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Resistència de les do-
nes al Nord i l'Est de 
Síria
Com s'estan organitzant les 
dones contra la guerra d'ocu-
pació turca

Des del 9 d'octubre de 2019, Turquia i els 
seus aliats jihadistes han estat envaint els 
territoris del Nord i l'Est de Síria (Rojava). 
Turquia té l'objectiu d'ocupar el territori i 
destruir el projecte que la gent ha estat cons-
truint amb èxıt al Nord i l'Est de Síria els da-
rrers vuit anys.

Des del 9 d'octubre les dones han estat ob-
jectiu directe de les forces d'ocupació i s'han 
convertit en víctimes de desplaçaments 
massius, bombardejos, segrestos, execu-

Nota
1 Veure: Comitè d'Estadístiques i Investigació de 
Kongra Star Qamişlo, Kongra Star Diplomacy: Efectes de 
la invasió turca del Nord i Est de Síria sobre dones i nens,  
22 de novembre de 2019.

cions i violacions dels seus cossos. Amb la di-
fusió de les seves pròpies atrocitats, les tropes 
jihadistes, amb el recolzament de l'Estat turc, 
tenen com a objectiu destruir la voluntat i la 
resistència de les dones. Aquestes atrocitats han 
estat documentades per diverses institucions 
del Nord i l'Est de Síria, així com també per 
organitzacions de drets humans 1.

Malgrat aquests intents, dones d'arreu del 
Nord i l'Est de Siria s'estan organitzant per re-
sistir front a aquests atacs. La mentalitat de les 
dones que formen part de la revolució de Ro-
java no és en cap cas de víctimes. Elles diuen 
que la resistència és vida i desenes de milers de 
dones a tot el Nord i l'Est de Síria viuen segons 
aquest principi. En aquest dossier, com a mo-
viment de dones de Kongra Star volem donar a 
conèixer les moltes formes de resistència de les 
dones davant l'atac de l'Estat turc.

Kongra Star és una estructura paraigües de 
diferents grups de dones a Rojava. El seu ob-
jectiu és desenvolupar una Rojava lliure, una 
Síria democràtica i un Orient Mitjà democrà-
tic, amb l'impuls de la llibertat de les dones i 
el concepte de nació democràtica. Kongra Star 
va començar a treballar al 2005 organitzant el 
moviment de dones a Rojava i Síria. Durant un 
temps, l'organització va treballar clandestina-
ment sota el règim Ba'ath i es va enfrontar a 
moltes dificultats. Kongra Star va ser fonamen-
tal per a l'organització social al començament 
de la revolució, i des de llavors ha continuat 
creixent com a institució i treballa en totes les 

àrees de la vida de les dones: l'educació, l'art, 
l'autodefensa, l'economia, els mitjans de co-
municació i l'organització social. 

Després de la revolució, cada cop més dones 
del Nord i l'Est de Síria s'han organitzat i el 
nombre d'integrants de Kongra Star ha cres-
cut. Tots els grups ètnics s'organitzen per si 
mateixos i han passat a formar part de la re-
volució. De la mateixa manera, Kongra Star 
està organitzada per i per a les dones del Nord 
i l'Est de Síria.  

L'Evin Swede, portaveu de Kongra Star, expli-
ca que com que s'hi donaven condicions tan 
opressives, les dones que s'hi van organitzar 
entenen molt bé la necessitat de la unitat. "Sota 
l'ISIS, les dones del Nord i l'Est de Síria es van 
enfrontar als pitjors horrors del segle XXI i els 
van superar. Així doncs, quan les amenaces 
turques van arribar, per suposat sempre vam 
tenir clar que la resistència seria ferotge". Kon-
gra Star desenvolupa les qualitats de lideratge 
de les dones, així com la força col·lectiva. Les 
diferents maneres en què les dones s'organit-
zen amb Kongra Star ajuden a fer de la revolu-
ció de Rojava una revolució de les dones. "Els 
atacs han estat forts, però no poden destruir 
l'organització de les dones. Hi ha hagut una 
conspiració internacional contra Rojava, però 
la posició de les dones ha estat clara en pro 
d'una vida lliure i democràtica i per la conti-
nuïtat de la lluita dels seus şehîds (màrtirs)."

Des del començament de la guerra, el comi-

tè de la campanya Women Defend Rojava ha 
estat fent entrevistes a dones que s'organitzen 
en diferents àmbits de resistència a tota la zona 
del Nord i l'Est de Síria. Si no s'indica el con-
trari, la informació d'aquest llibret s'ha extret 
de les persones entrevistades. 

Kongra Star
Comitè de la campanya Women Defend Ro-
java.
19/01/2020

Dones de Kongra Star participant Dones de Kongra Star participant 
d'una manifestació populard'una manifestació popular
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Legitimar l'autodefensa:
Unitats de Defensa de les Do-
nes - YPJ
Les Unitats de Defensa de les Dones (Yekîneyên 
Parastina Jin – YPJ), van ser fundades el 2013 
com a força de defensa militar de les dones. 
D'acord amb els seus principis, les YPJ duen 
a terme la legítima autodefensa contra tots els 
atacs físics externs contra la terra, la societat i, 
especialment, contra les dones. El seu objectiu és 
construir una Síria democràtica, descentralitza-
da i plural, així com aconseguir l'alliberament de 
les dones mitjançant la lluita contra la mentalitat 
patriarcal i els atacs militars. Per això les YPJ, al-
hora que lluiten al front també eduquen les do-
nes, intel·lectualment i cultural, per a què puguin 
descobrir les seves personalitats i contribuir a la 
construcció d'una societat on prevalgui la justí-
cia, la llibertat i la igualtat 1. Milers de dones han 
rebut la formació de les YPJ, amb l'objectiu que 
les dones aprenguin a defensar-se elles mateixes, 
mentalment i física.

Les YPJ es van unir a les Forces Democràtiques 
Sirianes (FDS) l'11 d'octubre de 2015 i van par-
ticipar a totes les campanyes d'alliberament que 

les FDS van llançar contra l'ocupació de l'Estat 
Islàmic al Nord i Est de Síria 2. La Newroz Ah-
med, una dona kurda, és comandant de les YPJ. 
Ens explica com es van desenvolupar les YPJ 
mitjançant la lluita contra ISIS: "En la lluita front 
l'ISIS, milers de combatents van arriscar les seves 
vides per un futur, per la llibertat. Al comença-
ment, moltes persones no ens prenien seriosa-
ment, però quan van veure la nostra organització 
i el paper principal que vam prendre, van veure 
la nostra força." La Newroz també explica que les 
dones eren les que més patien per l'Estat Islàmic, 
de manera que aquesta va ser la motivació i la 
força impulsora de la seva organització per tal de 
"posar fi a aquesta barbàrie".
 
Les YPJ són una força de defensa de les dones i 
de la societat en contra de l'opressió de l'ISIS o de 
qualsevol agressor. Com a tal, han participat en la 
defensa d'Afrîn, cantó que va ser atacat i ocupat 
per l'Estat turc el 2018, i actualment estan jugant 
un paper clau a la resistència contra la invasió. La 
Newroz continua sent comandant a les YPJ. "Les 
YPJ accepten i assumeixen la responsabilitat i el 
deure de defensar la societat i les dones".

