Checklist de grupos de afinidade | Camp in Gás
Escolher um nome para o grupo de afinidade, de preferência algo incomum e
diferenciado que possa ser gritado facilmente.
Partilhem os vossos nomes completos, moradas, datas de nascimento e
pessoas de contacto, para o caso e lesão ou detenção.
Falem sobre os vossos objetivos pessoais e motivação:
- Porque queres participar
- O que esperas conseguir
Falem de experiências anteriores e medos:
- O que esperam umas das outras
- Como pensam que se vão sentir física e mentalmente? Há coisas em que tenhas
mais ou menos dificuldade?
- Quais os vossos limites pessoais?
- Como é que o vosso grupo de afinidade deve lidar com isso?
- Como querem enfrentar a possível repressão?

Pensem no vosso comportamento em situações específicas:
- Têm necessidades especiais, antes, durante ou depois da ação?
- O que temes? O que te ajuda nessa situação?
- Como reagir na frente da polícia?
- Como reagir perante uma detenção? Dar os dados pessoais ou não?
- É importante que alguém te apanhe do centro de detenção? Alguém em
específico?
- Existem situações em que dissolveriam o grupo de afinidade?
Fixem as buddies que ficam juntas durante a ação (se forem do mesmo sexo é
mais provável ficarem detidas juntas)

Pratiquem a tomada de decisões:
- Concordem em sinais
- Pratiquem decisões por consenso durante o acampamento (vamos dormir ou
continuar na festa?)
Deleguem no grupo as tarefas:
- Quem vai ser o representante em reuniões de delegadas?
- Quem tem um telemóvel? Trocámos os contatos?
- Com quem devem manter a comunicação fora do grupo de afinidade?
- Quem conhece a área?
- Alguém tem kit de primeiros socorros? Água? Comida?
Pensem em pontos de encontro antes, durante e depois da ação caso se
percam.
Escrevam o número legal no vosso corpo (papel pode ser perdido ou confiscado).
Este deve ser usado quando testemunharem detenções.
Marquem hora e local para um debrief depois da ação:
- Como todas se sentiram durante a ação?
- O que funcionou? O que não funcionou?
- Houve repressão? Pode haver no futuro?
Concordem em contatar e ajudarem-se caso nas semanas ou meses seguintes
haja repressão.

