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Arran de l'amenaça de la invasió turca a Rojava s'està creant a Barcelona un espai d'acció conjunta entre diferents
organitzacions i col·lectius en resposta a la crida a la solidaritat internacional i per defensar el dret del poble kurd i de
tots els pobles a construir un projecte polític autònom i de democràcia de base, que a Rojava treballa, també, per
l'alliberament de la dona i la defensa de l'ecologia, construint una alternativa revolucionària basada en el
municipalisme llibertari per a tot l'Orient Mitjà.

El dissabte 19 de gener, des de la plataforma Azadí en solidaritat amb el poble kurd, amb la Brigada 19 de julio,
CGT Catalunya i CNT Barcelona, hem organitzat un acte a Can Batlló, en què hi haurà diferents xerrades i passis
de documentals, per aprofundir en el projecte revolucionari de Rojava, i en la situació d'amenaça que viu, mostrant
també les lluites que es viuen a altres parts del Kurdistan, a Bakur (zona sota domini turc), Basur (regió autònoma
d'Iraq) i a Rohilat (zona sota domini iraní).

També serà un espai per difondre les mobilitzacions pevistes pels propers dies per a la defensa de Rojava a
Catalunya i per sumar-nos a la solidaritat internacional. Així, el Moviment per a la societat democràtica TEV-DEM, de
la Federació Democràtica del Nord de Síria (Rojava), ha interpel·lat a la població del nord de Síria, de l'Orient Mitjà i
de tot el món a alçar-se contra els atacs i la invasió de Turquia, afirmant que "l'estat turc, després d'haver atacat els
kurds, àrabs, assiris-siríacs, circasianos, pobles armenis i tucs que van establir una revolució democràtica a Rojava i
al nord de Síria, i haver recolzat l'Estat Islàmic, ara vol envair el nord de Síria, comptant amb armes proporcionades
per les forces de la coalició com a part de la pertinença de Turquia a l'OTAN".

Així, ja des del gener de 2018, Turquia està atacant aquesta regió, quan, en aliança amb faccions islamistes de
l'Exèrcit Lliure Sirià (FSA), va ocupar militarment el territori kurd-sirià d'Afrin, provocant el desplaçament forçós de
més de 200.000 persones i on avui la població pateix saquejos, l'espoli de les collites d'olives, detencions arbritàries,
assassinats i segrestos, junt amb polítiques d'assimilació cultural. A més, durant el darrer mes s'han intensificat els
bombardejos d'Erdogan que fa anys es produeixen a les muntanyes de Qandil (Kurdistan d'Iraq, Basur), on es
refugia la guerrilla del HPG (vinculada al PKK), i on centenars de pobles s'han quedat buits, ja que els seus
habitants, per por als atacs, han abandonat les seves cases i mitjans de vida. També s'han produït, darrerament,
bombardejos turcs a Sinjar, on la població jazidita va patir el genocidi de l'Estat Islàmic l'agost de 2014, i al camp de
refugiades de Makhmur, on gairebé la meitat de la població són nens i nenes, i on els bombardejos van matar el
passat 14 de desembre quatre dones d'una família.

Amb l'amenaça ara d'atacar i envair Rojava, Erdogan, amb aspiracions expansionistes, vol continuar amb la seva
política d'eradicar qualsevol projecte d'autonomia política kurda i de democràcia radical, ja sigui dins de Turquia - on
des de fa anys la guerra contra el PKK i qualsevol organització d'esquerres pro-kurda, com el Partit Democràtic dels
Pobles (HDP), ha portat a milers d'empresonats, exiliats, assassinats, destrucció de barris i pobles, tocs de queda...,
- com al territori de Rojava/nord de Síria. La població que Erdogan qualifica de "terrorista" a Rojava, i les seves
organitzacions polítiques, socials i d'autodefensa, han lluitat contra l'Estat Islàmic, han construït un model social
comunitari que impulsa l'economia cooperativa, protegeix la natura, crea espais per a l'alliberament de les dones i
espais de participació de base assembleària, que és el que veritablement suposa una amenaça per l'estat feixista
d'Erdogan.

Per tot això, i des de CGT Catalunya com a organització anarcosindicalista, de classe, autònoma, autogestionària,
federalista, internacionalista i llibertària, ens sumem a la lluita per la defensa de Rojava, la seva gent, la seva
revolució i el seu projecte polític, en el marc del comitè de solidaritat que s'està creant Catalunya i prenent el
dissabte 19 de gener com a tret de sortida.
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Enllaç de Facebook a l'acte
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