La Bêrîtan Deir-az Zor és una combatent de les 
YPJ la unitat de la qual es troba a Til Temir. Ella 
és una dona àrab de Deir-az Zor. “Dins de les YPJ 

hi ha dones de diferents grups ètnics. La majoria 
d'elles són kurdes i àrabs, però també n'hi ha si-
ríaques i d'altres. També dones internacionalistes 
d'altres països i regions s'uneixen a les nostres 
forces. La nostra unitat té molts colors. Aques-
ta varietat de participació a les YPJ permet a les 
dones convertir-se en una i, mitjançant aquesta 
colorida unitat, pot dur-se a terme l'autodefensa".

Al llarg dels darrers anys, les forces de les YPJ es 
van convertir en una força professional, tal com 
la Bêrîtan explica: “Les nostres forces autònomes 
aprenen a fer servir totes les armes. Fem servir 
armes pesades, mitjanes i lleugeres. Les armes 
lleugeres són kalashnikov, granades de mà i pis-
toles. Les armes mitjanes són BKC o RPG. Les 
dones de les YPJ també estan fent servir armes 
pesades com els morters o les armes incendiàries. 
Les dones juguen un paper molt important a la 
primera línia".

A més a més de treballar a la primera línia, les 
YPJ tenen els seus propis equips de premsa, d'in-
formació i de feina diplomàtica. Representants 
de les YPJ van viatjar a altres països, van parti-
cipar a conferències i es van reunir amb organit-
zacions i moviments de dones de tot el món.  Les 
YPJ no consideren que la lluita per l'alliberament 
de les dones es limiti a l'àrea del Nord i l'Est de 
Síria, però fan èmfasi en la importància d'orga-
nitzar i connectar la defensa pròpia de les dones 
contra els atacs patriarcals i militars a tot el món. 
Més de cent dones internacionalistes també han 
pres el seu lloc a les files de les YPJ. 

La Bêrîtan diu: "Allò que les dones han aconse-
guit aquí augmenta la nostra moral i la nostra 
força. El resultat és que també el nostre entorn 
guanya força i confiança. Les dones poden fer de 
tot. El paper que juguen les dones, així com les 
seves victòries, es van convertir en una amenaça 
per a l'Estat turc i l'ISIS. L'Estat turc i els seus 
aliats tenen por de la força de les dones. Però 
mai aconseguiran posar fi a la revolució de les 
dones".

“Volem mostrar al món 
que  les dones poden 

defensar-se.” Bêrîtan 
Deir-az Zor

El principi de legítima defensa de les YPJ aplica 
la següent regla: "Si tinguéssim la força per 
atacar tot el món, no ho faríem, però si totes les 
forces del món s'uneixen per atacar-nos, ens en 
defensarem".3

INFOBOX

Nota
1 Oficina de Relacions Públiques de les Unitats de 
Protecció de les Dones: Unitats de Protecció de les 
Dones YPJ, 11.05.2019. p 3.
2 Oficina de Relacions Públiques de les Unitats de 
Protecció de les Dones: Unitats de Protecció de les 
Dones YPJ, 11.05.2019. p 8.
3 Oficina de Relacions Públiques de les Unitats de 
Protecció de les Dones: Unitats de Protecció de les 
Dones YPJ, 11.05.2019. p 4.
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“Estem defensant la 
nostra cultura i la nostra 
gent”:
Forces de Dones Siríaques 
HSNB

Les Forces de Protecció de les Dones de Be-
thnahrin HSNB (romanitzat del siríac clàssic: 
Ḥaylawotho d'Sutoro d'Neshe d'Beth Nahrin), 
és una força militar siríaca formada exclusi-
vament per dones. Els siríacs inclouen assi-
ris, caldeus i arameus i són pobles originaris 
d'Orient Mitjà. El poble siríac, amb una his-
tòria de sis mil anys a Mesopotània, ha estat 
dividit per les fronteres estatals de Síria, Irak, 
Iran, Turquia i el Líban 1. Els siríacs que viuen 
al Nord i l'Est de Síria són, de la mateixa mane-
ra que els armenis, descendents dels supervi-

vents del genocidi que l'Imperi Otomà va dur 
a terme en contra d'ells els anys 1915-1917. 
Aquestes massacres són conegudes com a Sey-
fo, el terme siríac per dir espasa 2.

La Zenûbîya Athro és la màxima responsa-
ble del HSBN. Explica que l'HSBN es va crear 
després que l'ISIS va atacar pobles siríacs a la 
regió de Khabour el 2015. Va ser llavors un 
dels membres fundadors de les FDS. Davant 
l'amenaça actual de la invasió turca, ella fa un 
paral·lelisme entre les massacres del passat i les 
d'avui en dia:  "Tal com la massacre de Seyfo el 
1915, la història es va repetir amb la massacre 
de 2015. Per això ara som una força de defensa 
contra l'Estat turc... Com a dones siríaques en 
particular, hem fet front a moltes massacres, 
per això hem constituït la nostra pròpia força 
contra aquests atacs."

L'HSNB, amb 100 membres aproximadament, 
es troba actualment posicionat a diferents llocs 
des de Derik fins a Til Temir. La Zenûbîya 
diu: "Estem desenvolupant un paper actiu en 
aquesta resistència", i subratlla el caràcter uni-
ficador de la resistència: "Som com una gran 
família. Aquesta guerra va fer que la connexió 
entre nosaltres fos encara més forta. Ens vam 
convertir en una sola persona. No hi ha di-
ferència entre kurds, àrabs i siríacs. La nostra 
vida està amb tots els pobles d'aquí. Els kurds, 
àrabs i tota la resta es van convertir en un."

Notes
1 Oficina de Relacions Públiques de les Unitats de 
Protecció de les Dones: Unitats de Protecció de les Dones 
YPJ, 11.05.2019. p 4
2 Centre d'Investigació Estratègica de Síria: Syriac 
Christians on "Genocide Watch", 20.10.2019. p.1.

“Des del principi fins 
al final, com a dones 

prenem un posicionament 
conjunt. Si estem unides, 
la nostra força i la nostra 
voluntat es tornen encara 

més fortes.” 
Zenûbîya Athro

Membres de l'HSNB entrant en Membres de l'HSNB entrant en 
una església.una església.

L'HSNB ensenyant a dones de la L'HSNB ensenyant a dones de la 
seva comunitat com fer servir seva comunitat com fer servir 
una arma.una arma.66 77



i tradicions, així com mitjançant la incorpora-
ció a les forces armades de defensa. Diu que 
és necessari defensar la seva terra: "Destrucció, 
saqueig, detenció, captiveri i profanació dels 
llocs sagrats. Aquestes imatges són encara pre-
sents davant dels nostres ulls i no seran obli-
dades".

Els Guàrdies de Khabour formen part de les 
FDS i el juliol de 2019 van declarar, conjunta-
ment amb el Consell Militar Siríac, la formació 
del Consell Militar Siríac-Assiri comú. A l'ac-
tualitat, els Guàrdies de la regió de Khabour 
mantenen cinc posicions de defensa entre 
Serêkaniyê i Til Temir.

La Madeleine ens parla de la invasió actual: 
"Ara aquesta ocupació i aquests atacs repre-
senten un gran perill, ja que creen una gran 
por entre els pobles de la regió, especialment 
entre els assiris, caldeus i armenis, ja que han 
estat objecte de massacres a mans dels oto-
mans, com les de Seyfo i Simel. Per tant, el 
perill és ara més gran. Si l'Estat turc continua 
amb els seus atacs i amb les violacions comeses 
pels seus grups terroristes, ho considerarem 
com un genocidi.".

