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Felhívás konferencián való részvételre

!No Pasaran! Közös fellépéssel az egyre erősödő szélsőjobb ellen!
Az európai konferencia időpontja: 2019. március 2., 9:30-17 óra
Helyszíne: Bloomsbury Central, 235 Shaftesbury Ave, London WC2H 8EP
A szélsőjobb az utóbbi években Európa-szerte olyan erős támadásba lendült, amire az 1930-as évek óta nem
volt példa. Nem válogatnak az eszközökben: hatalmukba kerítik az utcát, megszállják a kormányhivatalokat,
bevetik az iszlamofóbiát, az antiszemitizmust, az idegengyűlöletet és a rasszizmust, támadást intéznek a
szakszervezetek és a baloldal ellen, illetve mindannyiunk jogai és szabadsága ellen.
Miután törekvéseikben támogatásra találtak a Trump uralta Fehér Házban, egyre jobban szervezettek, egyre
jobb anyagi háttérrel rendelkeznek, egyre szélesebb nemzetközi hatalomra tesznek szert. Bolsonaro Braziliában
aratott győzelmével ez a hullám Latin-Amerikára is kiterjedt.
Ezekkel a fejleményekkel szemben a munkásmozgalom és a progresszív mozgalmak gyors és hatékony
mozgósítására van szükség. Egyesült erővel kell fellépnünk Nagy-Britanniában, Európában és világszerte,
hogy legyőzzük ezt a roppant veszélyes politikai irányzatot. Ez életbevágóan fontos, hiszen ha az európai
politika irányítását a szélsőjobb veszi a kezébe, az a kontinens lakóinak millióit sodorja katasztrófába.
Minden európai , baloldali és progresszív erőt felkérünk arra, hogy vegyen részt londoni konferenciánkon .
Célunk az, hogy együttműködve elemezzük a helyzetet és közös stratégiával lépjünk fel a szélsőjobb ellen,
továbbá hogy életképes politikai alternatívákat valósítsunk meg, és megtaláljuk a hatékony, közös választ.
Veszélyes időket élünk: eljött a szolidaritás és az egység ideje.
További információkat az alábbi helyen talál:
nopasaran@prruk.org vagy látogason el honlapunkra: www.prruk.org
Felhívásunkra itt jelentkezhet.
Organised by the journal Transform UK and supported by and with participation from Global Justice Now, Stand up to Racism,
Another Europe is Possible, European Left Party, Transform Europe Network, TUC, ETUC, Espaces Marx, DiEM25 UK,
The Monitoring Project, Greece Solidarity Campaign, Muslim Association of Britain, Stop the War Coalition, Day-Mer and others

