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CZYM JEST STRAJK KOBIET?
Jesteśmy oddolnym, niezależnym ruchem społecznym wkurzonych 

kobiet i wspierających nas, rozumiejących mężczyzn. Strajk powstał 
w 2016 roku, a pierwszym działaniem był tzw. „Czarny Poniedziałek”. 
Wydarzenia te były zapoczątkowane zmianami, które rząd chciał 
wprowadzić w temacie dostępu do aborcji. Protestujemy i działamy 
na rzecz praw kobiet, a także demokracji oraz Polski dla wszystkich. 
Naszą największą dumą jest silna mobilizacja – jesteśmy w ponad 
150 miastach w Polsce, przy czym aż 90% z nich to miejscowości 
mniejsze niż 50 000 mieszkańców. W Strajku Kobiet obowiązuje 
zasada pełnej autonomii grup lokalnych. Oznacza to, że przy wspólnej 
akcji obowiązuje nas minimum – wspólna nazwa, hasło, podstawa 
identyfikacji wizualnej oraz wsparcie formalne i materialne ze strony 
Strajku. Schemat i działanie poszczególnych grup lokalnych jest 
wolny od jakiejkolwiek odgórnej ingerencji.

JAK TO WIDZIMY?
Każdy strajk jest inny i ta różnorodność jest główną siłą 

Strajku Kobiet! Zaczęło się od decyzji w Trybunale Konstytucyjnym, 
a skończyło aktywnym wyrażeniem sprzeciwu na ulicach. Zaczęło się 
indywidualnymi wątpliwościami, a stało się masowym ruchem. 

MAMY DOŚĆ! Dość wysyłania petycji, które nic nie dają. Dość 
apelowania, spotkań i gładkich słówek, za którymi nie idą czyny. 
Dość grzecznego proszenia o prawa, które nam się należą. Dość 
przepisowych, zgłoszonych zgromadzeń, na których chodzimy tam, 
gdzie władza nam pozwala. Czas na konkretne działania, ale działania, 
prowadzone w sposób pokojowy.

Nie używamy przemocy, choć to my jesteśmy jej ofiarami. Nie 
chcemy zemsty, a jedynie równości i samostanowienia. Będziemy 
do tego dążyć pokojowymi akcjami. To nasz moralny obowiązek, ale 
też przywilej, na podstawie polskiej Konstytucji i praw człowieka. 
Stanowią one nadrzędną formę prawa.

Skompromitowana i zaślepiona władza chce nam to prawo odbierać, nakładając kolejne represje: 
mandaty, wnioski do sądu, przeszukania osób i mienia, aż po wielodniowe zatrzymania, pełne nadużyć. 
Sądy, które od lat regularnie uniewinniały aktywistów/tki za pokojowe protesty, obecnie stają się 
narzędziem władzy. Dostrzegamy coraz bardziej brutalne zachowania ze strony służb porządkowych. 
Jednak nasza determinacja nie pozwala nam rezygnować. MAMY DOŚĆ!

Będziemy protestować: będziemy wychodzić na ulice, aby blokować i przeszkadzać, będziemy głośno 
krzyczeć, o tym, co nam się należy – chcemy praworządności, chcemy samostanowienia!

NIE POZWOLIMY, ŻEBY ZMUSZANO NAS DO ŻYCIA W PAŃSTWIE BEZPRAWIA, 
GDZIE ŁAMANA JEST WOLNOŚĆ WYBORU, A WYRAŻANIE OPINII JEST 

OGRANICZANE. MUSIMY AKTYWNIE WYRAŻAĆ SWÓJ SPRZECIW!

