လမ် းေပ'ထွက် ဆ,-ထုတ်ေဖာ် ရာတွင် ြဖစ် ,င
ုိ ်လ7င် သူငယ်ချင်း,ှင့် အတူတူ (သိ@ ) အုပ်စု တစ် စု
စု,ှင့် အတူတူ သွားပါ။ တစ် ေယာက်တည်း သွားချင်းထက် သူများ,ှင့် အတူတကွ Dှ ိ ြခင်းက ပို
လုံြခံ Fပါသည်။

မျက်ရည်ယို ဓာတ်ေငHထဲDှိ

ဓာတုပစJည်းများစွာသည် ေရေငH,ှင့် ထိေသာအခါ မျက်စိ၊ ,ှာေခါင်း၊

ပါးစပ် ၊ အေရြပား,ှင့် အဆုတ်တိ@ကို ယားယံေစသည်။ ၎င်းတိ@ သည် မျက်ရည်ထွက်၊ ,ှာစီ းNပီ း

အသက်OPရ ခက်ခဲေအာင် ြပFလုပ်,င
ုိ ်ပါသည်။ မျက်ရည်ယို ဓာတ်ေငHQြဖင့် ထိေတHQြခင်းြဖင့် မျက်စိ

လည်ြခင်း၊ ေRကာက်စိတ်ြဖစ် ြခင်း၊ ေဒါသထွက်ြခင်း စသည်တိ@ အြပင် အြခား စိ တ်ပိုင်းဆိုင်ရာ

သက်ေရာက်မTများ ြဖစ် လာ,ိင
ု ်ပါသည်။ ထိ@ ေRကာင့် တတ်,င
ုိ ်သမ7 စိ တ်ကို တည်Nငိမ်ေအာင်ထား
ပါ။ ေRကာက်စိတ်သည် အချင်းချင်း ကူးစက်,င
ုိ ်ပါသည်။

လမ် းေပ'ထွက် ဆ,-ထုတ်ေဖာ် ရန် ေဘးကင်းမT Dှ ိ မDှ ိ ဆုံးြဖတ်ြခင်း
⁃

လူကိုယ်တိင
ု ် လမ် းေပ'ထွက် ဆ,-ထုတ်ေဖာ် ြခင်းသည် ကိုယ်လက်ထိခို

က်မT မှအစ သင်,ှင့် သင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ေစာင့်Rကည့်ခံရြခင်းထိအဆုံး အစDှ ိ ေသာ အ,Xရာ
ယ်များကို ြဖစ် ေပ'ေစ,ိင
ု ်ပါသည်။
⁃

လမ် းေပ'ထွက် ဆ,-ထုတ်ေဖာ် ဖိ@ ပါဝင်သင့် မပါဝင်သင့် စY်းစားရာတွင်

သင့်အေပ'သက်ေရာက်မTကိုသာမက သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှ သူများကိုအေပ' သက်ေရာက်မTကိုပါ
စY်းစားပါ။

ဘာဝတ်သွားရမလဲ
⁃

COVID-19 ကို ကာကွယ်ရန် ,ှာေခါင်းစည်း မျက်,ှာဖုံး (face-mask)

ကို အNမဲ တပ် ဆင်ထားပါ။
⁃

ခ,-ာကိုယ်ကို လုံလံေ
ု လာက်ေလာက် ဖုံးအုပ်ေသာ အဝတ်အစားများ

ဝတ်ဆင်ပါ။ လက်Dှည်အကျZ ီ၊ ေဘာင်းဘီ Dှည် စသည်တိ@။ မျက်ရည်ယို ဓာတ်ေငHသည် ေခ[းထွ
က်ေနေသာ အသား,ှင့် ထိေတHပါ ေလာင်ေစ,ိင
ု ်ပါသည်။
⁃