La Madeleine i les seves camarades estan de-
cidides a resistir. "Aquí al Nord i l'Est de Síria 
vivim junts, tant musulmans com cristians, 
vivim l'amistat dels pobles en el seu sentit ve-
ritable... Això ara es troba amenaçat. Però no-
saltres, com a pobles que estem vivint junts a 
la regió, hem de resistir, posar-nos dempeus 

contra qualsevol atac i contra els plans de 
l'enemic que tinguin per objectiu la nos-
tra terra".

“Ens defensarem per-
què coneixem la nostra 
història”:
Consell Assiri de Guardians 
de Khabour

Al Consell Assiri de Guardians de Khabour, 
les dones assíries també estan organitzades. 
Davant la guerra, els assassinats i els desplaça-
ments, les joves assíries que viuen a la regió de 
Khabour van desenvolupar, el 2012, la Guàr-
dia de Khabour com a força de defensa militar.
Les dones es van unir al consell per protegir-se 
elles mateixes i la seva terra. Ara estan organit-
zades de forma autònoma en unitats de dones.

Tres anys després de la fundació del Consell de 
la Guàrdia de Khabour el 2015, l'ISIS va atcar 
la regió de Khabour. Els Guàrdies de Khabour 
van jugar un paper crucial en la protecció i l'al-
liberament de les àrees poblades per cristians. 
Els atacs de l'ISIS van causar una gran migra-
ció d'assiris, principalment a Europa i Amèrica 
del Nord. La població, que abans dels atacs era 
de 300.000 cristians a la zona de Khabour, va 
ser reduïda a uns 100.000 1.

La Madeleine Khamis és la comandant del 
Consell Assiri de Guardians de Khabour. Ella 
ens explica que les dones estan protegint el po-
ble assiri mitjaçant la preservació dels costums  

Nota
1 Centre d'Investigació Estratègica de Síria: 
Syriac Christians on "Genocide Watch", 
20.10.2019. p.2.

“Com a poble assiri, especialment 
les dones, hem estat objecte de 

moltes massacres i crueltats al llarg 
del temps,  i per tant hem d'assumir 
la responsabilitat de protegir-nos a 

nosaltres mateixes.” 
Madeleine Khamis
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L'autodefensa ha de 
trobar-se a tots els ni-
vells:
HPC-Jin

Les Forces de Dones d'Autodefensa de la Co-
munitat, HPC-Jin (Hêzên Parastina Civakî ya 
Jinê), van ser fundades el 2014. Les HPC-Jin 
són una organització civil de base que s'en-
carrega de la seguretat de les comunitats i els 
barris, per tal d'assegurar que la gent, espe-
cialment les dones, puguin defensar-se con-
tra totes les formes de violència. Dins de les 
HPC-Jin, l'autodefensa no s'entén com una 
tasca exclusivament militar. A més a més, es 
veu com una tasca que ha de ser implementa-
da a les arrels de la societat i sempre vincula-
da a l'educació, per tal de superar les relacions 
opressives i construir una personalitat lliure i 
una societat lliure. Aquest fonament ideològic 
és essencial per a l'ús d'armes i per compren-
dre l'autodefensa. Conjuntament a les HPC-
Jin, l'estructura paral·lela mixta són les HPC 1.

La Sabah Rejid Qrê és la màxima responsable 
de les HPC-Jin a Haseke. Les dones de HPC-Jin 
reben entrenament militar bàsic, però les seves 
tasques no se centren únicament en la defensa 
armada. "La nostra feina té una vessant social 
i una altra armada, no som una força militar. 
Som més actives dins de la societat". Les tas-

ques de HPC-Jin inclouen la reconciliació de 
la comunitat, la mediació en conflictes, la vi-
gilància dels esdeveniments públics, l'establi-
ment de punts de control i el coneixement de 
la situació dels seus veïnats". És important que 
les dones del veïnat tinguin un contacte directe 
amb la gent perquè puguin informar en casos 
de violència contra les dones o sobre qualsevol 
altra amenaça a la seguretat del seu veïnat 2. La 
majoria de les dones que treballen a les HPC-
Jin són mares, àvies i dones grans, algunes de 
les quals tenen entre 60 i 70 anys. Però també 
hi participen dones joves de totes les comuni-

tats. 

Davant l'actual invasió militar, les HPC-Jin 
tenen el paper clau d'assegurar les comuni-
tats, especialment per prevenir els atacs de les 
"cèl·lules adormides" de l'ISIS, que han aug-
mentat des de l'inici de la invasió turca. La Sa-
bah explica com la seva feina va canviar arran 
de la guerra: "Estem conscienciant les nostres 
comunitats perquè la gent estigui alerta front 
a possibles atacs. Com que estem connectades 
amb la nostra gent i com que la fem conscient 

de la situació sobre la seguretat, volem evitar 
que l'enemic s'infiltri al poble". Amb la situació 
actual, les HPC-Jin es troben més sovint vigi-
lant els punts de control o patrullant els barris. 
"A vegades de 4 a 6 hores, a vegades tota la nit, 
ens diu la Sabah". A més a més d'aquestes fei-
nes, les HPC-Jin té com a objectiu augmentar 
la participació de les dones a les diferents tas-
ques de la resistència, com per exemple cuinar 
menjar per als i les combatents del front. 

Per la Sabah està clar que estan llestes per de-
fensar les seves comunitats: "Quan la guerra 
s'apropa a les nostres posicions, també fem 
suport directe a les FDS. No al front, sinó a la 
rereguarda. També lluitarem".

Nota
1 Relacions diplomàtiques de Kongreya Star: Kongreya 
Star i els seus comitès, 2018. p.52
2 Relacions diplomàticas de Kongreya Star: Kongreya 
Star i els seus comitès, 2018. p.54

“Mentre tinguem la 
força, ens mantindrem 

dempeus.”
Sabah Rejid Qrê

Dones reunides per preparar menjar per als i les Dones reunides per preparar menjar per als i les 
combatents, organitzades per HPC-Jincombatents, organitzades per HPC-Jin

1010 1111



Defensar el dret a la 
vida i a la integritat 
física: 
El treball mèdic
La Mitja Lluna Roja Kurda (Heyva Sor a Kurd-
istanê), organitza el recolzament mèdic a les 
zones sota atac, així com també ajuda les per-
sones desplaçades. Fundada el 2012, la Mitja 
Lluna Roja Kurda treballa com una ONG al 
Nord i l'Est de Síria, i proporciona atenció san-
itària, assistència social i ajuda humanitària.

La Jamîla Hami és la copresidenta de la Mitja 

Lluna Roja Kurda. "Heyva Sor es va constru-
ir del no res. Al principi, durant les guerres 
de Kobane o Şengal, no teníem ambulàncies. 
trucàvem la nostra gent perquè portessin cotx-
es per transportar els ferits." Des de llavors, 
Heyva Sor s'ha professionalitzat i ara desenvo-
lupa un paper clau en l'atenció sanitària durant 
l'actual guerra. Heyva Sor té entre 800 i 900 
treballadors sanitaris, dels quals el 60% són 
dones. A tot el Nord i l'Est de Síria, Heyva Sor 
està funcionant amb 46 ambulàncies, encar-
regant-se dels primers contactes i els primers 
auxilis i portant les persones ferides als hos-
pitals".

