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Yn wynebu cynnydd y mudiad dde-eithaf:
Cynhadledd Ewropeaidd Dydd Sadwrn 2 Mawrth 2019, 9.30am-5pm
Bloomsbury Central, 235 Shaftesbury Ave, Llundain WC2H 8EP
www.prruk.org nopasaran@prruk.org
Mae'r dde eithaf ar yr ymosodiad ledled Ewrop: y cynnydd mwyaf ers y 1930au. O ymosodiadau ar y stryd a
symudiadau i swyddfa'r llywodraeth, maen nhw'n defnyddio Islamoffobia, gwrth-Semitiaeth, xenoffobia a
hiliaeth i ledaenu casineb ac ofn, maen nhw'n ymosod ar undebau llafur a'r chwith, a hawliau a rhyddid pawb
ohonom.
Gan gael cefnogaeth o Dŷ Gwyn Trump, maent yn symud yn fwy rhyngwladol, wedi'u hariannu'n dda a'u
trefnu'n dda. Mae buddugoliaeth Bolsonaro ym Mrasil yn ymestyn y ton hon i America Ladin.
Rhaid i'r datblygiadau hyn gael eu rhwystro gan symudiad cyflym ac effeithiol o'r mudiad llafur a’r mudiadau
blaengar. Rhaid inni fod yn unedig, ym Mhrydain ac ar draws Ewrop, a thu hwnt, i drechu'r tro gwleidyddol
hynod beryglus hon. Mae hyn yn hollbwysig, gan y byddai dominiad eithaf o’r dde gwleidyddol Ewropeaidd
yn sillafu trychineb ar gyfer miliynau ar draws y cyfandir.
Rydym yn galw ar bawb sydd o’r mudiadau chwith a blaengar o bob rhan o Ewrop i ddod i Lundain ar
gyfer y gynhadledd hon. Ein nod yw cydweithio, dadansoddi, strategaethau i wrthsefyll y dde-eithaf; i
hyrwyddo dewisiadau eraill gwleidyddol hyfyw a chydlynu ymateb effeithiol.
Amserau peryglus yw'r rhain: amser ar gyfer undod a chydweithio.
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: nopasaran@prruk.org | neu ewch i www.prruk.org

Wedi'i drefnu gan y cylchgrawn Transform UK a'i gefnogi gan, a chyda chyfranogiad gan Global Justice Now, Sefwch i fyny at Hiliaeth,
mae Ewrop arall yn bosib, Plaid Chwith Ewrop, Rhwydwaith Trawsnewid Ewrop, TUC, ETUC, Espaces Marx, DiEM25 UK, Y Prosiect
Monitro, Gwlad Groeg Ymgyrch Ddidoldeb, Cymdeithas Mwslimaidd Prydain, Coalition Stop the War, Day-Mer ac eraill