JAKIE SĄ KONSEKWENCJE AKCJI?
Strajki to wydarzenia spontaniczne, nie zgłoszone, co nie znaczy nielegalne! Obecny rząd nie wprowadził 

stanu wyjątkowego ani prawomocną ustawą nie zakazał zgromadzeń. Są zatem wciąż legalne, ponieważ 
konstytucja i prawa człowieka są ważniejsze, niż konferencje prasowe i zarządzenia zastępujące dobre 
prawo. Nie wszystkie akcje muszą w ogóle być zgromadzeniami. Jednak wychodząc na ulice, musicie być 
przygotowane na konsekwencje, które się z tym wiążą. Dokładnie sprawdzajcie aktualny stan prawny 
i bądźcie świadome przepisów. 
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Wszelkie planowane działania zawsze konsultujcie z prawniczkami. Znając zagrożenie, będziecie 
mogły podjąć świadomą decyzję o działaniu akcyjnym.

Mogą Was spotkać następujące konsekwencje:

• mandat – zazwyczaj 100 zł do 500 zł, którego nie należy przyjmować, ponieważ to sąd, powinien 
decydować o Waszej ewentualnej winie – nie policja,

• zatrzymanie – jest to maksymalnie 48h w pełnej dyspozycji policji (dodatkowo 24h, jeśli tak za-
rządzi prokurator), podczas którego przysługuje Wam szereg praw, w tym dostęp do prawniczki, 
która podpowie Wam co i kiedy należy mówić,

• dozór policyjny – czyli konieczność pojawiania się w określonym czasie na wskazanej komendzie, 
najczęściej w trakcie zapowiadanych strajków,

• teoretycznie grozi Wam także kara ograniczenia lub pozbawienia wolności, ale w praktyce sądy 
nie stosują maksymalnych wymiarów kar; częściej spotkacie się z poparciem społecznym, niż 
z poważnymi konsekwencjami.

JEDNAK TE RESTRYKCJE Z CZASEM MOGĄ PRZYBIERAĆ NA SILE.  
PAMIĘTAJCIE JEDNAK, ŻE NIE ZOSTANIECIE Z NIMI SAME, BO  

SOLIDARNOŚĆ NASZĄ SIŁĄ!

 

JEŚLI POTRZEBUJECIE WSPARCIA PRAWNEGO PISZCIE NA  
parasolki.osk@gmail.com 

 
NA AKCJI ZAWSZE MIEJCIE PRZY SOBIE NUMER DO GRUPY ANTYREPRESYJNEJ  

WARSZAWA: 722 196 139, KRAKÓW: 12 881 02 29
ŚLĄSK: 32 400 43 77, TORUŃ: 796 746 385

 JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA AKCJĘ?
Każdorazowe wyjście na ulice to dobrowolne podjęcie jakiegoś ryzyka. Warto pamiętać, że dobra akcja, 

to bezpieczna akcja. Zabezpieczcie się, zadbajcie o swój dobrostan, a jeśli możecie, to pomóżcie innym. 
Jeśli chcecie coś zmienić, musicie nastawić się na maraton, a nie krótki bieg.

DOBRA PRAKTYKA – MIEJCIE ZE SOBĄ!
• maseczka zakrywająca usta i nos (covid)
• ubranie – adekwatne do pogody, dające swobodę 
 ruchu
• wygodne buty – odpowiednio zabezpieczające nogę
• dowód osobisty lub paszport
• mały plecak z jedzeniem i wodą
• telefon i powerbank
• niewielka ilość gotówki
• zapisany markerem numer do antirepu
• szczelne gogle ochronne
• sól fizjologiczna lub chusteczki na gaz pieprzowy
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X ZŁA PRAKTYKA – NIE ZABIERAJCIE!
• zwierząt
• alkoholu, nielegalnych substancji
• broni, materiałów wybuchowych
• biżuterii, innych kosztowności
• szkieł kontaktowych
• materiałów, które mogą Wam zaszkodzić (np. listy osób, adresów, telefonów)

TELEFON PODCZAS AKCJI
Wychodząc z domu, przemyślcie, czy będzie on niezbędny. Weźcie pod uwagę możliwość zarekwi-
rowania, a wtedy:

• czy macie w nim dane, które mogą zaszkodzić Wam i innym?
• czy wysyłałyście informacje, które mogą okazać się pomocne służbom?
• czy telefon jest zabezpieczony hasłem (nie odciskiem palca, nie wzorem)?
• czy pogodzicie się z jego utratą bez narażania na koszty (finansowe/emocjonalne) siebie  

i innych?
Minimalizujcie ryzyko! Zabezpieczcie swoje telefony.

