
20.05 środa
“Mój świat” - Konferencja dla 
uchodźców i sieci
wsparcia migrantów
Miejsce: SKŁOT PRZYCHODNIA
ulica Skorupki 6a

11:00-13:00 Blok 1:
Świat, w którym żyję
- Rzeczywistość ucisku
13:00-14:00 Pytania
14:00-15:00 Przerwa obiadowa
15:00-17:00 Blok 2:
Świat, w którym chcę żyć
- Nadzieje na wyzwolenie
17:00-18:00 Pytania

Język konferencji: angielski
(+ polskie tłumaczenie)

Wieczorem: Przygotowania do 
demonstracji, dyskusje
Miejsce: U BODZIA,
ulica Wilcza 30

21.05 czwartek
Przygotowania do demonstracji,
Zebranie przed demonstracją

17:00 DEMONSTRACJA:
Przemarsz ulicami Śródmieścia 
do siedziby Fronteksu!
- Upamiętnienie ofiar
ZBIÓRKA: Plac Politechniki

Wieczorem: Migraparty
Pokazy, muzyka, taniec

22.05 piątek
Działania autonomiczne
Dyskusje podsumowujące

(Zostańcie na weekend na inne 
wydarzenia w mieście!)

19.05 wtorek
Wieczór powitalny:

Filmy o sytuacji i walce 
uchodźców

Wystawa zdjęć
Sergi Camara i inni

Spotkanie informacyjne



GAME OVER 
FRONTEX!

WARSzawa 19-22.05.2015

MIGRACJA.NOBLOGS.ORG

Główny ośrodek wydarzeń:
CENTRUM SPOŁECZNE “SYRENA”
ULICA WILCZA 30
WARSZAWA-CENTRUM

Najbliższe metro: “CENTRUM”
Najbliższy dworzec kolejowy:
“WARSZAWA CENTRALNA”
Tramwaje: 4, 15, 18, 35

e-mail kontaktowy:
antyfrontex@riseup.net
telefony kontaktowe:
+48 729265806 (ANG, ROS)
+48 696977929  (ANG, POL)

alarmowy numer prawny:
+48 537 766 216

program dni
antyfronteksowych 
2015

W tym roku mija 10 lat od powsta-
nia unijnej agencji FRONTEX odpowie-
dzialnej za granice zewnętrzne strefy 
Schengen. Dla nas - antyrasistów, mi-
grantów i działaczy solidarnościowych 
- FRONTEX jest oczywistym symbolem po-
lityki „Europejskiej Fortecy” - mor-
derstw na Morzu Śródziemnym, ośrodków 
zamkniętych, inwestycji w maszyny bez-
załogowe do ochrony reżimu graniczne-
go. Siedziba agencji FRONTEX mieści 
się w Warszawie, a 21 maja można się 
tu spodziewać oficjeli z państw stre-
fy Schengen obchodzących rocznicę po-
wstania agencji.

Dni Antyfronteksowe mają być okazją do 
spotkania się i wspólnego działania, a 
także manifestacją oporu wobec wyzy-
sku i ksenofobii. W środę chcemy zająć 
się wymianą doświadczeń i idei między 
uchodźcami i przyjaciółmi uchodźców z 
różnych krajów. Mamy nadzieję, że owo-
cem tej konferencji będzie memoran-
dum wydane w imieniu wszystkich jej 
uczestników. W czwartek chcemy przema-
szerować przez Warszawę demonstrując 
pamięć o ofiarach Fronteksu, poparcie 
dla walczących uchodźców i solidarność 
ponad granicami!

nie systemowemu rasizmowi!
obalić granice, wpuścić uchodźców!
w jedności siła!


