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EDITORIAL 
WOJNA 2 

WOJNA narodziła się po to, aby przedstawić nasz anarchistyczny 

punkt widzenia na temat walk, z którymi mamy do czynienia jako 

uciskana część populacji. 

 

To narzędzie wypowiedzi grupy Federacji Anarchistycznej we 

Wrocławiu i okolicy. Wojna chce rozpalić nowe debaty z krytycznej 

perspektywy, aby wyjść z pozycji narzuconej nam przez oficjalne 

media. 

Chcemy mówić o naszych codziennych problemach jako członkowie 

tego społeczeństwa z konotacją antagonizmu, analizy i krytycznego 

myślenia. 

Chcielibyśmy rozpocząć nowe dyskusje na temat naszej 

rzeczywistości i przedstawić swoje opinie na temat aktualnych 

wydarzeń. 

 

My, jako anarchiści i krytycy aktualnego stylu życia, nie ufamy 

oficjalnym mediom, ponieważ codziennie pokazują, że ich 

podstawowym celem jest ochrona uprzywilejowanych klas naszego 

społeczeństwa. 

 

 

Nikt nie będzie wolny, dopóki wszyscy nie będziemy wolni. 

 Mail:  FA@Wolnywroclaw.pl 

 Strona: Wolnywroclaw.pl 

 IG: @FAWroclaw 

 TW: @Fedanarwroclaw 

 FB: Federacja Anarchistyczna 



WOJNA 3 

System, w którym przyszło nam żyć, oparty jest na wyzysku i 

przemocy, odbiera poczucie godności i próbuje upokarzać nas na 

każdym kroku. Musimy walczyć o podstawowe prawa pracownicze i 

zabezpieczania socjalne, o godność, o chleb, o dach nad głową: 

 

1) Dostępu do legalnej, bezpiecznej, darmowej aborcji dla 

wszystkich osób, które są w ciąży i nie chcą w niej być. 

2) Wypowiedzenia konkordatu i rozliczenia się z osobami 

biorącymi udział w przestępstwach seksualnych w Kościele 

Katolickim i likwidacji wszystkich przywilejów społecznych i 

politycznych Kościoła Katolickiego. 

3) Dostępu do bezpłatnej, dobrze zorganizowanej opieki 

medycznej dla wszystkich osób, które przebywają w tym kraju, 

gwarantującej szybki kontakt ze specjalistami. 

4) Zwiększenia liczby publicznych żłobków i przedszkoli tak, by 

zapewnić w nich miejsca wszystkim potrzebującym. 

5) Podniesienia płac do średniej krajowej dla opiekunek, 

pielęgniarek, ratowniczek, nauczycielek oraz innych pracownic 

i pracowników opieki. 

6) Zagwarantowania osobom opiekującym się dziećmi – również 

dorosłymi – z niepełnosprawnościami godnego życia, czyli 

zasiłku opiekuńczego w wysokości średniej krajowej pensji oraz 

bezpłatnego dostęp do rehabilitacji. 

7) Możliwości przysposobienia dziecka osoby, z którą jest się w 

związku bez względu na płeć tej osoby oraz prawa do adopcji 

dla par jednopłciowych, uznania rodzicielstwa dwóch osób, gdy 

in vitro dotyczy pary jednopłciowej. 

8) Dymisji rządu. 

9) Dostępu do bezpłatnej, rzetelnej i merytorycznej edukacji 

seksualnej zapewniającej bezpieczniejszą przestrzeń i 

przyszłość dla osób z niej korzystających. 

10) Żadnych represji za obecnie trwające protesty. Domagamy się 

zaprzestania represjonowania osób biorących udział w 

protestach: zniesienie kar pieniężnych, ograniczenia wolności, 

dozoru policyjnego, itd. 

POSTULATY WROCŁAWSKICH 

ANARCHISTEK 

POSTULATY WROCŁAWSKICH ANARCHISTEK 



LIST OD WROCŁAWSKICH 
REWOLUCJONISTEK 

WOJNA 4 

22 pażdziernika 2020 roku 

złożony ze sprzyjających rządowi 

prawników Trybunał 

Konstytucyjny orzekł, że aborcja 

wykonywana ze względów wad 

płodu jest sprzeczna z 

Konstytucją Rzeczypospolitej. 