Pamiętajcie, że wszystkie polskie karty sim są rejestrowane, a przez to łatwe do śledzenia. Internet 
na masowych akcjach bywa niedostępny, co mocno ogranicza przydatność telefonu jako narzędzia do 
komunikacji.

Dobrym rozwiązaniem jest „telefon akcyjny” z anonimową kartą sim (np. z Czech, do kupienia na 
allegro) oraz absolutnym minimum, jeśli chodzi o aplikacje/kontakty i absolutnym maksimum, jeśli chodzi 
o zabezpieczenia.

KOMUNIKACJA
• ograniczcie zaufanie przy osobach obcych
• w rozmowach lepiej powiedzieć za mało, niż za dużo
• w internecie uważajcie na dodawanie nowych znajomych
• ograniczcie możliwość podsłuchu
• umawiajcie się w sprawdzonych lokalizacjach, z telefonami poza zasięgiem głosu
• używajcie szyfrowanych komunikatorów (polecamy Signal)
• nie ułatwiajcie pracy służbom
• na otwartych kanałach nie wyjawiajcie nazwisk / adresów / kontaktów
• stosujcie choćby proste szyfry

 DZIAŁAMY W CZASIE PANDEMII
Podczas wszelkich działań zabezpieczcie się przeciwko koronawirusowi. Noście maseczki, zmieniajcie 

je w miarę potrzeb, w miarę możliwości zachowujcie dystans, starajcie się dezynfekować ręce.

Jeśli tylko jest to możliwe, to twórzcie korytarze dla karetek i ratowników medycznych.

 KONSENSUS AKCYJNY

• Dobrą praktyką jest podejmowanie decyzji w sposób przemyślany, nawet w sytuacji kryzysowej. 
Dlatego zanim zaczniecie proces decyzyjny, ustalcie w swoim gronie, co i jak dokładnie planujecie 
zrobić. Umówcie się także na konsensus akcyjny, który będzie zawierał

• zasady bezpieczeństwa, których będziecie przestrzegać – dotyczące Was i osób postronnych

• wspólne podstawy, np. czym jest dla Was przemoc i w jaki sposób będziecie jej unikać, gdzie sta-
wiacie granice swojego działania

• szybkie reagowanie, np. jak podejmujecie decyzje w nagłych sytuacjach
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PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA
Zebrałyśmy dla Was przykłady różnych akcji, które były podejmowane w ostatnich miesiącach. Czas 

skończyć z grzecznymi marszami i zacząć organizować akcje, które nie pozwolą zagrażającemu nam 
systemowi na dalsze działanie przeciwko obywatelkom i obywatelom.

DUŻE BANERY
Zamieszczony w odpowiednim 

miejscu wielkoformatowy baner 
udowadnia, że Wasz zasięg 
i Wasza kreatywność nie ma 
granic.

Banery można namalować na 
zszytych kawałkach materiału – 
wszystkie elementy do kupienia 
w marketach budowlanych 
(metoda tania i integrująca) albo 
zlecić jego produkcję – całkowicie 
gotowe do powieszenia (drożej, 
ale szybciej – koszty może 
pokryć OSK – zgłaszajcie się:  
zapotrzebowanie@strajkkobiet.eu 
Wieszając baner w odpowiednim 
miejscu – na wysokim budynku 
lub zwieszając go z mostu, 
pamiętajcie o wietrze i solidnym 
zamocowaniu.

Jeśli chcecie zamieścić baner w miejscu widowiskowym i trudno dostępnym, poszukajcie osób, które 
pracują na wysokości i zajmując się tym na co dzień, zrobią to w sposób bezpieczny. Możecie wtedy 
pomagać, wspierać logistycznie, a samo wieszanie zostawić profesjonalistkom. 

Bezpieczeństwo przede wszystkim.