La Jamîla treballa actualment a l'Hospital Şe-
hîd Lêgerîn de Til Temir, dirigit per Heyva 
Sor. "Al començament de la invasió hi havia 

tres punts sanitaris entre 
l'Hospital Şehîd Lêgerîn 
i Serêkaniyê. Amb l'avenç 
de les forces d'ocupació, 
l'Hospital Şehîd Lêgerîn 
s'ha convertit en l'hospi-
tal més proper al front de 
Serêkaniyê. Aquí atenem 
totes les persones ferides 
properes al front, tant a 
les combatents com a les 
civils". L'hospital funcio-
na amb 12 ambulàncies i 
al voltant de 100 persones 
que hi treballen. Cente-
nars de persones hi han 
estat ateses des del princi-

pi d'aquesta guerra i moltes han estat rescat-
ades. Les dones treballen com a parametges i 
com a socorristes, i també com a metges, far-
macèutiques i tècniques. Les estudiants de me-
dicina ara mateix també treballen als hospitals. 

Heyva Sor ha estat documentant les baixes que 
han anat tractant, contribuint a la recol·lecció 
de proves de crims de guerra com l'ús de les 
armes químiques. La Jamîla evalua la feina de 
Heyva Sor com a part de la resistència. "En 
aquesta guerra, ningú, ni el Dret Internacional, 
està protegint el dret a la vida i la integritat físi-
ca del nostre poble, així que és el nostre deure 
fer-ho".

“Vam fer la promesa 
de no deixar ni un sol 

ferit a terra.” 
Jamîla Hami
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Amplificar les veus de 
les dones al món:
Treball de premsa i mitjans de 
comunicació
Des de la revolució democràtica de 2012 a 
la regió, la feina dels mitjans i la premsa s’ha        
desenvolupat molt. Sota el règim de Ba’ath els 
mitjans de comunicació van ser censurats; per 
la seva banda, els mitjans de comunicació kurds 
i fins i tot l’ús de la llengua kurda en públic van 
ser prohibits. Els periodistes es van enfrontar 
a ser detinguts o fins i tot assassinats. Amb la 
implementació de l’autogovern democràtic, es 
van crear nous centres i institucions de mitjans 
de comunicació. Les dones van ocupar-hi una 
posició de lideratge, ja que suposaven el 57% 
del total de treballadors dels mitjans de comu-
nicació del Nord i Est de Síria 1.

La Gulan Botan treballa com a reportera per a 
Medya Haber TV. Es trobava documentant la 
guerra des de Serêkaniyê. El 9 d’octubre, el dia 
en què Turquia va llançar els seus atacs, ella va 
informar de l’acció de l’escut humà a Serêka-
niyê, on centenars de persones van protestar 
al cantó siri de la frontera. «Tothom era allà. 
Els pobles de totes les nacions van cantar junts 
cançons de resistència. Especialment les do-
nes. Nosaltres, com a periodistes, volíem que 
les seves veus se sentissin a tot el món.»

Encara era allà quan van arribar els atacs. 
«Vam veure amb els nostres propis ulls que en 
el moment de l’atac no hi havia cap amenaça 
per a Turquia. A Serêkaniyê hi havia el poble. 
Dones, homes, ancians i nens. Només hi havia 
ells a la frontera quan Turquia va atacar».

Els periodistes també van ser assassinats en 
aquell moment. L’11 d’octubre, el Vedat Er-
demci, membre de la Comuna de Cinema de 
Rojava, va ser assassinat en un atac aeri turc a 
Serêkaniyê. El 13, l’exèrcit turc va bombardejar 
una caravana de cotxes de civils i periodistes 
que van anar a Serêkaniyê a recolzar la resis-
tència. Onze persones van ser assassinades, 
entre elles dos periodistes 2. La Gulan Botan va 
veure l’atac a la caravana i ens explica per què la 
premsa és al punt de mira: «L’Estat turc no vol 
que es mostri la veritat. No vol que ensenyem 
allò que realment està passant i que ensenyem 
que la gent està defensant la seva terra». 

La Zozan Berkele, una periodista local que tre-
balla pel canal de notícies femení Jin TV, va ser 
ferida a causa dels trets de les forces turques 
quan intentava cobrir una patrulla conjunta 
turca-russa el dia 11 de novembre als afores de 
Kobane 3. Malgrat els riscos als quals s’enfron-
ten els periodistes, la Botan subratlla el paper 
crucial de la feina dels mitjans de comunicació 
i explica la seva pròpia motivació: «Els mitjans 
poden ser l’ull de la veritat. Podem veure el que 
succeeix realment i podem explicar-ho al món. 
Mai no oblidaré els periodistes que van perdre 

la seva vida a Serêkaniyê. Aquests atacs porten 
a més gent a buscar la veritat. Per això conti-
nuaré buscant la veritat mitjançant la meva 
feina.» 

Nota
1 Relacions diplomàtiques de Kongreya Star: Kongreya
Star i els sus comitès, 2018. p. 30
2 Comitè per a la Protecció dels Periodistes:
Segon periodista kurd siri mor per les ferides patides en 
un atac aeri turc. 15.10.2019. https://cpj.
org/2019/10/second-syrian-kurdish-journalist-dies-of-
wounds-su.php
3 Centre d’Informació de Rojava: La guerra de
Turquia contra civils. 1.12.2019. p. 7..

"Com a mitjans de comunicació estem 
obligats a dir la veritat al món. Turquia fa 

tot el possible per impedir que la gent vegi 
la veritat. Per això la nostra feina és una 

forma de resistència." 
Gulan Botan
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Convertint la pèrdua en 
una força de resistèn-
cia organitzada:
Malbatên Şehîdan
El Consell de les Famílies dels Màrtirs, "Mal-
batên Şehîdan", va ser fundat el 2014 i té com 
a objectiu proporcionar ajuda, tant moral com 
material, a les famílies dels caiguts a la guerra. 
"Şehîd" és l’expressió kurda de màrtir i la prò-
pia cultura incorpora honorar aquells que van 
dedicar la seva vida a la resistència. El mateix 
consell Malbatên Şehîdan està organitzat per 
membres de famílies de şehîds. Acompanyen a 
les famílies als funerals, munten les carpes per 
a la tradicional cerimònia de dol de tres dies i 
organitzen les famílies a llarg termini, ja que 
hi donen recolzament psicològic i les ajuden a 
tornar a la vida quotidiana 1.

L’Ayda Xelil, mare de şehîd, explica: "Malba-
tên Şehîdan és una casa comú per a totes les 
famílies de şehîd. Organitzem el recolzament 
i el dolor pot ser compartit». Amb l’actual re-
sistència moltes famílies estan experimentant 
pèrdues, però l’Ayda emfasitza: «Amb cada şe-
hîd, les famílies s’apropen més les unes a les al-
tres. Les mares, en particular, es recolzen molt 
entre elles perquè han patit el mateix dol.». Els 
darrers anys, Malbatên Şehîdan s’ha convertit 
en una forta organització civil que representa 
moltes persones. A la resistència actual publi-

quen declaracions, participen de campanyes i 
organitzen manifestacions. L’Ayda ens explica 
que sovint són les famílies dels şehîds les que 
prenen papers de lideratge durant la resis-
tència. «Es veuen a si mateixes com aquelles 
que han de complir amb els 
somnis i demandes d’aque-
lles persones que van donar 
les seves vides per defensar 
aquesta terra. Per això mai 
no acceptaran l’ocupació de 
Turquia.»

