
 

 
 

Anti-Fascist Network (Sieć Antyfaszystowska) została utworzona przez 
niezależne, oddolne grupy pragnące działać razem przeciwko wzrostowi 

faszyzmu w naszych społecznościach. 
 

W ciągu ostatnich 2 lat, Angielska Liga Obrony (EDL) zorganizowała liczne 
marsze i protesty. EDL, również próbowała zakłócić radykalne i lewicowe 

wydarzenia, spotkania, protesty i koncerty. Antyfaszyści sprzeciwiają się tym 
nowym faszystom gdziekolwiek się pojawiają i nadal zakłócamy spotkania 

BNP. Celem sieci Antyfaszystowskiej jest wspieranie lokalnych działań, przy 
zapewnieniu, że antyfaszyści nigdy nie są mniejszością, aby połączyć siły w 

celu przeciwstawienia się  regionalnym i krajowym skrajnie prawicowym 
wydarzeniom. Możemy dzielić się naszymi umiejętnościami, siłami i środkami 

oraz zapewnienia sobie pomocy prawną. Mieliśmy już kilka ważnych sukcesów, 
ale możemy być jeszcze bardziej skuteczni. 

 
Anti-Fascist Network nie ma zamiaru mówic ludziom, jak mają prowadzić 

kampanie w swoim rejonie, jakiego rodzaju antyfaszystowskie działania maja 
podejmować czy też jakiego rodzaju polityczną analizę powinni przyjąć. 

Chcemy po prostu współdziałać w celu pokonania faszyzmu i 
zorganizowanego rasizmu. 

 
Anti-Fascist Network jest pozbawiona hierarchii, nigdy nie współpracuje z 

policja i nie jest związana z żadna partia polityczną. 
 

3 Counties Anti-Fascist Alliance, ALARM, BARF, Brighton Anti-Fascists, 
Brighton Solfed, Bristol Antifascists, East Midlands Anti-Fascists, Liverpool 

Anti-Fascists, Nottingham Antifascists, Plymouth Antifa, Portsmouth Anarchists, 
Swindon Anarchists, Solent solfed, Welsh Antifa, Wessex Solidarity i Worthing 
Anarchists wzywaja wszystkich do przyłaczenia się do nas i zostania częścia  

Anti-Fascist Network. 
 

http://antifascistnetwork.wordpress.com 
 

Zapisz się na naszą listę mailową poprzez wysłanie pustej wiadomości na: 
 

antifascistnews-subscribe@lists.riseup.net 
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