ြဖစ် ,င
ုိ ်လ7င် ေရကာ၊ေလကာ မျက်မှနယ
် ူေဆာင်သွားပါ။ ဝတ်ပါ။ ဥပမာ

ေရကူးမျက်မှန၊် Face-shield။
⁃

မျက်ကပ် မှန ် အစား မျက်မှနက
် ိုသာ ဝတ်ပါ။ အကယ်၍ မျက်ရည်ယို

ဓာတ်ေငHထိလ7င် မျက်စိကို မေဆးခင် မျက်ကပ် မှနက
် ို အရင်ြဖFတ်ပါ။
⁃

ေြပးရလွယ်ကူေစေသာ ဖိ နပ် ကို ဝတ်သွားပါ။ သင့်ေြခေထာက်ကို ကာကွ

ယ်ေစ,ိင
ု ်ေသာ ဖိ နပ် ကို စီ းပါ။ ြဖစ် ,င
ုိ ်လ7င် ေြခည^ပ်ဖိနပ် မစီ းပါ,ှင်။့

⁃

ခေမာက်ကဲ့သိ@ေသာ အမာစား ဦးထုပ်ေဆာင်းပါ၊ ဥပမာ - ဆိုင်ကယ်

ဦးထုပ်၊ ေဆာက်လပ
ု ် ေရး ဦးထုပ်။
⁃

အသားေပ'တွင် ခရင်မ်များ၊ လိD
ု ှ င်းများ လိမ်းထားြခင်းေDှ ာင်ပါ။ ဥပမာ

- ေနပူေလာင် လိD
ု ှ င်း။ မျက်ရည်Oု ိ ဓာတ်ေငHများက ၎င်းတိ@ ,ှင့် ကပ် ညိNပီ း အသားကို ေလာင်တ
တ်သည်။

⁃

လက်ဝတ်ရတနာများ သိ@ မဟုတ် အြခား အလွယ်တကူ ဆွဲယူလိ@ရေသာ၊

တခု ခု,ှင့် ချ ိတ်Nငိသွား,ိင
ု ်ေသာ အရာများ ဝတ်ဆင်ြခင်းေDှ ာင်ပါ။ ဥပမာ - ဆွဲaကိFး၊ နားကွင်း
⁃

အကယ်၍ သင့်ကို ဆ,-ြပပွဲတင
ွ ် အစိုးရ၊ မီ ဒီယာ တစ် ခုခုတိ@မှ သတိ

ထားမှတ်မိေစမည်ကို မလိလ
ု ားပါက၊ သင့်အား အလွယ်တကူ မှတ်မိလယ
ွ ်သည့် အရာများကို ဖုံး
အုပ်ထားပါ။ ဥပမာ - တက်တးူ ၊ ဆံ ပင်ေဆးေရာင်။
လွယ်အိပ်ထဲမှာ ဘာေတွ ယူသွားရမလဲ
⁃

လည်စည်းပဝါ/မျက်,ှာဖုံးများ အပိုယူသွားပါ။ လည်စည်းပဝါကို ေရ,ှင့်

ဗင်နဂ
ီ ါ စွတ်ထားNပီ း ပလက်စတစ် အိတ်ထဲတင
ွ ် aကိFတင်ထည့်ယူသွား,ိင
ု ်ပါသည်။ အကယ်၍
မျက်ရည်ယို ဓာတ်ေငHများကို,ှင့် ေတHQRကံFရလ7င် တပ် ဆင်,င
ုိ ်ပါသည်။ ၎င်းသည် သင့်ကို

ထွက်ေြပးဖိ@ အချ ိန်ရရန် ခဏတာမ7 ကာကွယ်,င
ုိ ်ပါသည်။ ဓာတ်ေငHကို ေရDှ ည်eOPမိပါက အဆု
တ်ကို ယားယံေစပါသည်။
⁃
လဲလည်ဝတ်ဆင်ပါ။
⁃

ဓာတ်ေငH,ှင့် ထိေတHQNပီ းေနာက် လည်စည်းပဝါ/မျက်,ှာဖုံး အပိုDှိပါက
သနD
် ့ ှ င်းေသာ ေရ (သိ@ ) ဆား ၁ ရာခို င်,ှFန်းပါဝင်ေသာ ဆားရည်ကို

