  dem  til  medlemmer  af  bevægelsen

•  overførsel  af  mad,  medicin,  tøj,  information,  værktøj  osv.  til  medlemmer  af
modstandsbevægelsen;

•  først  og  fremmest  er  at  bevare  troen  på  vores  endelige
sejr!  Støt  ligesindede!

modstand  Hvis  det  er  muligt,  kampen  mod  samarbejde;

•  at  skjule  syge  og  sårede  samt  passe  dem;

•  systematisk  overvågning  af  beboerne.  Hvis  det  er  muligt,
dokumenter  deres  forbrydelser.  De  skal  betale  for  alle  de  rædsler,  der  er  bragt  til  
vores  land;

•  produktion  og  distribution  af  informationsmateriale  (postkort,  graffiti).  Spred
nyhederne  på  internettet.  Husk  på  samme  tid,  du  bør  ikke  efterlade  spor  af  din  
involvering,  forsink  ikke  reglerne  for  informationshygiejne.  •  du  kan  jo  selv  erstatte  
modstandsbevægelsens  sårede  kæmpere  for  en  stund.

•  at  skjule  materialer  og  ammunition  i  modstandsbevægelsens  interesse;
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