NO A ERDOGAN!
Especialment els darrers mesos, hem pogut seguir als mitjans les aspiracions neo-otomanes
d’Erdogan, ja sigui posant gasolina al foc del conflicte a la regió de Nagorno-Karabakh, entre
Armènia i Azerbaidjan, o a les múltiples perforacions petrolieres a la frontera amb Grècia. Menys
exposat als mitjans, tanmateix, continuen els atacs que violen la llei internacional, així com
l’ocupació a Síria i Iraq.
Al nord d’Iraq (Kurdistan del Sud), l’exèrcit turc ha intentat repetidament establir noves bases
militars els darrers mesos, per tal de limitar la capacitat d’actuació del Moviment d’Alliberament
Kurd. Les guerrilleres i guerrillers del PKK i la població civil del Nord d’Iraq han estat
repetidament l’objectiu de bombardejos i atacs turcs.
Seguit pel públic mundial, Turquia, junt amb els seus aliats gihadistes, s’ha annexat algunes àrees
del nord de Síria violant la llei internacional. Quan l’atenció del públic va desaparèixer, els atacs,
violacions, assassinats selectius, segrestos i violacions dels drets humans a les àrees del nord de
Síria es van intensificar.
A Turquia, el país amb més preses i presos polítics del món, la repressió contra el poble kurd i altres
minories, així com contra membres de l’oposició, continua. Les darreres setmanes s’han tornat a
arrestar activistes kurdes. El país ha arribat a un estat en què no hi ha més llibertat d’expressió, per a
reportar o per a escollir!
NO AL SUPORT AL FEIXISME TURC!
La majoria de governs occidentals donen suport al règim turc diplomàticament i financera, amb el
pacte de refugiats. Les armes són, tot i les autoanomenades clàusules d’exclusió, exportades a
Turquia i utilitzades. A més, els i les activistes kurdes són perseguides i s’enfronten a la repressió a
molts països.
SÍ A ROJAVA, SÍ AL PKK, SÍ A ABDULLAH OCALAN!
La mentalitat del règim turc, que està basat en l’explotació, divisió, assimilació, genocidi i sexisme,
és contrastada per la mentalitat del PKK, el Moviment d’Alliberament Kurd, que es basa en els
pilars de l’alliberament de la dona, l’ecologia i la democràcia radical. Rojava (el Nord i l’Est de
Síria) i el model del Confederalisme Democràtic són un exemple pràctic de com diferents religions i
grups de població a l’Orient Mitjà poden viure junts i de com la societat es pot autoorganitzar. El
PKK aposta per la construcció d’una societat així a Kurdistan i tot l’Orient Mitjà. Majorment,
aquestes idees vérnen d’Abdullah Ocalan. Ell formula una solució per als problemes del nostre
temps, com ara el nacionalisme, el sexisme i la destrucció de la natura, que inspira persones i
moviments molt lluny del Kurdistan i els ofereix una orientació!
Les solucions per a la guerra a l’Orient Mitjà no vindran dels governs. Al contrari, tots els «grans»
estats estan actius a Orient Mitjà i per tant, prolonguen les guerres. Persegueixen els i les que tenen
aquestes idees anomenant-los terroristes. Amb les nostres accions en el marc de la setmana
internacional d’accions de l’1 al 8 de novembre del 2020, cridem a totes les persones a activar-se i
aixecar-se per la humanitat!
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