Prawicowi politycy uknuli termin 

"aborcja eugeniczna",choć jest to 

manipulacja, bo taki typ aborcji 

nie ma nic wspólnego z eugeniką. 

Prawo polskie do tej pory 

pozwalało na przerwanie ciąży w 

3 przypadkach: czynu 

zabronionego (gwałtu, 

kazirodztwa, pedofilii), 

zagrożenia życia i zdrowia matki 

oraz zagrożenia życia płodu. Ten 

ostatni przypadek stanowił ponad 

90% wszystkich legalnych 

zabiegów wykonywanych w 

kraju.  

 

Po decyzji Trybunału 

Konstytucyjnego Strajk Kobiet 

(kobieca organizacja powołana w 

2016 roku) ogłosił demonstracje 

na następny dzień,w piątek 23 

listopada. Na ulice polskich miast 

i miasteczek wyszły setki tysięcy 

wściekłych kobiet. Największe 

miasta zostały sparaliżowane na 

wiele godzin, przez następne dni 

codziennie trwały blokady dróg 

(rowerowe, samochodem, 

motorowe, 

piesze), rond, wiece, pochody i 

pikiety.Osoby z ruchu 

anarchistycznego czynnie brały 

udział w tych protestach, starając 

się zradykalizować ich wydźwięk. 

Udało się to częściowo. W 

kolejnych dniach hasła na 

protestach zaczeły się zmieniać z 

"Jebać PIS" czy "Bosak ma 

małego" na "Wykrwawić władzę, 

nie kobiety" czy "Solidarność 

naszą bronią", czyli typowe 

anarchistyczne hasła. 

Wrocławskie aktywistki i 

aktywiści działali dzień i noc. 

Dziewczyny z kilku organizacji, 

po kilku dniach debat, rozważań i 

wkurwu utworzyły profil 

Wrocławskich Rewolucjonistek: 

strony internetowej i fanpage'a 

poświęconych ruchom kobiecym z 

perspektywy wolnościowej. 

Chętne osoby z wrocławskich 

grup anarchistycznych włączyły 

się do tego projektu. Obecnie 

działa tam ok. 6osób, ze 

wsparciem kilkunastu grup. 

Wrocławskie Rewolucjonistki 

opracowały "plan minimum", 

czyli żądania praw socjalnych i 

likwidacji rządu. Równocześnie 

Strajk Kobiet ogłosił swoje 

postulaty, częściowo zbieżne z 

anarchistycznymi.   

LIST OD WROCŁAWSKICH REWOLUCJONISTEK 



WR tworzą ulotki i rozdają je 

podczas protestów. 

Na demonstracjach walczą o 

pełny dostęp do aborcji, 

sprzeciwiają się kapitalizmowi i 

faszyzmowi. 

 

Wielkie demonstracje trwały w 

kraju ok. 15 dni, potem 

frekwencja bardzo spadła i akcje 

stały się małe -brało w nich 

udział od kilku do kilkuset osób. 

Aktywistki i aktywiści powiązani 

ze Strajkiem Kobiet ogłosili, że 

demonstracje będą odbywać się 

teraz raz w tygodniu. 

 

W tym okresie dużo osób 

dołączyło do ruchów 

anarchistycznych, widząc w nich 

alternatywę od partyjnych 

przepychanek i walki liberalnej, z 

którą często kojarzony jest Strajk 

Kobiet, przez ich liderkę Martę 

Lempart. Jest to osoba bardzo 

charyzmatyczna, jednak jest 

właścicielką firmy deweloperskiej 

i robi karierę polityczną (m.in. 

startowała w wyborach na 

prezydentkę miasta Wrocławia).  

 

W walce kobiet akcent musi 

zostać postawiony na człowieka. 

Nie człowiek ma służyć tej walce, 

ale walka człowiekowi. Prawa 

kobiet można w pełni uzyskać 

tylko w wolnym i równym 

społeczeństwie. Prawdziwa 

wolność nie zna i nie chce znać 

kupieckiej myśli, kto włożył w 

działanie więcej, a kto mniej.  