Els funerals que organitza la 
institució són esdeveniments 
importants on s’hi reuneixen 
centenars de persones per 
acomiadar els şehîds. És un 
lloc on la societat pot com-
partir de manera col·lectiva el 
seu dolor i la seva ràbia per la 
guerra i la injustícia que se’ls 
ha imposat. Alhora, la solida-
ritat de la societat té un significat important i 
dóna força i confiança als familiars i amics dels 
şehîds. Sovint els funerals es converteixen en 
manifestacions en les quals la societat renova 
el seu compromís d’intensificar la seva resis-
tència fins que s’aconsegueixi la llibertat i la 
justícia. 

“Recordar els şehîds 
és important per a la 

resistència actual. Ens 
recorden contra què 

estem resistint i per què 
estem lluitant.” 

Ayda Xelil

Nota
1 Relacions diplomàtiques de Kongreya Star: Kongreya 
Star i els seus comitès, 2018. p. 57

Quan els combatents caiguts són Quan els combatents caiguts són 
enterrats, centenars de persones es enterrats, centenars de persones es 
reuneixen als cementiris dels màrtirs reuneixen als cementiris dels màrtirs 
per acomiadar-se’n.per acomiadar-se’n.
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Contra els atacs de Tur-
quia a la societat: 
Resistència popular
L’organizació de la societat civil ha continuat 
malgrat la guerra i sovint s’ha intensificat. S’han 
realitzat reunions públiques per debatre sobre la 
situació i les possibilitats de resistència i les dones 
s’han organitzat de manera autònoma per foca-
litzar-se en temes que les afecten especialment. 

La societat civil també s’està dirigint a les insti-
tucions internacionals, a qui exigeix que com-
pleixin les seves responsabilitats. La població 
desplaçada de Serêkaniyê s’ha manifestat davant 
l’oficina d’ACNUR a Qamişlo, i ha exigit el seu 
dret a tornar a les seves llars en condicions de 
seguretat i a viure en pau 1. Les dones de Kon-
gra Star han adreçat cartes obertes a l’ONU i a 
UNICEF on descriuen la situació, proposen pos-
sibilitats per posar fi a la guerra i recorden a les 
institucions que han de complir amb les seves 
obligacions. 

Des que va començar la invasió, no ha passat 
una setmana sense que s’hagin convocat mani-
festacions massives i sovint s’organitzen accions 
coordinades a tota la regió alhora. Diferents sec-
tors de la societat civil, incloent-hi ens sindicats 
de mestres, Malbatên Şehîdan, el moviment de 
dones, les associacions de dones joves, les dones 
artistes o les persones desplaçades es mobilit-
zen amb freqüència. Diferents grups culturals i 
artístics han participat de la resistència, i han fet 
servir la música, el teatre i l’art com a forma de 
protesta.

Quan la ciutat de Serêkaniyê va ser assetjada i 
no s’hi va obrir cap corredor humanitari per a 
permetre l’evacuació dels ferits, els civils van or-
ganitzar el dia 19 d’octubre una caravana fins a 
l’hospital de Serêkaniyê. Amb la participació de 
treballadors humanitaris i mèdics, dones i or-
ganitzacions de la societat civil, la caravana va 
aconseguir portar molts ferits a Til Temir.

La resistència s’organitza sovint mitjançant les 
comunes o els consells de dones i els consells 
populars, però també pren formes més espon-
tànies. Durant les primeres patrulles conjuntes 
al territori sirià entre els Estats Units i Turquia 
els habitants de Qamişlo van llançar pedres als 
vehicles armats. Com que s’entenia les patrulles 
com una de les passes del procés d’ocupació, la 
gent es va preparar per a les següents que hi ha-
gués a la regió. Després de l’acord entre Rússia i 
Turquia, les patrulles van passar de ser d'Amèrica 
i Turquia a ser de Rússia i Turquia. També van 
ser atacades amb tot, des d’extintors de foc fins a 

fruita podrida i pedres, i hi va participar des dels 
nens i nenes de quatre anys fins a les dones joves, 
mares i àvies. 

El 8 de novembre, les persones que protestaven 
contra una patrulla turca-russa van ser atacades 
per les forces d’ocupació. Serxwebun Ali, un jove 
que hi protestava entre les ciutats de Girke Lege 
i Derik, va ser atropellat per un dels vehicles ar-
mats i va morir. Malgrat tot, això no va aturar les 
protestes contra les patrulles. El 12 de novembre, 
una patrulla del sub-districte de Kobane es va 
veure obligada a canviar de ruta cap a camins no 
pavimentats a causa dels manifestants, que ha-
vien bloquejat la ruta i hi van llançar-hi pedres2. 
Quan els soldats russos es trobaven distribuint 
paquets d’ajuda humanitària a la gent de la zona 
de Kobane, les dones els els van tornar dient que 
no volien menjar sinó que la guerra i l’ocupació 
s’acabin. .

Nota
1 Heyva Sor: Invasió de grups islàmics i militars
turcs al Nord i Est de Síria, 14.11.2019. p.2..
2 Heyva Sor: Invasió de grups islàmics i militars
turcs al Nord i Est de Síria, 14.11.2019. p.5..

Dones de Kevana Zerin, el movimient cultural de dones, es manifesten contra Dones de Kevana Zerin, el movimient cultural de dones, es manifesten contra 
l’ocupació turcal’ocupació turca

En una marxa de mestres contra l’ocupació, En una marxa de mestres contra l’ocupació, 
una mestra fa un discurs sobre com una mestra fa un discurs sobre com 
l’ocupació està afectant el dret dels nens i l’ocupació està afectant el dret dels nens i 
les nenes a aprendre. les nenes a aprendre. 

Dones bloquegen el carrer front a Dones bloquegen el carrer front a 
una patrulla conjunta turca-russa. una patrulla conjunta turca-russa. 
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Com a dones som so-
cietat i com a joves 
som el futur:
El Moviment de Dones Joves
El movimient de dones joves està organitzat de 
manera autònoma dins del moviment juvenil 
mixte i va ser fundat oficialment el 2016, des-
prés d’anys d’organització. Des del principi dels 
darrers atacs, el moviment juvenil de dones ha 
fet declaracions, ha organitzat manifestacions, 
ha dut a terme accions independents i també 
conjuntament amb les estructures generals del 
moviment juvenil, i ha cridat el jovent a unir-
se a la mobilització general per defensar el 
Nord i l’Est de Síria. 

L’objectiu principal del moviment de dones jo-
ves és organitzar les dones joves i recolzar-les 

en el desenvolupament d’una personalitat i 
una voluntat lliures, que no depenguin de les 
normes patriarcals o capitalistes. Tenint en 
compte l’anàlisi que les dones joves estan es-
pecialment afectades per la pressió estètica 
dels models de bellesa capitalista, els models 
de relacions de parella patriarcals i les estruc-
tures familiars jeràrquiques, l’organització pre-
tén crear alternatives perquè les dones puguin 
viure col·lectivament, trobar la bellesa en elles 
mateixes, desenvolupin l’autoconfiança i des-
cobreixin la seva pròpia força. 