Samo zawieszenie banera jest aktem symbolicznym, jednak bardzo medialnym. Dokumentujcie efekty 
końcowe, rozsyłając do social mediów, by przekaz szedł dalej w świat.

ZABAWY Z FARBĄ
W przestrzeni publicznej 

mamy do czynienia z wieloma 
komunikatami, z którymi się nie 
zgadzamy – są homofobiczne, 
seksistowskie lub w inny sposób 
naruszają podstawowe prawa 
człowieka. Wzywanie autorów 
do usunięcia ich haniebnych 
przekazów zazwyczaj nie działa, 
ale można w inny sposób pokazać 
Wasz sprzeciw.

 Farby są tanie i łatwo 
dostępne, a ich użycie przynosi 

widowiskowy efekt. Można nimi napełnić łatwo pękające balony do rzucania, dzięki czemu dotrzecie 
w miejsca normalnie niedostępne. Warto zauważyć, że w tym wypadku może być wersja trwała (farba 
niezmywalna) oraz wersja łagodniejsza – łatwo usuwalna (zabarwiona woda / kreda w sprayu).
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PROJEKCJE
Odpowiedni komunikat na 

budynku trudno dostępnym? 

Dlaczego nie! Dzięki coraz 
bardziej dostępnym technologiom 
projekcyjnym możecie zamieścić 
Wasz przekaz na konkretnej 
instytucji. Nie wymaga to 
spektakularnych przygotowań, 
a efekt jest widowiskowy.

Projektory, rzutniki możecie 
pożyczyć z kina lub lokalnej 
firmy eventowej. Im większa moc 
sprzętu, tym lepiej. Urządzenia 
te są jednak mało mobilne, 
wymagające także źródła 
zasilania (raczej agregat prądotwórczy lub gniazdko elektryczne, a nie przetwornica samochodowa). 
Pamiętajcie o potencjalnej potrzebie szybkiego przemieszczania się po zrobieniu projekcji – sprawdźcie 
czy wszystko da się sprawnie schować do samochodu. Ciekawą opcją są projektory laserowe. Dają dużo 
większy zasięg i można nimi tworzyć napisy. Minusem tej opcji jest cena najmu. Wersją ekonomiczną 
będzie latarka o dużej mocy i wycięty wzór.

Projekcje robimy oczywiście po zmroku, najlepiej na gładkiej i zacienionej powierzchni. Im więcej zagięć 
(okna, parapety, gzymsy), tym gorszy efekt. Należy także pamiętać, że nocne zdjęcia lepiej wykonać dobrym 
aparatem (nie telefonem), zatem potrzebna będzie osoba z profesjonalnym sprzętem fotograficznym.

ZAKŁÓCANIE  
WYDARZEŃ

Wiele formalnych obrad różnych 
instytucji samorządowych czy 
rządowych pozwala na udział 
publiczności w trakcie swoich 
obrad. Uczestniczyć można 
także w obchodach różnych 
uroczystości. Tego typu 
wydarzenia bardzo łatwo nagle 
zakłócić. Zbadajcie odpowiednio 
miejsce wydarzenia, żeby 
móc podejść jak najbliżej 
najważniejszych decydentów 
i polityków. Jeśli na wydarzenie 
trzeba załatwić wejściówki, 
zróbcie to indywidualnie. Im 

Was więcej, tym lepiej, ale nawet jedna zdeterminowana osoba może skutecznie zakłócić wydarzenie. 
Ubierzcie się tak, żeby wyglądać jak przeciętne uczestniczki. Pod spodem możecie mieć banery lub 
koszulki z odpowiednim przesłaniem. W wybranym, kluczowym momencie wydarzenia na umówiony 
sygnał (lub o wybranej godzinie), zacznijcie akcję. Możecie próbować wejść na mównicę, możecie stanąć 
lub położyć się w przejściu, czy usiąść w widocznym miejscu. Przełamcie bariery, róbcie to w sposób 
najbardziej widoczny – i medialny.