 

Musimy się zjednoczyć, by 

działać przeciwko wrogowi 

kobiet i wszystkich ludzi, 

czyli autorytarnemu 

rządowi i faszystom. 

Musimy walczyć o pełną 

demokratyzację życia 

publicznego. Nasz wróg - 

państwo - nie kalkuluje, kto 

jest bardziej lewacki, a kto 

mniej. Jeśli zdoła, uderzy w 

nas wszytskich jednakowo.  
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Anarchizm musi znaleźć drogę do 

tzw. drobnomieszczaństwa, 

rolników i pracowników, i 

przekonać ich do anarchizmu, tak 

jak stało sie to np. w Hiszpani. 

Trzeba szeroko propagować hasła 

siostrzeństwa i równości. 

Anarchizm może sie stać silny 

jedynie wtedy, kiedy odżyje w 

nim hasło rewolucji francuskiej: 

"Wolność, równość, braterstwo", 

w naszym wypadku oczywiście 

"siostrzeństwo". 

Tak więc drogie 

koleżanki, 

dołączajcie i 

wychodźcie na ulice! 

WOJNA 6 LIST OD WROCŁAWSKICH REWOLUCJONISTEK 



WOJNA 7 

Życie to ciągła walka!  
System, w którym przyszło nam żyć, oparty jest na wyzysku i 

przemocy, odbiera poczucie godności i próbuje upokarzać nas na 

każdym kroku. Musimy walczyć o podstawowe prawa pracownicze i 

zabezpiecznia socjalne, o godność, o chleb, o dach nad głową. 

 Doświadczamy ciągłych represji 

m. in. jako kobiety, osoby 

queerowe, pracownice i 

pracownicy, imigrantki i imigranci, 

lokatorki i lokatorzy. Musimy też 

walczyć o nasze zdrowie i życie 

rodzinne. W sytuacji gdy panuje 

epidemia, służba zdrowia jest w 

tragicznej sytuacji, a nasi najbliżsi 

potrzebują opieki, zmuszone 

jesteśmy do wychodzenia na ulice i 

walki, by przeciwstawić się decyzji 

władzy, która chce odebrać nam i tak restrykcyjne prawo do decyzji o 

naszym ciele, naszym życiu i zdrowiu. Chce odebrać nam prawo do 

decyzji, czy zdecydujemy się na legalną aborcję z powodu 

patologicznego uszkodzenia płodu, czy nie. Chce nas zmusić do 

całkowitego podporządkowania się ich ideologii.  

Nie możemy na to pozwolić! Władza oparta na sojuszu kapitalizmu, 

patriarchatu i fundamentalizmu religijnego wypowiedziała nam 

wojnę już dawno i systematycznie ogranicza nasze prawa. Ale my 

stajemy przeciwko. Bez liderów, organizując się oddolnie i 

spontanicznie, wspierając się wzajemnie, stajemy przeciwko władzy i 

będziemy kawałek po kawałku odzyskiwać naszą przestrzeń i nasze 

życie.  

     FA Wrocław         

Życie to ciągła walka!  



WOJNA 8 

NIE ZGUBMY CELU!  
Walkę o cel, który początkowo przyświecał dzisiejszym protestom 

przysłaniają ostatnio takie wydarzenia jak ataki faszystowskie na 

uczestniczki marszów, pojawienie się wojska czy obrońców 

kościołów, groźby polityków dotyczące represji na organizatorkach 

manifestacji.  

Ponadto nie słabnie hasło "Jebać PiS", które z ukontentowaniem 

krzyczy większość maszerujących, a które jednocześnie nic nie wnosi 

do debaty społecznej i nie wyraża żadnego postulatu.  

Wychodzimy na ulice bo mamy dość dyktatury narodowo-katolickiej, 

która traktuje kobiety jak przedmioty służące do produkcji dzieci.  

Zablokowaliśmy miasta, i bedziemy je blokować dalej.  

Trzeba o naszym celu pamiętać szczególnie teraz, kiedy po ponad 

tygodniowych protestach rząd nie podejmuje ani dialogu ani żadnej 

decyzji. Organizujmy się i walczmy cały czas, organizacja to nasza 

siła.  