ယူေဆာင်ပါ။ မျက်ရည်ယို ဓာတ်ေငHကို ၎င်း,ှင့် ေဆးေRကာပါ။
⁃
⁃

အကယ်၍ ေရစိုသွားပါက လဲရန် အဝတ်အပို ယူေဆာင်လာပါ။

ေDှ းဦးသူနာြပ အသုံးအေဆာင်များ ေဆာင်ထားပါ။ သင်ေကာ အြခား

သူများကို ကူညီေပး,ိင
ု ်ပါသည်။
⁃

သင့်ဖုနး် အတွက် ဘက်ထရီ ကို အားအြပည့်သွင်းNပီ း ယူေဆာင်လာပါ။

ေဘးကင်းေစေသာ အြပFအမူများ
⁃

သူငယ်ချင်း,ှင့် အတူ (သိ@ ) အဖHဲ,ှင့် အတူတကွေနပါ။ ထိုမှသာ

တစ် ေယာက်ေယာက် ေပျာက်လ7င် အဖမ် းခံ ရလ7င် ချက်ချင်းသိ,င
ုိ ်မည်။
⁃

အေရးRကံFလ7င် ထွက်ေြပးစရာ လမ် းကို aကိFတင်စY်းစားထားပါ။

အကယ်၍ အုပ်စုကဲွလ7င် ြပန်ဆံုေတHစရာ စုရပ် ကို aကိFတင်သတ်မှတ်ထားNပီ း ြပန်ဆံုပါ။
⁃

သင်အဖမ် းခံ ရလ7င် သင့်နာမည်ကို လူအများRကားေအာင်ေအာ် ပါ။ ေနာ

က်ပိုင်း ြပန်လည်Dှာေဖွရန် မှတ်တမ် းယူ,င
ုိ ်မည်။
⁃

ရဲ က တိက
ု ်ခိုက်တာကို ခံ ရလ7င် Oု တ်တရက် ထွက်မေြပးပါ,ှင်။့ သင့်ကို

ယ်သင် ကာထားNပီ း တည်တည်Nငိမ်Nငိမ် ေနာက်ဆုတ်ကာ ေဝးရာသိ@ သွားပါ။ အဖHဲ,ှင်ဆ
့ ိုပါက
လက်ချ ိတ်တဲNွ ပီ း တည်တည်Nငိမ်Nငိမ် ေနာက်ဆုတ်ပါ။
⁃

လူအပ
ု ် အတွင်းထဲတင
ွ ် မဟုတ်ဘဲ အြပင်ပိုင်းတွင်ေနပါ။ အ,Xရာယ်RကံFလာ

လ7င် အလ7င်အြမန် ေDှ ာင်ေြပး,ိင
ု ်မည်။
⁃

အရပ် ဝတ်ရဲများ Dှ ိ ေနတတ်သည်ကို သတိြပFေနပါ။ အရပ် ဝတ်ရဲများက

အRကမ် းဖက်ရန် လTံေဆာင်လာလ7င် လုံးဝ နားမေယာင်ပါ,ှင်၊့ ေဒါသမထွက်ပါေစ,ှင်။့
⁃

အကယ်၍ ဆ,-ြပရာ အထိကOု နး် ေနရာမှ လွတ်ေြမာက်လာလ7င် ဆ,-ြပပွဲ

တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်ဟု မှတ်ယူ,င
ုိ ်ေသာ အရာဝတgFများကို ဖွက်ထားပါ၊ ဥပမာ အလံ၊ စာတန်းများ၊
အမှတ်အသားများ၊ စိုေနေသာ အဝတ်များ။
⁃
က်ေန,ိင
ု ်သည်။

အိ မ်ကို တစ် ေယာက်တည်း တန်းမြပန်ပါ,ှင်။့ ရဲ များ အရပ် ဝတ်များ ေရာ

မျက်ရည်ယိုဗံုးထိလ7င် ဘာလုပ်ရမလဲ
⁃

မျက်ရည်ယို ဓာတ်ေငHများထွက်လာလ7င် ေလဆန်ရာ ဘက်မှေနပါ။ အြမ

င့်ေနရာများကို Dှ ာပါ၊ ထိုေနရာသိ@ ေြပာင်းေရh iပါ။ စိ တ်တည်တည်Nငိမ်ထားNပီ း အသက်OTပါ။
⁃
⁃

မျက်ကပ် မှနတ
် ပ် ထားလ7င် ချက်ချင်းခ[တ်ပါ။ မျက်,ှာကို မပွတ်ပါ,ှင်။့

ေရ,ှင့် မျက်,ှာမသစ် ပါ,ှင်။့ မသက်သာေစပဲ မျက်,ှာေပ'က ဓာတုပစJည်း

များ ြပနj် သ
့ ွား,ိင
ု ်သည်။ မျက်ရည်ယို ဓာတ်ေငHမှ ဓာတုပစJည်းများသည် ေရ,ှင်ထ
့ ိပါက ပို၍ ယား
ယံမT၊ ေလာင်က[မ် းမTကို ြဖစ် ေစ,ိင
ု ်သည်။
⁃