Krzykiem, lub kompletną ciszą dla kontrastu, możecie zakłócić spokój nie tylko uczestników wydarzenia, 
ale i zwrócić uwagę wszystkich mediów. Sugerujemy, żeby wzmocnić efekt i nie wychodzić samodzielnie, 
tylko dać się w bezprzemocowy sposób wynieść. Pozwólcie mediom dokumentować Wasz sprzeciw 
i determinację. 
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NAZYWANIE RZECZY PO IMIENIU
Wiele nazw (ulic i instytucji) aż się prosi o drobną korektę. Możemy 

pomóc, by nazywać realnie to, co właściwie reprezentują. 

Zobaczcie jak wyglądają tablice, które chcecie zmienić. Przy 
minimum umiejętności graficznych możecie je zmienić, nazywając 
rzeczy tak, jak nazywać się powinny. Pamiętając o odpowiednim 
formacie możecie je namalować samodzielnie lub wydrukować. 
Najlepiej od razu na papierze naklejkowym. Zamieszczenie ich może 
się wiązać z sprzeciwem ze strony administracji, więc lepiej to zrobić 
pod osłoną nocy. Działa szczególnie dobrze, jeśli zadziałacie jednego 
dnia w wielu miejscach. Koniecznie udokumentujcie i opublikujcie 
swoje dokonanie.

 BLOKADY 
Gdy determinacja w grupie jest duża, można ją odpowiednio 

spożytkować, urządzając blokadę. Blokada to fizyczne 
uniemożliwienie normalnego funkcjonowania danego miejsca. To 
także jego przejęcie i pokazanie, że na jakiś czas ten teren jest pod 
kontrolą Strajku. Dobór miejsca nie powinien być przypadkowy. 
Dobrze jest wybrać punkt na mapie, który z jakiegoś powodu jest 

strategiczny, przez co blokada 
będzie bardziej odczuwalna. 
Przy planowaniu ważna jest 
odwaga i kreatywność. Pamiętajcie, by adekwatnie dobrać liczbę 
osób zaangażowanych, ale nawet niewielka grupa wystarczająco 
zmotywowanych ludzi jest w stanie sparaliżować miasto/
skrzyżowanie/plac. Pokażcie swoją siłę!

Jeśli policja przystępuje do usuwania Was z danego miejsca to:
• złapcie się pod ręce tak, żeby utworzyć łańcuch ludzi
• stwórzcie kilka szeregów, które wzmacniają się wzajemnie
• ustawcie się przodem do próbujących rozbić blokadę, ale ręce trzymajcie z tyłu
• podczas trzymania się, schowajcie i chrońcie kciuki w zaciśniętych dłoniach
• zabezpieczcie wszystkie rzeczy, niech nie ułatwiają wyciągania Was (włosy splecione, kaptury 

schowane, plecaki raczej w tylnych rzędach)
• przed blokadą, przećwiczcie poszczególne elementy planu
• pamiętajcie o odpowiednim ubiorze (blokowanie może trwać nawet kilkanaście godzin)

Jeśli uznacie to za uzasadnione, usiądźcie – dodatkowo warto spleść się nogami. Wasza blokada będzie 
trudniejsza do rozbicia, ale będzie też mniej mobilna i z ograniczoną możliwością reagowania na przemoc.

 PAMIĘTAJCIE! ŻADNA BLOKADA NIE JEST NA ZAWSZE. ROZKŁADAJCIE SIŁY 
ODPOWIEDNIO, ALE KIEDY SYTUACJA ROBI SIĘ NIEBEZPIECZNA  

 – ZAKOŃCZCIE JĄ. WASZE ZDROWIE JEST NAJWAŻNIEJSZE.

W trakcie blokady drogi bądźcie czujne na nadjeżdżające karetki – zawsze powinnyście być w stanie 
stworzyć tzw. korytarz życia.