La Çavreş Tekoşîn té 23 anys i ha respost a la 
crida del moviment de dones joves a defensar 
el Nord i l’Est de Síria. Va decidir unir-se als 
treballs de defensa i actualment es troba en 
una base del moviment de dones joves a Til Te-
mir. Nascuda a Qamişlo, la Çavreş ens explica 
que va arribar a Rojava des d’Europa: «Vaig ve-
nir de Berlin al Nord i l’Est de Síria. Era a Ale-
manya però quan va començar la guerra vaig 
sentir el desig de venir aquí. No podia suportar 
veure com les bandes atacaven, com ocupaven 
la nostra terra i com les dones queien en mans 
de l’enemic».

Va venir al Nord i l’Est de Síria per treballar 
amb el moviment de dones joves. «Com a dona 
jove vaig venir aquí per ser part d’aquesta re-
sistència. Com a dones joves, estem construint 
les nostres pròpies posicions defensives. No 
acceptem que prenguin la nostra terra. Volen 
trencar les dones però no ho permetrem.» Ella 
ens explica com és la seva feina: «Som deu do-

nes joves que vivim juntes a la nostra base de 
Til Temir. Ens recolzem molt entre nosaltres. 
Tres de nosaltres sempre anem a les nostres 
posicions defensives, des d’on observem els 
voltants, i d’altres fan patrulles nocturnes. El 
primer cop que vaig fer una patrulla nocturna 
hi havia un avió teledirigit sobre el meu cap, 
però no vaig tenir por. Sé que sóc molt forta.»

La Çavreş remarca que el moviment de dones 
joves no només és actiu com a part del siste-
ma de defensa: «A tot el Nord i l’Est de Síria 
estem involucrant les dones joves als debats. 
Expliquem com les dones van ser esclavitzades 
per aquells grups jihadistes, que no tenen cap 
mena de respecte per les dones. Debatem amb 
elles i decidim que com a dones joves no ac-
ceptem això. Perquè quan s’oprimeix les dones 
s’oprimeix la vida i la llibertat.»

“Intenten trencar-nos però com a dones joves 
no tenim por. Jo sé que les bandes d’Erdogan ens 

tenen por. Que ens en tinguin. Perquè mentre 
tractin d’atacar-nos, resistirem.” 

Çavreş Tekoşîn
2020 2121



Mantenint les comuni-
tats fortes: 
Organitzant camps per a les 
persones desplaçades
Els atacs turcs al Nord i l’Est de Síria han cau-
sat desplaçaments massius. Fins al moment, 
més de 300.000 persones s’han vist obligades 
a abandonar les seves llars 1. Moltes d’elles són 
acollides pels seus familiars en altres ciutats o 
troben refugi a escoles i altres allotjaments or-
ganitzats. 

La Gulistan Oso és la coresponsable dels as-
sumptes de les persones refugiades al cantó de 
Cizîre i treballa al camp de Tweyna, també co-
negut amb el nom de Washokanî, que es troba 
entre Haseke i Til Temir. El camp va ser obert 
l’1 de novembre de 2019 per a les persones 
desplaçades per l’actual invasió militar turca. 
Actualment, el campament acull unes 2000 
persones i cada dia hi arriben noves famílies 2. 
La majoria de les famílies del camp són àrabs, 
seguides de kurdes, de totes les regions de Til 
Temir i Serêkaniyê. «També una família assíria 
va arribar al campament però com que les for-
ces de les FDS van alliberar el poble, van poder 
tornar a la seva llar», ens explica la Gulistan. 

La Gulistan parla de les dificultats a què s’en-
fronten: «Com que totes les ONG internacio-
nals han marxat, només nosaltres i les ONG 

locals estem proporcionant ajuda i recolza-
ment a aquest camp.» Les organitzacions de les 
Nacions Unides, com ACNUR, no donen cap 
recolzament, ja que el Govern de Síria es nega 
a concedir-hi el permís 3. «Però són la nostra 
gent, així que som nosaltres qui les recolzem». 

«La majoria dels habitants del camp són dones 
i nens. Les dones marxen de les zones on les 
forces d’ocupació avancen molt abans que els 
homes», ens explica la Gulistan. «Però les do-
nes no són només víctimes del desplaçament. 
Assumeixen la responsabilitat d’elles mateixes 
i de la seva gent». Així com les dones que tre-
ballen per Heyva Sor del Kurdistan, les ONG 
locals i les forces de seguretat del campament, 
les dones del camp també s’estan organitzant. 
El camp està organitzat en comunes, amb el 
mateix sistema que a les seves ciutats i pobles 
d’origen. Les comunes del camp estan organit-
zades amb el sistema de copresidència, és a dir, 
una dona i un home en són tots dos els por-
taveus. 

La Gulistan Oso explica com les dones parti-
cipen a la feina del camp: «Les dones sempre 
han dut a terme un paper clau en l’organització 
de la societat. Ara veiem que és el nostre deure 
assumir la responsabilitat del nostre poble, que 
ha estat desplaçat. Aquí al camp organitzem la 
gent, recolzant-la en tot allò que necessita per 
viure una vida digna i per no permetre que la 
forma democràtica d’organització popular que 
hem desenvolupat els darrers anys sigui des-
truïda pel desplaçament.»

Nota
1 Heyva Sor: Invasió de grups islàmics i militars
turcs al Nord i l’Est de Síria, 14.11.2019. p.1.
2 Centre d’Informació de Rojava: Darrers
esdeveniments de la guerra al Nord i l’Est de Síria,
28.11.2019.
3 Heyva Sor: Invasió de grups islàmics i militars
turcs al Nord i l’Est de Síria, 14.11.2019. p.1..

“Assegurar l’organizació
de la gent és en si mateix

un acte de resistència,
perque això és el que 

l’enemic tracta de destruir” 
Gulistan Oso

Habitants del campament de Tweyna i delHabitants del campament de Tweyna i del
movimient de dones Kongra Star fan unamovimient de dones Kongra Star fan una
declaració contra la invasiódeclaració contra la invasió2222 2323



Empoderar les dones 
perquè cuidin les seves 
comunitats:
La Fundació de Dones Lliures 
de Síria WJAS
La Fundació de Dones Lliures de Síria (WJAS, 
abans Fundació de Dones Lliures de Rojava, 
WJAR) va ser fundada el 2014 i recolza l’em-
poderament de les dones i dels nens al Nord 
i l’Est de Síria. Part de la feina de la WJAS 
és proporcionar ajuda a les dones i nens que 

pateixen situacions de guerra, desplaçaments 
i altres dificultats. La seva feina es basa en el 
principi que les dones lliures són la base d’una 
societat lliure. El seu objectiu és oposar-se a la 
violència patriarcal estructural, a través de l’en-
fortiment de les dones mitjançant l’educació 
i de diferents projectes comunitaris. Alguns 
dels projectes que estan duent a terme actual-
ment al Nord i l’Est de Síria inclouen projectes 
i campanyes de salut comunitària, centres de 
salut, assessorament social i psicològic, co-
operatives, formació professional i diferents 
programes als camps de refugiats i amb dones 
ex-membres de l’ISIS. 