မျက်စိကို ေဆးလ7င် အတွင်းမှ အြပင်သိ@ ေစာင်းNပီ းေဆးပါ၊ မဟုတ်လ7

င် ဓာတုပစJည်းများ သင့်မျက်လံးု တွင်းသိ@ ပိုဝင်သွား,ိင
ု ်သည်။ မျက်,ှာကို ေဘးတိက
ု ် (သိ@ )
ေအာက်သိ@ ေစာင်းNပီ း ေဆးချပါ။ မျက်စိေထာင့်ထဲမဝင်ေအာင် သတိထားပါ။
⁃

ေရေသာက်ပါ။ သင့်ခ,-ာကိုယ်က အလိေ
ု လျာက် အ,Xရာယ် ြဖစ် ေစ,ို

င်ေသာ ဓာတုပစJည်းများ ကို ေဆးေRကာသွားပါလိမ့်မည်။ ထိ@ အတွက် ေရဓာတ်ြဖည့်ဆည်း ေပးဖိ@
လိပ
ု ါမည်။

အိ မ်ြပန်ေရာက်လ7င်
⁃

ေရေအးြဖင့် ေရချ ိFးချပါ။ ဆပ် ြပာ,ှင့် ေရသည် ဓာတုပစJည်းများကို သင့်

အေရြပားေပ'က ဖယ်Dှားရန် လုံေလာက်ပါသည်။ မျက်စိစပ် ြခင်းမှ သက်သာသည်အထိ ေရ ြဖင့်
အဆက်မြပတ် ေဆးချပါ။ ေရပူသည် သင့် အသားအား ပိုမို ေလာင်ေစပါသည်။
⁃

သင့်အဝတ်များကို အကုနဖ
် ယ်Dှားပစ် Nပီ း ေဆးေRကာပါ။ အဝတ်ေပ'မှ ဓာ

တုပစJည်းများ အကုနေ
် ြပာင်ရန် အaကိမ်များစွာ ေလ7ာ် ဖွတ်ရန် လိေ
ု ကာင်းလိ,
ု င
ုိ ်သည်။ လhင်ပ
့ စ် ရ
ေကာင်းလည်း လhင်ပ
့ စ် ရ,ိင
ု ်သည်။
သင်အဖမ် းခံ ရလ7င်
⁃

သင်အေန,ှင့် သူတိမ
ု ှ ေမးြမန်းေသာ မည်သည့် ေမးခွ နး် များကို ေြဖRကား

ရန်မလိပ
ု ါ။ သင့် ေDှ iေန,ှင့် ေတHkခွင်ရ
့ ရန်သာ ေတာင်းဆိုပါ။ ေDှ iေနမလာမချင်း ေြဖRကားရန်
ြငင်းဆိုပါ။

⁃

သင်၏ ဖုနး် ကို ရဲ ကေတာင်းလ7င် ေပးရန် ြငင်းဆိုပါ။ သင် ခွ င်ြ့ ပFချက်မ

ေပးပါဟုသာ Dှ င်းေအာင် ေြပာပါ။
⁃

သင့်ဖုနး် password ကို ေတာင်းလ7င် သင့်မှာ password ေပးရန်မလို

ေသာ အခွ င်အ
့ ေရးDှ ိ ပါသည်။ ြငင်းဆိုပါ။

လမ် းေပ'တက် ဆ,-ြပထုတ်ေဖာ် ပဲွသိ@ သင်ကိုယ်တိင
ု ် မတက်ေရာက်,င
ုိ ်ပါက

အေRကာင်း အမျ ိFးမျ ိFးေRကာင့် သင်ကိုယ်တိင
ု ် ဝင်ဆ,-မြပ,ိင
ု ်လ7င် ေအာက်ပါနည်းလမ် းများြဖင့်လ
ည်း ကူညီ,င
ုိ ်ပါသည်။
⁃

ရဲ အေြခအေန၊ အရပ် ဝတ်များရဲ i လTပ်DှားမT အေြခအေန၊ လမ် းေRကာင်း

တိ@ ကို အွနလ
် ိင
ု ်းမှ ေလလ
့ ာပါ။ လုံြခံ Fေသာ ဆက်သွယ်ေရး app များမှဆင့် ဆ,-ြပသူများထံ
အေRကာင်းRကား သတင်းေပးပါ။
⁃

