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Campanya Aturem la Invasió

L'acte tindrà lloc el dijous 31 d'octubre a les 12h a la sala d'actes de LaFede.cat (Federació d'Organitzacions per a la
justícia global)

La campanya Aturem la Invasió és una campanya de solidaritat que busca denunciar la invasió que Turquia està
duent a terme des del 9 d'octubre sobre el territori del nord i est de Síria. La campanya té l'objectiu de solidaritzar-se
amb els pobles de la zona atacada, visibilitzar l'atac i exercir pressió a les institucions, per tal que la pressió
internacional aturi aquesta ofensiva, que ja ha donat mostres de violacions dels drets humans[1], execucions de
líders polítics del territori [2] i té com a objectiu la neteja ètnica al nord i est de Síria, perpetrant-hi un genocidi sobre
la població kurda.

L'Administració Autònoma del Nord i Est de Síria és l'escenari d'un profund canvi social, després de la guerra de la
població contra Estat Islàmic. És el primer projecte polític a Orient Mitjà que promou una comprensió alternativa de
l'organització social, basada en la interculturalitat, relacions de gènere diverses i justes i respecte pel medi ambient.
Però l'Estat turc i les seves faccions islamistes aliades ha iniciat una invasió, atacant a la població civil, els serveis
mèdics i les infraestructures bàsiques del territori[2]. La situació humanitària de la zona és extremadament crítica, ja
que tots els projectes promoguts per ONG internacionals han estat evacuats i ja hi ha centenars de milers de nous
desplaçats, en un territori on ja n'hi havia milers de reallotjats en nombrosos camps de refugiats[3]. Si la invasió es
produeix, Turquia planeja dur a terme un genocidi i una neteja ètnica del territori, com ja està fent a la zona síria
d'Efrîn, ocupada l'any passat. A més, nombroses cèl·lulesdorments d'Estat Islàmic estan aprofitant la situació per
reactivar-se i tornar a portar el terror a la regió [4].

En pocs dies de difusió del comunicat de presentació de la campanya, ja són nombroses les organitzacions i entitats
adherides: Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya, Centre Delàs d'Estudis per la Pau, Arran, CDR, CGT de
Catalunya i Assemblea Nacional Catalana, entre d'altres.

La roda de premsa de presentació de la campanya començarà a les 12 amb una presentació per partde Clara
Torres, membre d'Azadî Jin i Azadî Plataforma. A continuació hi haurà una connexió en directe amb Síria amb Arnau
Pagès, des del Rojava Information Centre. Tot seguit es comptarà amb les intervencions de: Faruk Doru, portaveu
kurd del partit HDP; Anna Sala, del col·lectiu feminista Hora Bruixa; Alba Sotorra,membre de Dones Visuals i
directora i productorade documentals; Iru Moner, secretari d'Acció Social de la CGT de Catalunya i ElisendaPaluzie,
presidenta de l'Assemblea NacionalCatalana.
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[1] www.theguardian.com/world/2019/oct/18/un-investigates-turkey-alleged-use-of-white-phosphorus-in-syria

[2]
www.rojavainformationcenter.com/storage/2019/10/Report-on-Situation-in-North-East-Syria-last-24-hours-12th-Octob
er-2019-8am-Rojava-Information-Center.pdf

[3]
www.rojavainformationcenter.com/storage/2019/10/Report-on-Situation-in-North-and-East-Syria-24th-October-2019.
pdf
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[4]
www.rojavainformationcenter.com/storage/2019/10/Report-on-Situation-in-North-East-Syria-last-24-hours-11th-Octob
er-2019-8am-Rojava-Information-Center.pdf

Copyright © CGTCatalunya.cat

Page 3/3