BLOKADY Z NARZĘDZIAMI
Gdy jest taka możliwość i potrzeba, to warto wzmocnić blokadę dodatkowymi narzędziami. Użycie ich 

daje efekt wizualny, pokazuje determinację demonstrujących, a podczas usuwania blokady wydłuża 
czas trwania i działania policji. Trzeba jednak pamiętać, że nie są to metody dla każdego. Podczas 
planowania szczególną uwagą otoczcie proces decyzyjny i wybór kandydatek, a na samej blokadzie 
zadbajcie o opiekę dla osób, które finalnie zdecydują się użyć narzędzi. Będą unieruchomione, przez 
co mogą stanowić łatwy cel ataków.
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 ŁAŃCUCHY
Dodatkiem do każdej blokady może być zastosowanie łańcuchów. Powinny być odpowiednio grube, 

z dopasowaną solidną kłódką. Są łatwo dostępne, w każdym markecie budowlanym. Pamiętajcie, że 
łańcuch jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo! Przed użyciem sprawdźcie wszystko dokładnie, a klucze 
dajcie osobom, które będą w pobliżu. Przenosząc je na blokadę, pamiętajcie o charakterystycznym 
metalicznym dźwięku, który może wyjawić Wasze plany i odpowiednio je zabezpieczcie.

Stosując łańcuchy można:
• spiąć kilka osób ze sobą
• spiąć kilka osób ze sobą i z trudno usuwalnym obiektem (np. lampa uliczna, samochód)
• spiąć kilka obiektów ze sobą które utworzą solidną zaporę (np. ławki uliczne, samochody, palety 

z okolicznej budowy)

 U-LOCKI
Popularne zapięcia rowerowe, dostępne w sklepach sportowych 

i rowerowych nadają się znakomicie także do blokowania. Przecięcie 
ich jest praktycznie niemożliwe, bo wymaga specjalistycznego 
sprzętu, którego użycie stanowi zagrożenie zdrowia i życia dla osób 
blokujących.

U-lock można:
• założyć na bramę, blokując jej otwieranie
• założyć na szyję, przypinając się do bramy, barierki, latarni itp.

U-locków używajcie zawsze zamknięciem z przodu, sprawdźcie, jak się je zamyka i otwiera, 
dobierzcie średnicę U-locka do szerokości szyi. Zawsze miejcie dwa klucze – jeden schowany przy sobie  
(np. w bieliźnie albo przyklejony taśmą do ciała), a drugi u osoby zaufanej, która będzie w pobliżu 
i z którą będziecie miały kontakt. Dodatkowo sprawdźcie, do czego się przypinacie – nie mogą to być 
elementy ruchome!

Nie dopuście do sytuacji, kiedy ktokolwiek chce przecinać U-lock na szyi! Negocjujcie samodzielne 
zdjęcie (przedłużając tym samym czas trwania blokady).

TUBY
Tuby należy „zbudować” od podstaw. Są to niezbyt grube metalowe 

rury z zamontowanym pośrodku elementem (poprzeczka lub ucho), 
do którego dwie osoby wpinają się po przeciwnych końcach. Średnica 
tuby, jak i długość powinna być dopasowana do rąk osób wpinających 
się. Często są wyłożone miękkim materiałem (pianka, karimata), co 
podnosi komfort użytkowania. Do wpięcia się może posłużyć pas 
parciany owinięty wokół nadgarstka, z karabinkiem budowlanym. 

W taki sposób, aby wyszarpanie ręki było niemożliwe, ale żebyście mogły samodzielnie wypiąć się w każdym 
momencie. Zrobienie tuby wymaga odpowiednich umiejętności, jednak są bardzo skutecznym narzędziem 
blokowania, dają też silny efekt zaskoczenia, który mocno przedłuża każdą blokadę.

Nie dopuśćcie do sytuacji, gdy dłoń będzie zdrętwiała, co uniemożliwi szybkie wypięcie się z tuby. 
Nie dopuście do sytuacji, by przecinano tubę, w której ktoś ma rękę. Negocjujcie samodzielnie wypięcie 
(przedłużając tym samym czas trwania blokady).