ကိုယ့်ရပ် ကွက်တင
ွ ်း ရဲ ,ှင့် အရပ် ဝတ်များကို လTပ်DှားမTများကို ေစာင့်

⁃

ဆ,-ြပသွားသူများ၏ အိ မ်တင
ွ ်ထားခဲ့ ေသာ ကေလးသူငယ်များ ,ှင့်

Rကည့်ပါ။

သက်aကီးရွ ယ်အိမ
ု ျားကို ြပFစုေစာင့်ေDှ ာက်ပါ။
⁃

အဖမ် းခံ ရသူများအတွက် အာမခံ ြဖင့်ေရွ းရန် (သိ@ ) အြခားဥပေဒေရးရာ

ေဆာင်ရွက်မTများကို ကူညီပါ၊ ရန်ပံုေငွDှ ာရာတွင် ဝင်ေရာက်ကူညီပါ။
⁃

ဆ,-ြပသွားသူများကို ပစJည်းေဝြခင်း၊ လိအ
ု ပ် သည်များ ေထာက်ပံြခင်းကို

ြပFလုပ်ပါ။
Protests can be an overwhelming experience when you are alone, so
make sure – when possible – to go with a friend or with a small
group. You are safer when you stay together.
Tear gas contains several compounds that, when in contact with air
or moisture, irritate the mucous membrane of the eyes, nose, mouth
and lungs. This causes your eyes to tear up, your nose to run, and
makes it difficult to breathe. Tear gas exposure can cause
confusion, panic, anger, and other psychological effects, therefore
try to remain calm. Panic is contagious.
Kep in mind that the following tips on tear gas and pepper spray are
based on our experiences on the ground and are not official medical
adivce. We can't guarantee that every prevention method will 100%
work.
Determining whether it is safe to attend a protest
•
Physically attending a protest introduces many
risks from physical safety to increased surveillance of you and your
community.
•
Being at a protest can lead to arrest or other
legal consequences that can put non-citizens at risk of deportation.
•
When thinking about whether to attend a protest,
consider both the impact it can have on yourself and others.
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•
When thinking about whether to attend a protest,
consider both the impact it can have on yourself and others.
•
What to wear
•
Generally, avoid exposed skin. If you can, wear
goggles, long sleeve shirts, long pants, strong shoes that you can
run in.
•
Tight-fitting swim goggles/tight ski goggles.
•
Wear glasses instead of contacts if at all
possible. If you get pepper spray or tear gas in your eyes, remove
contacts immediately before rinsing.
•
Wear normal shoes to protect your feet in case
people start throwing bottles/rocks- do not wear sandals.
•
Use helmets (especially if you have a medical
condition).
•
Avoid wearing lotion or oils on your skin. Pepper
spray and tear gas stick to it and burn.
•
Avoid jewelry, and anything that could get pulled
or caught in something.

•
If concerned about being identified in photos (by
law enforcement, media, and others), make sure any visible tattoos
or other identifying marks are covered.
What to keep in your bag
•
A bandana or mask cloth and a small bottle of cider
vinegar (for tear gas, keep in mind that this should help you for
the short period of time you would need to get upwind or reach
higher grounds). You can keep a soaked bandana with water+vinegar in
a plastic bag, to be prepared for tear gas. Beware that prolonged
inhalation will irritate lungs.
•
Keep extra bandanas and change yours immediately if
it's exposed to tear gas. Soak in water+vinegar.
•
Saline water, to treat tear gas.
•
Mix water and Maalox (which is an anti-acid) in
equal doses and have it ready, to treat tear gas. Only use aluminum
hydroxide or magnesium hydroxide based antacids. Only use plain,
mint or other flavors will burn.
•
Milk. It can help alleviate burning skin if pepper
sprayed. NOT for eyes. Read more below (what to do if tear gassed).
•
Keep cut onions with you to inhale if tear gas gets
on your face. It worked well for some protesters in Lebanon because
of the type of tear gas used. If possible, identify the tear gas
used and that will allow you to figure out the best solutions for
your context.
•
Soda: Drinking soda can help instead of water. You
can also wash your face with soda.
•
A dry change of clothes inside a plastic bag in
your bag- so you can change in case you get wet.
•
First aid help to treat yourself or others.
•
Portable battery for your phone.
Behavioral safety tips
•
Do not park your car/bike close to the protest site
to prevent police from scanning your license plate or damaging your
bike/car. If you can walk to the protest, do it.
•
Stay in pairs or in a small group of people so that
they would notice in case you’re missing or get arrested. Have a
buddy system.
•
Decide on an exit strategy/meet up point with your
group in case you get separated.
•
Write a lawyer’s phone number on your arm with a
marker and YELL OUT YOUR NAME, in case you’re arrested.
•
If attacked by riot police DO NOT RUN, try to cover
yourself and move away calmly (if with a group try to form a circle
and back away together).
•
Try to remain on the outer circles, so you can
easily get out and move out of danger if things get heated.
•
In NYC specifically, undercover police might be
spotted if they are wearing the color of the day on a band around
their arm, like this. On one day that band might be white. On
another, it might be another color.
•
Some undercover cops might encourage protesters to
be violent. Don't get provoked.