La Xewla Xelf Qewas i la Sozdar Abdo són 

membres de la WJAS. Les dues són de Serêka-
niyê, on van iniciar el primer centre de salut 
de la WJAS fa cinc anys. A causa de la invasió 
militar turca es van veure obligades a fugir 
de Serêkaniyê. La Xewla, de 36 anys, explica 
la seva situació: «Vam fugir el 10 d’octubre a 
Haseke. Amb les nostres germanes, germans, 
pares i fills som un total de 22 persones. Ara 
vivim tots junts en dues habitacions, mentre 
que abans érem a 5 cases diferents. Ens vam 
quedar allà sense res. No vam poder agafar res 
amb nosaltres». Malgrat els seus propis reptes, 
va prendre la decisió d’ajudar altres en situa-
cions similars amb la seva feina: «Quan vam 
arribar a Haseke, vam veure que com nosaltres, 
ningú no tenia res, per això directament vam 
començar a treballar de nou».

La Sozdar, de 27 anys i mare de tres nenes, viu 
en circumstàncies similars: «Ens allotgem amb 
15 persones en una petita casa a Haseke, amb 
la meva cunyada. Molts han emmalaltit, en-
tre ells nens i dones. L’aigua no és neta i hi ha 

molta pols». Com que es trobava exposada a 
aquestes circumstàncies, va veure la necessitat 
d’actuar: «Vam decidir directament obrir un 
punt d’atenció mèdica al centre de la Fundació 
a Haseke. Hi ha molta necessitat d’atenció 
mèdica i de medicaments. No tenim prou per 
cobrir les necessitats. Però amb les possibilitats 
que tinguem, recolzarem els refugiats».

La Xewla i la Sozdar van començar a visitar les 
dones als camps de refugiats i van organitzar 
un equip mèdic mòbil de primers auxilis que 
fins ara ha pogut arribar a unes 300 persones. 
Només al novembre, al voltant de 200 dones 
i nens van poder rebre atenció mèdica al seu 
nou centre de salut de Haseke. A més a més, 
van distribuir ajuda humanitària a gairebé 500 
dones i nens desplaçats. 

La WJAS no només té com a objectiu abastir 
les persones refugiades, sinó també propor-
cionar a les dones desplaçades educació en 
tractaments bàsics per a elles mateixes i per 
altres. S’han organitzat cursos de formació per 
treballadors i treballadores de la salut. Fins 
ara 30 dones han finalitzat els primers cursos 
i s’han organitzat cinc tallers de recolzament 
psicològic per altres 120 dones refugiades. 

“Recolzar les dones perquè 
siguin capaces d’actuar i de 
cuidar la resta és resistència 
contra la guerra patriarcal”  

Sozdar Abdo

La Sozdar Abdo (esquerra) i la Xewla La Sozdar Abdo (esquerra) i la Xewla 
Xelf Qewas (dreta) van haver de fugir de Xelf Qewas (dreta) van haver de fugir de 
Serêkaniyê.A Haseke les dues continuen la Serêkaniyê.A Haseke les dues continuen la 
seva feina per la WJAS.seva feina per la WJAS.

Membres de la WJAS recolzen les persones desplaҫades que Membres de la WJAS recolzen les persones desplaҫades que 
viuen a les escoles.viuen a les escoles.

La clínica mobil a Haseke estàLa clínica mobil a Haseke està
proporcionant tractament mèdic a les proporcionant tractament mèdic a les 
persones desplaçadespersones desplaçades
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Dones que guien les 
seves societats cap a la 
pau: 
La diplomàcia entre les dones 
i les aliances democràtiques
La diplomàcia és en la seva essència comunica-
ció, negociació i establiment d’acords comuns 
entre diferents grups socials i polítics, i ha existit 
sempre des que diferents grups han necessitat co-
municar-se entre ells. Tradicionalment les dones, 
que han desenvolupat un paper central en l’orga-
nització de les societats, també han desenvolupat 
un paper central en la diplomàcia. Malgrat ser 
una oportunitat per establir relacions amistoses, 
arribar a la pau i al benefici mutu, la diplomàcia 
ha estat convertida en un mètode de dominació. 
En els dies moderns s’ha convertit en una eina 
per establir el poder i el control per part dels es-
tats-nació i altres actors poderosos. 

Des del començament de la revolució de Rojava 
les dones han desenvolupat un paper vital en la 
diplomàcia al Nord i l’Est de Síria, fins i tot per 
posar fi a la invasió turca i assegurar una solució 
política a la crisi del país. A tots els nivells nacio-
nals i internacionals, les dones destaquen en les 
negociacions en pro de la pau i la llibertat La Il-
ham Ahmed, presidenta del Consell Democràtic 
Siri (CDS), s’ha convertit en una figura coneguda 
arreu del món, ja que s’ha reunit amb organismes 

com el Congrés dels Estats Units i amb represen-
tats de diverses potències i actors internacionals. 
Les dones polítiques del Partit del Futur de Síria, 
l’objectiu del qual és la democratització del país, 
han estat un dels blancs dels mercenaris de Tur-
quia durant els primers dies de la guerra. Hevrin 
Xelef va ser assassinada per les bandes de merce-
naris de Turquia al començament de la guerra. 
Se la coneixia especialment pel seu compromís 
diplomàtic i per la seva habilitat per construir 
ponts entre els diferents grups. Va aconseguir en-
fortir les aliances mútues entre diferents comuni-
tats, treballant pels drets de les dones, la pau i les 
relacions democràtiques. 

La Dilvîn Ehmed és membre del Comitè de Di-
plomàcia de Kongra Star. Quan descriu el comitè, 
explica: «Som, d’alguna manera, la veu unificada 
de les organitzacions de dones aquí, motiu pel 
qual és vital que ens comuniquem bé i construïm 
relacions a tots els nivells». El comitè ha estat pro-
porcionant informació als moviments de dones, 
organitzacions de drets humans i institucions de 
l’ONU sobre la situació actual de les dones, amb 
el fi de fer que les veus de les dones siguin escol-
tades a tot el món i pressionar els responsables de 
les decisions polítiques. «Estem redefinint la di-
plomàcia, tornant-hi una perspectiva que va més 
enllà de la competició patriarcal i que tracta la 
diplomàcia com un camí cap a la pau. És impor-
tant que les dones siguin actives en la diplomàcia, 
per no deixar aquest camp als estats-nació i als 
homes». 

"Però no és tracta només de la guerra», emfasit-

za la Dilvîn. «Volem 
crear aliances de-
mocràtiques basades 
en principis i valors 
comuns». Per tant, el 
comitè està assistint a 
conferències de dones a 
tot el Nord i l’Est de Sí-
ria i s’està comprometent 
amb organitzacions i mo-
viments de dones de tot el 
món. «Estem seguint les 
lluites de les dones i les llui-
tes populars a nivell mun-
dia, de les quals rebem molt 
recolzament i solidaritat. Als 
darrers mesos hem establert 
relacions amb dones de Bra-
sil, organitzacions de dones 
a Polònia i amb la resistència 
indígena a Bolívia. Volem in-
tensificar aquestes relacions i 
connectar les lluites de les dones 
de diferents parts del món. Així 
com nosaltres necessitem que les 
dones s’aixequin contra aques-
ta guerra, elles necessiten que els 
mostrem que com a dones del món 
en resistència estem colze a colze.»