Trzeba pójść krok dalej. Kobiety w Islandii pokazały nam drogę, 

którą może być srajk generalny i nieustająca walka. Trzeba się 

organizować i iść o krok dalej. Strajk kobiet, zrzeszanie się w 

grupach i walka o pełne wyzwolenie. 

Nie chcemy tylko dymisji rządu, walczymy o coś wiecej, o wolsność 

każdego człowieka w naszym społeczeństwie-nie pod butami 

kapitału, władzy i kleru.  

Nikt nie bedzie wolny dopóki wszyscy nie będziemy wolni.  

Organizuj się i walcz!  

FA Wrocław  

NIE ZGUBMY CELU!  



WOJNA 9 

Wywiad z Ruth Zurbriggen: Aborting 
Anywhere in Quarantine (Aborcja w 
dowolnym miejscu w czasie 
kwarantanny). 
 

LatFem rozmawiała z 

feministyczną ratowniczką Ruth 

Zurbriggen na temat dostępu do 

aborcji w trakcie kwarantanny. O 

ile przed pandemią usługa 

legalnego przerwania ciąży (ILE) 

nie była powszechna, teraz 

musimy również ignorować 

oportunistów antyaborcyjnych 

sprzeciwiających się 

prawom  kobiet i kapryśny 

system priorytetowej opieki. W 

tym kontekście ratownicy nadal 

asystują podczas aborcji w 

dowolnym miejscu w tempie tak 

intensywnym jak zawsze. 

Nikt nie zapytałby, która Ruth, 

gdyby ktoś zasugerował „jeśli 

potrzebujesz aborcji, zadzwoń do 

Ruth”. Jest jedną z założycielek 

Socorristas en Red (SenRed), 

organizacji zrzeszającej 54 grupy 

z całego kraju, które asystują 

medycznie, z użyciem leków, 

osobom decydującym się na 

aborcję. Ruth Zurbriggen jest 

także założycielką La Revuelta, 

patagońskiego kolektywu 

feministycznego, któremu udało 

się usunąć Buenos Aires z pozycji 

centralnej i zdobyć wsparcie 

pracowników służby zdrowia w 

zakresie działań ratujących życie. 

W czasie pandemii pierwsza 

pomoc nabiera nowego znaczenia, 

chociaż Światowa Organizacja 

Zdrowia i krajowe Ministerstwo 

Zdrowia uznały aborcję za usługę 

podstawową, przeszkody, z jakimi 

borykają się osoby decydujące się 

na aborcje w ramach systemu 

opieki zdrowotnej, istnieją nadal, 

większe niż kiedykolwiek.  

Wywiad z Ruth Zurbriggen 



O ile przed pandemią usługa 

legalnego przerwania ciąży (ILE) 

nie była powszechna, teraz 

konieczne jest również zmaganie 

się z antyaborcyjnymi 

oportunistami sprzeciwiającymi się 

prawom i kapryśny system 

priorytetowej opieki. W tym 

kontekście ratownicy nadal 

asystują podczas aborcji w 

dowolnym miejscu (jak pieśń 

określająca pozycję do 

samodecydowania mówi: „legalna 

aborcja, gdziekolwiek”) w tak 

intensywnym tempie, jak zawsze: 

w latach 2014-2019 asystowali w 

trakcie aborcji dokonanych przez 

31 936 kobiet i osób w ciąży. 

— Podsumowaliście statystyki 

waszych działań na 2019 rok. 

Według danych, SenRed 

towarzyszył każdego roku podczas 

coraz większej liczby zabiegów 

aborcji, a w ubiegłym roku 

towarzyszył 12575 kobietom i 

osobom ciężarnym. Czy w tym 

szczególnym okresie izolacji 

zgłasza się do was więcej osób? 

– Powiedziałabym, że wezwania nie 

zmniejszyły się w stosunku do tego, 

do czego doszliśmy w SenRed. 

Powiedziałabym też, że czuliśmy, 

że było ich więcej. To poczucie, że 

było ich więcej, wiąże się z faktem, 

że skoro całe życie codzienne jest 

głęboko dołujące, to w pozostałym 

czasie całkowicie angażuje nas 

wsparcie dla aparatu 

towarzyszenia osobom 

podejmującym się aborcji. 

