Zostańmy w kontakcie:
Zapisz się do newslettera – baaaardzo sporadyczne
wiadomości: zawolnosc.org/kontakt/
Śledź nas w wolnościowych mediach społecznościowych,
w których masz pewność, że nasze posty do Ciebie dotrą:
mastodon.online/@koalicja_antyfaszystowska
Mamy też:
fb.com/koalicjaantyfaszystowska
ig.com/koalicja_antyfaszystowska
tiktok.com/@koalicjaantyfaszystowska
Przeczytaj /zrób zdjęcie i podaj dalej!

ZaWolnosc.org

Nie jesteśmy tu tylko dla zabawy – taniec, flagi, skandowanie – to różne formy tego samego protestu, jednocześnie wyraz wolności i sprzeciw wobec zła.
Prosimy, stosuj się do instrukcji grupy porządkowej (opaski na ramieniu), jeśli widzisz coś niepokojącego – daj nam
znać.
Oczekujemy zakrywania ust i nosa maską, najlepiej ffp2
lub ffp3 (bez korków).
Demonstracja to nie miejsce na używki.
Zgromadzenie jest w pełni legalne i pokojowe, jednak
działamy profesjonalnie i bierzemy pod uwagę różne scenariusze. Zapisz sobie, najlepiej na ciele, numer
+48 722 196 139 - w przypadku zatrzymania przez policję,
wraz z kolektywem Szpila, zapewnimy Ci pomoc prawną.
Podczas próby zatrzymania głośno krzycz swoje imię i
nazwisko, na komendzie odmawiaj składania wyjaśnień,
niczego nie podpisuj i żądaj kontaktu z prawnikiem.
Idź ulicą, pozostawienie chodników wolnych pozwala
lepiej dbać o bezpieczeństwo np. umożliwia sprawne poruszanie się grup porządkowych i osób medycznych.
Na miejscu rozdajemy flagi z antyfaszystowskim symbolem trzech strzał – po zakończeniu dema prosimy o
odkładanie ich na platformy.
Jeśli przynosisz własną flagę, będziesz mieć transparent
lub inne elementy wskazujące skąd wracasz, zdejmij je lub
schowaj przed opuszczeniem dema.
Nie wracaj z demonstracji sam(a) – przyłącz się do grupy
znajomych lub innych uczestniczek/ów wydarzenia.

PLATFORMA LIVE:
Siksa
DJ Kochliwa Magda
Di Libe Brennt Wi A Nase Szmate
Hiob Dylan
zagra też kolektyw didżejski Życie Na Fali
PLATFORMA ELECTRO:
KarolSuKa
Bella Ćwir
Młody Polak
pomiędzy występami
didżejskiego seta zagra Veronicami
PLATFORMA RAP:
Szegetz
Serhado
Asthma
Miły ATZ
Tonfa
pomiędzy występami
didżejskiego seta zagra Phatrax.

Twórz własne treści
Może znasz się na grafice i możesz zaprojektować plakat? Albo świetnie
radzisz sobie ze słowem pisanym, masz dużą wiedzę (np. historyczną)
i chcesz przygotować własne ulotki, albo wesprzeć swoim tekstem,
któryś z kolektywów? Skontaktuj się z wybraną grupą i zaoferuj swoją
pomoc.

Twórz wrażliwą, wspierającą społeczność
Zacznij od najbliższych! Upewnij się, że osoby z Twojego otoczenia
wiedzą, że wspierasz je w walce z wykluczeniem, że nie są same.
Daj znać znajomym, że osoby queerowe mogą się przed Tobą
czuć się bezpiecznie ze swoją tożsamością, że lokatorka zagrożona utratą dachu nad głową może liczyć na Twoje wsparcie, że nie
dyskryminujesz innych z powodu niskich zarobków i nie powielasz
neoliberalnych stereotypów. Pamiętaj, że bycie sojuszniczką/kiem
osób wykluczanych to przede wszystkim słuchanie ich potrzeb i
wzmacnianie ICH głosu. Nie uznawaj, że wiesz lepiej, czego potrzeb osobom, których doświadczenia życiowe są inne od Twoich.
Załóż lokalną grupę
Jeśli masz znajomych myślących i czujących podobnie, spróbujcie
regularnie się spotykać. Pomyślcie, co możecie zrobić tu i teraz.
Nie w każdym mieście jest przestrzeń na otwartą działalność
polityczną czy organizowanie debat. Możesz jednak przeprowadzać zbiórki darów i benefity na rzecz ośrodków dla uchodźców,
domów samotnej matki, noclegowni czy domów dziecka. W niektórych polskich miastach działa też inicjatywa Jedzenie Zamiast
Bomb, wydająca posiłki osobom potrzebującym, promując tym
samym pomoc wzajemną i sprzeciw wobec militaryzmu.
Przejmuj przestrzeń
Zdejmuj, zamalowuj, zasłaniaj, zaklejaj nienawistne treści w
przestrzeni publicznej. Klej wlepki oraz plakaty, rozdawaj ulotki i
biuletyny, rób graffiti. W sklepach znajdziesz różne cuda od wszelkich kolorów spreji po tagery, które można mieć zawsze przy sobie.
Wlepki przygotować sam/a na papierze samoprzylepnym lub w
lokalnej drukarni czy zamówić od kolektywów aktywistycznych.
Blokuj faszystowskie konferencje, koncerty, spotkania
Możesz to robić na wiele sposobów. Zaczynając od informowania
lokalu, w którym wydarzenie się odbywa, o tym, kto je organizuje,
poprzez wywieranie nacisku nagłaśnianiem powyższej sytuacji
(pisz do lokalnych i krajowych mediów, spróbuj skontaktować się z
NGOsami lub innymi organizacjami), aż po bezpośrednie, fizyczne
uniemożliwienie zrealizowania imprezy.
Rzuć hajsem
Wspieraj istniejące zrzutki, jednak pamiętaj, że nie każde działanie
może być finansowane przez crowdfunding. Antyfaszystowskie
zbiórki często są zawieszane lub zamykane w wyniku wielokrotnych zgłoszeń. Odezwij się do grupy, której działania popierasz, i
zaproponuj wsparcie.