•
Once you get out of the protest - hide anything
that may show that you were actually attending a protest (flags/
banners/wet clothing)
•
Don’t go back home alone, police/undercover police
may be waiting for you.
•
If you are using a gas mask, make sure to change
the filters every day.
•
If you forget to turn off your location settings,
take meandering routes to confuse your phone’s location in case
police are looking at phone location data.
If you're hit with tear gas / pepper spray
Mace and pepper spray are mostly the same thing. Mace is a brand
name. Most Mace products today are OC based, with OC being the
active capsicum ingredient in pepper spray. Tear gas used in the US
is mostly aerosolized CS powder.
•
Once tear gas is deployed, get upwind or find
higher ground and remember to breathe calmly.
•
If you are wearing contact lenses, remove them
immediately. Do not rub your face.
•
Washing your face with water after you get exposed
to teargas can exacerbate the stinging symptoms, not alleviate them.
•
Wash from inside corner out - otherwise you will be
washing chemicals into your eye. Tilt head sideways and wash from
the corner out - never into the corner.
•
Use cider vinegar, soda, saline water, or Maaloxwater mix to wash chemicals out.
•
Only use aluminum hydroxide or magnesium hydroxide
based antacids. Only use plain, mint or other flavors will burn.
•
Milk: not as effective against tear gas, but works
to alleviate skin irritation and burn if hit with pepper spray. If
milk gets in your eyes, make sure to immediately wash it out with
saline water.
•
Hydrate: your body will try to flush the chemicals
naturally, but to do so you must be well hydrated.
•
Street traffic cones can be a good hack to use and
cover tear gas canisters. The top of the cone is usually open, and
you can pour water through to diffuse the can.
When you’re home
•
Take a shower, making sure you let cold water wash
over your eyes until the stinging is gone. Soap and cold water
should get rid of the chemicals from your skin. Hot water can make
the burning worse.
•
Get out of all your clothes and wash them
separately in cold water. You might need to wash them several times
to get rid of the chemicals, or discard them altogether.
If you get arrested
•
You do not have to answer any questions, and can
ask for a lawyer: “I want my attorney and I choose to remain silent”
and then refuse questioning until you have a chance to talk to a
lawyer.
•
If the police ask to see your phone, tell them that

you do not consent to a search of your device. They might still
seize your phone and search it later, with a warrant, but you would
have made it clear that you did not give them permission to do so.
•
If the police ask for the password to unlock your
phone (or ask you to unlock it yourself), you have the right to
refuse and ask to speak to your lawyer.
•
If you are arrested and the police ask for a DNA
swab, you have the right to refuse. If you are offered a drink,
cigarette or gum in the precinct, it is most likely a trick to steal
your DNA. This has been a practice in NY specifically, and probably
elsewhere as well.
•
You can refuse to ID yourself. In times of mass
arrest, refusing to identify yourself can slow down the arrest and
charge process, and you might get released after a night in jail
without formal charges.
How to help if you can't attend a protest
Attending a protest can be prohibitive for many reasons, including
risk profile and economic. The following are some suggestions of how
to support protestors and actions if you can't physically attend.
•
Monitor police and other white supremacist activies
and report their movements to people at protests through a secure
communication channel
•
Coordinate cop watch and police monitoring
activities in neightborhoods with heightened police activity
•
Coordinate ICE and CBP monitoring and protection
services (ICE and CBP have has a presence at protests)
•
Provide childchare for people attending protests
•
Help coordinate legal support and bail funds for
arrested protestors
•
Provide and/or deliver supplies for protestors
Translated: https://github.com/frombeirutwithlove/ProtestTips