Wiadomości telefoniczne oraz 

otrzymywane przez social media 

powodują więcej rozgoryczenia: ile 

tygodni zajmie mi rozwiązanie tego 

problemu? Jak zamierzasz mi w 

tym pomóc, jeśli nie mogę wyjść z 

domu? 

To „Czuję, że nie mam wyjścia” 

narastało wraz z izolacją. To 

sprawia, że konsultanci 

telefoniczni, którzy wykonują 

ogromną pracę, również odczuwają 

inne wymagania podczas 

pierwszego kontaktu. 

Zaproponowaliśmy utrzymanie, a 

nawet zwiększenie liczby godzin 

telefonów publicznych w niektórych 

grupach, ponieważ zwiększył się 

czas poświęcony na każde 

połączenie. Wracam do czytania 

wiadomości Face, takich jak 

„Zadzwoniłem, a oni mi nie 

odpowiadają” i wiem, że 

odpowiadamy, tylko że dzwoniący 

potrzebuje odpowiedzi w tym 

konkretnym momencie, a 

jednocześnie połączenie może 

wymagać 15 do 20 minut rozmowy. 

Nie wspominając o tym, że 

dzwoniący robi to potajemnie przed 

swoją rodziną lub agresywnymi 

partnerami, z którymi mieszka… 

WOJNA 10 Wywiad z Ruth Zurbriggen 



WOJNA 11 

— Jak dzisiaj wygląda logistyka, 
kiedy dostajesz telefon? Co się 
zmieniło? 

-Jest jasne, że w czasach pandemii 

sztuka asystowania aborcji, jaką 

rozwijamy, musi zostać i została 

dostosowana do nowych 

warunków. I w tym procesie 

bardziej niż kiedykolwiek kluczowa 

jest komunikacja z tymi, którzy 

chcą zagwarantować sobie prawo. 

Bardziej niż kiedykolwiek 

konieczne jest budowanie 

wspólnoty i więzi między sobą. I że 

te sformułowania służą również 

dalszemu żądaniu, aby państwo 

oraz rządy krajowe i 

prowincjonalne decydowały o 

określonej polityce, aby zalecenia i 

wytyczne WHO wydane przez 

samo Ministerstwo Zdrowia były 

respektowane codzienne. 

Podejrzewam, że trzeba się też 

przygotować na długi, bardzo długi 

okres. 

Powiedzmy, że wzrosły nasze 

obawy, zarówno o tych, którzy 

potrzebują pomocy przy aborcji, jak 

i o opiekę nad działaczkami Sieci, 

bo i my przeżywamy bezdenność 

tego czasu i musimy zrobić na to 

miejsce. Jestem bardzo 

zaniepokojona tym jak się utrzymać 

i podtrzymać naszą działalność.  

—Przed kwarantanną proces 
obejmował łącze telefoniczne, 

ale także udział w warsztacie. 
Wyobrażam sobie, że 
wolontariusze musieli na nowo 
odkryć sposób, w jaki asystują. 

 

 

 

 

– To, co było i jest w SenRed od 
początku kwarantanny, to potrzeba 
przekonfigurowania sposobów, w 
jakie pomagamy i dbamy o siebie. 
Jakie są zasady? Czy dbamy 
również o siebie żeby móc 
kontynuować nasze działania 
pomocowe? 
Ten czas odebrał nam – pośród 
wielu innych rzeczy – najcenniejszą 
rzecz, jaką posiada ta sieć: 
spotkania twarzą w twarz z 
osobami, które potrzebują aborcji. 
Ponieważ istnieje nieunikniona 
obecność ciał. Wielokrotnie 
mówimy o pedagogice aborcji 
SenRed, jej podstawą są spotkania 
twarzą w twarz, które pozwalają 
nam spotkać się, spojrzeć na 
siebie, poczuć siebie, zobaczyć 
nasze twarze, tony głosu, zapachy, 
odkryć się przed nieznajomymi, 
prawda? Przypuszczam, że w 
obliczu sytuacji w której nie mamy 
tej możliwości, robimy miejsce na 
inne zabiegi, dzięki czemu nasza 
zdolność słuchania staje się 
znacznie bardziej otwarta. 

