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Europejska Konferencja „¡No Pasaran!”
poświęcona wzrostowi znaczenia skrajnej prawicy
ZAPROSZENIE
Miejsce i termin: Bloomsbury Central, 235 Shaftesbury Ave, London WC2H 8EP,
sobota 2 marca 2019, godz. 9.30-17.00
Skrajna prawica odnosi sukcesy i jest w ofensywie w całej Europie. Rozmiar jej sukcesów jest największy od lat i
można go porównać do tego w latach 30. XX wieku. Islamofobia, anstysemityzm, ksenofobia, rasizm i zastraszanie
mają miejsce zarówno na ulicach jak i w wystąpieniach przedstawicieli niektórych rządów. Obiektem ataków są
zarówno osoby m.in. działacze związkowi i politycy lewicy, jak i powszechne prawa i wolności obywatelskie.
Od czasu kiedy Trump stał się gospodarzem Białego Domu skrajna prawica zyskała pomoc oraz niespotykane
dotychczas wsparcie na poziomie międzynarodowym. Jest coraz lepiej zorganizowana i posiada finanse na swój rozwój.
Zwycięstwo Bolsonaro w Brazylii jest kolejnym krokiem w objęciu prawicową ofensywą Ameryki Łacińskiej.
Jedynie środowiska postępowe i ruch związkowy są w stanie zatrzymać tę tendencję. Wymaga to szybkich i
skutecznych działań oraz mobilizacji. Istotne jest nasze współdziałanie nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale w całej
Europie i na świecie. Musimy przeciwdziałać niebezpieczeństwom związanym z dominacją skrajnej prawicy w
polityce europejskiej. Polityka ta oznaczałoby katastrofę dla milionów na całym kontynencie.
Wzywamy wszystkie lewicowe i postępowe siły polityczne krajów europejskich do przyjazdu do Londynu i
uczestnictwa w Konferencji. Naszym celem jest wspólna analiza oraz opracowanie strategii przeciwdziałania skrajnej
prawicy; wypracowanie form przeciwdziałania dominacji prawicy i koordynacja dalszych działań.
W tych trudnych czasach musimy się zjednoczyć i być solidarni!
Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj
się z nami e-mail: nopasaran@prruk.org lub wejdź na stronę www.prruk.org.
W celu rejestracji kliknij tutaj.
Konferencja organizowana przez czasopismo Journal Transform UK, przy wsparciu inicjatyw Global Justice Now, Stand up to Racism,
Another Europe is Possible, Europejskiej Partii Lewicy, Sieci na rzecz Alternatywnego Myślenia i Dialogu Politycznego transform!europe,
brytyjskiego Kongresu Związków Zawodowych /TUC/, Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych/ETUC/, francuskiego think-tanku
Espaces Marx, brytyjskiej grupy DiEM 25, Monitoring Project”, Kampanii Solidarności z Grecją, Brytyjskiemu Stowarzyszeniu
Muzułmańskiemu, Koalicji Stop Wojnie, Day-Mer, i innych organizacji.

