
Fem una crida a totes les companyes feministes, organitzades, revolucionàries; a totes les
amants de la llibertat que lluiten amb els seus pobles contra les mentalitats patriarcals i les
polítiques de guerra  que s’imposen en el món.
 
La regió del nord-est de Síria, LA REVOLUCIÓ DE LES DONES DE ROJAVA, ESTÀ SENT
ENVAÏDA PER PART DE L'ESTAT TURC. A hores d’ara hi ha centenars de ferits i desenes de
assassinats; milers de persones estan sent forçosament desplaçades de les seves llars. Regna el
caos i els mercenaris de l’Estat Islàmic tornen a campar per la regió imposant la seva llei feixista.
 
Hi ha un projecte imperialista per part d’Erdogan i l’Estat turc que pretén ocupar i controlar la
regió on fins ara s’havia construït un projecte multiètnic, multi-religiós i centrat en les dones;
un projecte excepcional no només a Orient Mitjà sinó a tot al món, sent un far de llum
d’esperança per les aspiracions revolucionàries de totes les dones i pobles del món.
 
La revolució al nord-est de Síria és la revolució de la nostra època. Per això és el moment
companyes d’estar a l’altura de les circumstàncies.
 
Tot i la cruesa i brutalitat dels atacs que estan rebent, les nostres companyes estan posant els
seus cossos i ànimes per defensar les seves terres, per defensar la revolució que han construït
durant anys de suor i sang.
 
Aquesta revolució ens pertany a totes; la defensa del projecte polític a Rojava és la defensa
de la llibertat de les dones, és la defensa de la vida lliure, és un deure per totes les dones i
pobles revolucionaris del món.  
 
La defensa d’aquesta revolució ens pertany també perquè sense la connivència de la Unió
Europea, Erdogan no hagués iniciat aquesta invasió amb total impunitat. 
 
Per això us convoquem a totes per adherir-vos a la campanya que ens llancen les companyes de
Rojava, #WomenDefendRojava. Els objectius d’aquesta campanya són senzills i contundents:
 

ACABAR AMB EL SILENCI MEDIÀTIC, SOCIAL I INSTITUCIONAL que sosté la impunitat
de l’Estat turc i d’Erdogan per envair Rojava. Volem pressionar a l'Estat turc per aturar els
seus plans imperialistes i la guerra. 

 
DONAR SUPORT, ENERGIA I MORAL A LES NOSTRES COMPANYES. Cada foto que
pengem a les xarxes, cada acció directa, cada cançó que els hi dediquem, cada cop que
intervenim en els mitjans de comunicació és rebuda amb intensitat per part de les nostres
companyes. Hem de fer que sàpiguen que no estan soles, que estem amb elles, que estem
lluitant amb elles i prenent la responsabilitat des de les nostres posicions en aquesta guerra
global de la que totes som part.

 
ATACAR ELS CENTRES DE COL·LABORACIÓ AMB LA MAQUINÀRIA DE GUERRA. Les
bombes que cauen sobre Rojava formen part d’una llarga cadena d’infraestructures i
conglomerats empresarials i institucionals presents a les metròpolis europees. Ja sabem com
de capaces som quan ens organitzem per bloquejar i intervenir fluxos de mercaderia o fer
boicots econòmics. Volem trencar els vincles empresarials i institucionals de l’Estat turc i el
seu exèrcit.

Companyes!



La nostra força, la que ens permetrà aturar la invasió i acabar amb la impunitat
d’Erdogan, rau en la unitat dins la diversitat. Això significa que hi ha moltes formes de
participar: podeu fer pintades, bloquejar empreses, fer performances, dedicar cançons,
escriure articles, dibuixar còmics, fer difusió per les xarxes…
 
Us deixem alguns recursos com a caixa d’eines per enfocar les vostres accions:

 

 

Pronuncieu-vos públicament.

Compartiu per les xarxes tot allò

que pugueu amb l’etiqueta de

#WomenDefendRojava per a que les

companyes ho puguin rebre. Feu que

la vostra organització, associació,

institució, grup o família es posicioni

públicament contra la invasió turca.

El silenci és el que volen els

ocupants.

 

 

No espereu convocatòries per

actuar, però estigueu atentes als

nostres canals per pròximes

mobilitzacions, necessitem un

moviment internacional per frenar

la invasió. Els pobles i les dones del

Nord de Síria ens necessiten a

totes! Esteu atentes a:

Canal Telegram: azadijinconvos

Twitter: @AzadiPlataforma

 

 

Us passem llistat d’empreses que es

beneficien de la guerra al nord-est

de Síria i són còmplices de la invasió.

Acabarem amb la imatge pública

d’aquestes empreses i institucions

perquè retirin els seus interessos

econòmics que es basen en la guerra

al Nord de Síria.

Govern Estat Espanyol

Barça, esponsoritzat per

Beko-Koç (armament)

TurkishAirlines

Ghenova

Maxamcorp

BBVA

INDRA

AIRBUS

Navantia

Sener

 

 

Les organitzacions sanitàries i

d'ajuda humanitària estan

col·lapsades i sota atac directe de

les forces d'ocupació. Ajudar-les

econòmicament és essencial, a

través de Heyva Sor, organització de

màxima confiança.

Crowdfunding:

https://buonacausa.org/cause/

emergenza

 

Banc account: 1000 / 00132226

In the name of: Mezzaluna Rossa    

Kurdistan Italia Onlus

IBAN: IT63 P033 5901 6001 0000

0132 226

Davant de tot això què podem fer?

ALCEU LA VEU! ESTEU ATENTES!

ACTUEU! DONEU!