Dziel się informacjami
Korzystaj z wolnościowych portali informacyjnych, takich jak szmer.info
i mediów społecznościowych np. Mastodon. Udostępniaj treści, które
już powstały! Obserwuj aktywistki i kolektywy w mediach społecznościowych, podawaj dalej ich posty, wchodź w interakcję. Dzięki temu
publikowane treści zwiększą zasięgi, docierając do nowych osób.
Korzystaj z bezpieczniejszych kanałów komunikacji
Możesz spokojnie zakładać, że wszystko, co publikujesz w sieci będzie
wcześniej czy później publiczne. Czasami ma tak być, ale czasami lepiej
żeby to, co myślimy i mówimy, usłyszały bądź przeczytały tylko konkretne osoby. Aplikacje Signal i Element to sprawdzone, proste i względnie
bezpieczne komunikatory, które polecamy. Większość pozostałych służy
głównie do zbierania danych na nasz temat, sprzedawanych komukolwiek, kto zapłaci. Zachowanie prywatności wszędzie gdzie to możliwe
jest warte więcej niż może się wydawać, kiedyś docenisz.
Edukuj się i otwórz na innych
Ale nie proś kobiet, aby udowadniały ci, że nierówności płacowe istnieją, osób queer o tłumaczenie się ze swojej niebinarności, migrantek/
ów o udowadnianie, że ich życie jest zagrożone, nie dawaj osobom
w kryzysie bezdomności wykładów o zaradności. Internet pełen jest
rzetelnych artykułów opartych na badaniach naukowych, które mogą
być Twoim punktem wyjścia, a czasem wystarczy odrobina empatii.
Pokaż, że wychodzisz z inicjatywą i nie czekasz, aż ktoś Cię obsłuży. Nie
wychodź z paternalistycznych pozycji wszechwiedzącego nauczyciela,
ale rozmawiaj jak równy z równym i wyciągaj wnioski z rozmowy.
Kupuj od kooperatyw i spółdzielni
Jeśli masz na to fundusze, rób zakupy u lokalnych sprzedawców i zaangażowanych inicjatyw takich jak warszawska Kooperatywa Dobrze,
Fuegro, Maszynownia czy Oficyna Bractwo Trojka. Wspólne zakupy ze
znajomymi pomogą Wam obniżyć koszty.
Wstąp do związku zawodowego
Organizując się, możesz polepszyć warunki pracy i życia – wywalczyć
wyższe płace, krótszy czas pracy, świadczenia socjalne oraz dobrej
jakości usługi publiczne. Angażując się we wspólne działanie możesz
wpływać na funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa, w którym żyjemy. Wszędzie tam, gdzie działają aktywne i silne związki zawodowe,
warunki pracy są lepsze i stabilniejsze a zarobki wyższe.
Mów o swoich poglądach
Nie zawsze i nie wszędzie jest to łatwe, szczególnie w polskich warunkach. Jeśli jednak jesteś w stanie zdobyć się na to, dzięki Twojej
postawie antyfaszyzm będzie bardziej zauważalny, a Ty pokażesz, że
istnieje inny głos w dyskursie publicznym, niż tylko głos pogardy, głos
obrzydzenia, głos wykluczenia i odrzucenia
Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych. Każde z powyższych działań
wcielaj w życie, jeśli wiesz, że nic Ci nie grozi.

WSZYSTKIE JESTEŚMY ANTIFA!
Antifa oznacza
antyfaszystowska/antyfaszystowski.
Jesteś przeciwko faszyzmowi?
Niespodzianka: JESTEŚ ANTIFĄ!