Wywiad z Ruth Zurbriggen 



WOJNA 12 

Kilka tygodni przed ogłoszeniem 
pandemii prezydent Alberto 
Fernández zapowiedział na 
otwarciu sesji Kongresu przesłanie 
projektu ustawy o dobrowolnym 
przerywaniu ciąży. Kryzys 
zdrowotny i poczucie szansy 
ukształtowały scenariusz, w którym 
walka o legalizację aborcji straciła 
na znaczeniu. Po sformalizowaniu 
prewencyjnej i przymusowej izolacji 
społecznej organizacje krajowe i 
wojewódzkie wydały zalecenia i 
wytyczne, aby zagwarantować 
prawo do aborcji. Nawet aborcja 
została uznana za usługę 
podstawową, ale bariery w 
dostępie do niej mnożyły się, 
ograniczając prawa seksualne i 
reprodukcyjne do praw 
drugorzędnych. 

—Aborcja została uznana przez 
WHO za usługę podstawową. 
Czy zdajesz sobie sprawę, że w 
tym konkretnym kontekście 
wzrasta utrudnienie w dostępie 
aborcji? 

-Tak, zdajemy sobie sprawę z 
przeszkód w zagwarantowaniu 
aborcji pomimo tego, co zostało 
zadeklarowane przez WHO i 
podtrzymywane przez Narodowy 
Program Zdrowia Seksualnego i 
Rozrodczego (SRH) oraz 
prowincjonalne programy SRH. Jak 
zawsze, różnorodność jest pod tym 
względem bogata. Problemy: przed 
pandemią dostęp do aborcji w 
Argentynie nie był zagwarantowany 
a cały proces doszlifowany. 
Przeszkody: niezliczone, pomimo 

tego, jak duży postęp poczyniliśmy 
w tych latach dzięki pracownikom 
służby zdrowia, którzy są bardzo 
zaangażowani w zagwarantowanie 
odpowiednich praw, a nawet przy 
znacznym braku środków, aby to 
zrobić. Mamy prowincjonalne 
służby, które chwalą się kupnem 50 
dawek zabiegów aborcyjnych; które 
odmawiają stosowania praktyk 
MVA (ręczna aspiracja próżniowa, 
medyczna technika odsysania 
zawartości macicy), a także nie 
zakazują stosowania praktyki 
łyżeczkowania (odradzanej przez 
samą WHO); są szpitale, w których 
usługi ginekologiczne są 
zatrzymywane przez 
sprzeciwiających się tej praktyce, 
co jest wyraźnie sprzeczne z 
obowiązującym prawem; służby 
ultrasonograficzne, które kiedy 
przeczytają, że wskazanie USG 
mówi o nielegalnej aborcji, odsyła 
kobiety z broszurą grup 
antyaborcyjnych, aby zadzwoniły 
pod numer, który ma zniechęcić je 
do podjęcia decyzji o aborcji. 

Jeśli przed pandemią mieliśmy już 
taki scenariusz, dlaczego w trakcie 
kwarantanny to wszystko się 
zmieniło? Wiemy na przykład z 
mapowania które robimy, które 
kliniki gwarantowały nielegalne 
aborcje i że z powodu 
restrukturyzacji opieki z powodu 
Covid-19, przestały ją wykonywać. 

 

Wywiad z Ruth Zurbriggen 
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—Jaki wpływ może mieć państwo na zagwarantowanie 
zmniejszenia liczby nielegalnych aborcji? Jaką rolę odgrywa w 
tym kontekście pierwsza pomoc, gdy służba zdrowia nie 
absorbuje i nie zaspokaja potrzeb? 

-Ma to ogromne konsekwencje dla życia tych, którzy muszą dokonać 
aborcji i będzie miało duży wpływ na system opieki zdrowotnej, 
ponieważ jeśli konsekwencje niebezpiecznych nielegalnych aborcji 
ponownie wzrosną, kobiety te pójdą do szpitali. Nie możesz mieć w 
tej sprawie bojaźliwej polityki. Inwestuje się dużo pieniędzy, aby 
system opieki zdrowotnej mógł pomóc zwalczać konsekwencje 
wirusa, to samo nie dotyczy zdrowia seksualnego i zdrowia (nie)
reprodukcyjnego ani środków związanych z przemocą ze strony 
mężczyzn. Spodziewałam się (warto to powiedzieć i wziąć sprawy w 
swoje ręce) znacznie więcej od obecnego kierownictwa rządu w 
odniesieniu do tych dwóch kwestii. 