BLOKADY DRÓG
Decydując się na zajęcie pasa ruchu dużą ilością osób, 

zachowujcie szczególną ostrożność i dbajcie o bezpieczeństwo 
swoje i osób postronnych. Nie wbiegajcie bezrefleksyjnie na ulicę. 
Poinformujcie kierowców, także niewerbalnie, że wchodzicie na 
jezdnię. Nie zajmujcie jednego pasa, tylko od razu całą szerokość 
drogi. Kontrolujcie sytuację i to Wy wyznaczajcie, jak ma się 
poruszać (lub nie poruszać!) ruch uliczny.

NA POCZĄTKU I NA KOŃCU TAKIEJ PIESZEJ BLOKADY DROGI,  
WARTO USTAWIĆ DUŻE BANERY.
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DZIAŁANIA ZE SZTUKĄ
Wykorzystanie sztuki na akcjach potrafi bardzo skutecznie pomóc w walce nawet z najgorszą dyktaturą. 

Szczególnie, jeśli działanie ma charakter prześmiewczy, jest dobrze zorganizowane i przemyślane. 
Artystyczne działania mogą poruszać nie tylko oponentów, czy zakłócać funkcjonowanie status quo, ale 
też zachęcać do dołączenia do Was.

Działania performatywne, czyli flash moby mogą mieć bardzo różną formę. Sprawdzą się świetnie, jeśli 
zbierzecie większą grupę, która nie musi się znać osobiście. W umówionym momencie, lub na umówiony 
znak, grupa powinna zacząć wykonywać tę samą czynność. Dzięki temu mogą zakłócić wydarzenie, 
zablokować przestrzeń czy po prostu zrobić coś  bardzo widowiskowego. Możecie zacząć tańczyć, śpiewać, 
recytować na kilka głosów. Możecie też wykonywać rzeczy, które są całkowicie zwyczajne, jak wiązanie 
butów czy głośna rozmowa przez telefon, albo absurdalne, jak układy choreograficzne, czy chodzenie 
w śmieszny sposób. Potężnym symbolem jest także nagość i publiczne rozebranie się.

Wystawienie sztuki, klasycznej, dobrze znanej, lub napisanej na daną okazję, w szczególnym czasie 
i miejscu, będzie bardzo silnym przesłaniem. Wspólne śpiewanie, granie na instrumentach, malowanie 
w przestrzeni publicznej, może prowokować i powodować emocje, na których Wam zależy. Szczególnie, 
jeśli takie działanie zaskakuje odbiorców. Sztuka porusza serca, tak samo jak Strajk Kobiet ma poruszyć 
zastaną rzeczywistość. Obudźcie w sobie artystyczne dusze!

Dodatkową opcją jest blokada drogi za pomocą Waszych samochodów. 
Dobrze sprawdza się przy mniejszej ilości uczestniczek akcji. Samochody zwiększają także zasięg 

blokady – jest to sposób w równym stopniu banalny, jak i skuteczny. Wystarczy, że kierowczyni zatrzyma 
pojazd albo będzie nim jechała bardzo wolno, a cała reszta już nie przejedzie. Można to zrobić w sposób 
zsynchronizowany, w wielu lokalizacjach jednocześnie, potęgując paraliż komunikacyjny. Do usunięcia 
Was potrzeba będzie służb, które nie będą w stanie dojechać przez powstałe w mieście korki.

Co ciekawe, osobom kierującym pojazdem nie można zarzucić blokowania ruchu, jeśli robią to z przyczyn 
zewnętrznych, np. wejście osoby trzeciej na samochód, obecność rozlanej niezidentyfikowanej substancji 
na drodze, przez którą przejazd może być niebezpieczny lub niespodziewana awaria auta.

To z całą pewnością nie są wszystkie pomysły na akcje.  
Kreatywność wkurwionych kobiet nie zna granic.  

Dzielmy się wszystkie dobrymi pomysłami i wyciągajmy  
wnioski z nieudanych akcji. Działajmy!

SKOŃCZYŁ SIĘ CZAS GRZECZNEGO PROSZENIA 
TERAZ MÓWIMY WYPIERDALAĆ 

A NASZYMI AKCJAMI POMAGAMY IM W TYM!
 