Ze swojej strony podjęliśmy decyzję o znacznie większym 

monitorowaniu żądań, aby służby zdrowia udzieliły odpowiednich 

odpowiedzi. Wymaga to od nas działania bardziej rzemieślniczo, jest 

to czasem bardzo wyczerpujące. Nazywam to polityką “jedna po 

drugiej, jedna po drugiej, z każdą”, dopóki nie uzyskam dostępu do 

prawa. 

Jesteśmy 500 osobami aktywistycznymi w całym kraju, które chcą 
egzekwować obowiązujące przepisy i zalecenia WHO. To nasza siła, 
trwała praca sieci, tych wszystkich ludzi którzy w 2019 roku 
towarzyszyli 12575 kobietom w trakcie ich aborcji. 

ywiad z Ruth Zurbriggen 
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 “Przemoc wobec kobiet 

jest kluczowym 

elementem tej nowej 

globalnej wojny, nie tylko 

z powodu horroru, jaki 

wywołuje lub przesłania, 

które wysyła, ale z 

powodu tego, co kobiety 

reprezentują, aby 

utrzymać swoje 

społeczności razem i, co 

równie ważne, bronić 

niekomercyjnych 

koncepcji 

bezpieczeństwa i 

bogactwa “ Silvia 

Federici,  

 „W kapitalizmie seks może 

istnieć, ale tylko jako siła 

wytwórcza służąca 

prokreacji i rodzenia 

najemnych / męskich 

pracowników oraz jako 

środek społecznego 

uspokojenia i 

rekompensaty za nędzę 

codziennego życia. Silvia 

Federici,  

 

 "Anarchizm" oznacza więc 

uwolnienie ludzkiego 

umysłu od władzy religii, 

ludzkiego ciała od władzy 

własności, a wreszcie 

zerwanie więzów i 

ograniczeń, jakie narzuca 

rząd. Anarchizm oznacza 

porządek społeczny oparty 

na swobodnych 

zrzeszeniach jednostek dla 

wytwarzania 

rzeczywistego bogactwa 

społecznego - porządek, 

który zagwarantuje 

każdemu człowiekowi 

wolny dostęp do ziemi i 

nieograniczone 

korzystanie z tego, co 

niezbędne do życia wedle 

indywidualnych potrzeb, 

gustów i skłonności.—E. 

Goldman 
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 ̈Pride¨ to brytyjski film 

napisany przez Stephena 

Beresforda i wyreżyserowany 

przez Matthew Warchusa, który 

został wydany w 2014 roku. 

Oparty na prawdziwych 

wydarzeniach film śledzi grupę 

aktywistów LGBT, którzy 

zdecydowali się połączyć siły z 

walką górników w 1984 roku. Ta 

grupa stworzyła kampanię 

„Lesbijki i geje wspierają 

górników”, aby uzyskać 

widoczność i walczyć o dwie 

sprawy, które pociągają za sobą 

nabycie praw dla obu stron. 

Krajowy Związek Górników 

byłby niechętny przyjęciu 

wsparcia tego stowarzyszenia 

lesbijek i gejów, więc kolektyw 

zdecydował się przenieść swoje 

udziały bezpośrednio do małego 

górniczego miasteczka w Walii. 

To film, który uwidacznia 

międzysektorową walkę dwóch 

represjonowanych przez państwo 

grup, które postanawiają 

połączyć siły, przełamując w ten 

sposób 

wszelkie 

uprzedzenia 

czasu i ucząc 

się od siebie 

nawzajem. 

Przede 

wszystkim 

był to 

przełom w 

walce z 

homofobią w 

tym małym 

miasteczku na wsi w Wielkiej 

Brytanii. 

Jeśli chcesz przesłać nam jakąś sugestię, opinię, tekst lub 

chcesz nawiązać kontakt, nie wahaj się z nami skontaktować. 

Jeśli Ci się podobało, odezwij się i sprawdź jak możesz nas 

wesprzeć lub do nas dołączyć. 

Skontaktuj sie z nami! 