“L’única manera de 
tornar el vertader 

significat de la 
diplomàcia i de posar al 
món al camí de la pau i 
la cooperació és posar 
de nou en primer terme 
les veus de les dones”

Dilvîn Ehmed

La presidenta del Consell Democràtic Siri (CDS), IlhamLa presidenta del Consell Democràtic Siri (CDS), Ilham
Ahmed, pronuncia un discurs sobre el Nord i l’Est de Ahmed, pronuncia un discurs sobre el Nord i l’Est de 
Síria al Parlament Europeu a Brussel·les.Síria al Parlament Europeu a Brussel·les.

Conferència de fundacióConferència de fundació
del Consell de lesdel Consell de les
Dones del Nord i de l’Est Dones del Nord i de l’Est 
de Síria, 14.6.2019.de Síria, 14.6.2019.

Asya Abdullah, Coordinació de Asya Abdullah, Coordinació de 
Kongra StarKongra Star
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Tallar les arrels del mi-
litarisme turc: 
Campanya de boicot a Tur-
quia
La campanya «Boicot a Turquia» fa una crida 
que es boicotegin els productes així com qual-
sevol altra cosa de la qual es beneficiï l’Estat 
turc, com per exemple el turisme a Turquia. La 
campanya argumenta que el poder d’Erdogan 
depèn d’una economia estable que distribueixi 
diners als seus companys i partidaris per esta-
bilitzar aquest poder. Així doncs, la campanya 
té com a objectiu debilitar l’economia turca per 
reduir el recolzament a Erdogan 1.

Al Nord i l’Est de Síria, la universitat de Rojava 
va iniciar una crida a boicotejar Turquia, a la 
qual s’hi van unir moltes altres organitzacions 
de la societat civil. Kongra Star, el moviment 
de dones joves, membres dels ajuntaments, 
Malbatên Şehîdan i el comitè d’educació for-
men part de la coordinació de la campanya. 

La Civîn Remo, copresidenta de l’ajuntament 
de Haseke, és membre del comitè de campan-
ya i explica com va començar: «Després que 
els atacs comencessin el 9 d’octubre, la gent a 
Başûr (Kurdistan del Sud) i Rojhilat (Kurdis-
tan de l’Est) van iniciar la campanya de boicot 
a Turquia. En poc temps es va extendre i va 
tenir bastant d’èxit.» Explica com la seva ciu-

tat va començar a participar-hi: «La ciutat de 
Haseke va fer una declaració oficial promovent 
la campanya. Va ser recolzada per diferents 
partits polítics i empreses. També 35 empreses 
van fer una declaració oficial que deixarien de 
comprar productes turcs i van cremar-ne sim-
bòlicament alguns.»

La Civîn explica com participen les dones de la 
campanya: «Kongra Star i el comitè de dones 
han repartit pamflets als punts de control i han 
debatut els objectius de la campanya amb la 
gent. Les mares de şehîds han posat cartells als 
mercats, i han explicat a la gent que la compra 
de productes turcs recolza l’assassinat dels seus 
fills». El moviment de dones joves, conjunta-

ment amb el Comitè d’Educació, han planejat 
obres de teatre per un futur proper en les quals 
expliquen com funciona el boicot. D’aques-
ta manera, volen animar la població perquè 
s’uneixi a la campanya. La Civîn explica la im-
portància d’educar la gent sobre aquest tema: 
«La campanya està plantejada amb una pers-
pectiva a llarg termini. És una lluita pel desen-
volupament de la consciència. Portarà temps 
que la mentalitat de la societat canviï, però un 
cop aconseguir ensenyar aquesta consciència 
a la nostra societat, podem tenir un gran im-
pacte». 

La Civîn veu la campanya com una forma de 
participació de persones de tot el món: «Veiem 

la campanya a nivell internacional. A Europa, 
sigui on sigui que hi hagi kurds i amics dels 
kurds, i a tot el món àrab, també hi donen un 
gran recolzament. Sigui on sigui que ens tro-
bem podem posar un límit a l’economia de 
Turquia. Sigui on sigui que es trobin les dones, 
no només aquí, poden desenvolupar un paper 
en aquesta resistència».

Nota
1 Veure: https://boycott-turkey.net/why-boycott-
turkey/

“Com a societat 
civil, aquesta 

guerra és contra 
nosaltres; per això 

hem de resistir. 
La campanya de 
boicot a Turquia 

és una resistència 
de la societat 

civil, juntament 
amb la resistència 

militar” 
Civîn Remo

Dones distribuint fulletons als Dones distribuint fulletons als 
cotxes que passen pels controls cotxes que passen pels controls 
de carretera. de carretera. 

Crida al boicot dels productes Crida al boicot dels productes 
turcs a la ciutat de Haseke. turcs a la ciutat de Haseke. 
Simbòlicament, s’hi van cremar Simbòlicament, s’hi van cremar 
productes turcs.productes turcs.
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Defensa global de la 
revolució de Rojava:
La campanya Women Defend 
Rojava
La campanya Women Defend Rojava va ser ini-
ciada per Kongra Star l’agost de 2019. El nostre 
objectiu ha estat enfortir els vincles entre les 
lluites internacionals de les dones i el moviment 
de dones del Nord i l’Est de Síria, i generar 
consciència sobre el fet que la guerra i l’ocupa-
ció de l’Estat turc amenacen les conquestes de la 
revolució de les dones. La campanya compar-
teix informació amb la resta del món sobre les 
conquestes i la resistència de la revolució de les 
dones. A més a més, representa una veu unifi-
cada de les lluites de les dones i antipatriarcals 
mitjançant l’intercanvi de notícies sobre la resis-
tència al Nord i l’Est de Síria i les accions de so-
lidaritat i resistència en altres indrets del món. 

La campanya ofereix la possibilitat a les dones 
d’organitzar-se a les seves pròpies regions i de 
cooperar i coordinar-se conjuntament amb el 
moviment de dones de Rojava en la resistència 
contra la invasió turca. Trenta-un comitès de 
Women Defend Rojava han estat establerts a 12 
països, amb la intenció de pensar globalment i 
actuar i organitzar-se localment 1. La campanya 
té l’objectiu de reforçar la lluita contra el sistema 
patriarcal i l’opressió a tot arreu, aturar els plans 
d’ocupació i genocidi de Turquia i derrotar els 
atacs contra la revolució de les dones al Nord i 
l’Est de Síria. 

A més a més de les mobilitzacions, reunions, de-
claracions i marxes de dones que s’estan duent 
a terme a totes les regions del Nord i l’Est de 
Síria, hi ha hagut una campanya internacional 
d’informació i relacions públiques. Es traballa 
principalment en angès, castellà i alemany, però 
també en àrab, francès, turc i kurd. Women De-
fend Rojava es coordina amb altres campanyes 
de solidaritat internacional i ha fet crides per 

dies internacionals d’acció, incloent-hi el Dia 
Mundial de Kobane i el Dia Internacional per 
l’Eliminació de la Violència Masclista. El comitè 
de campanya, que té la seva seu al Nord i l’Est de 
Síria, està format per dones locals i de diferents 
països que treballen plegades per defensar la re-
volució de les dones. 

La Silava Şêxmûs és una jove kurda d’Amûde 
que treballa en la campanya. «Estem fent aques-
ta feina per estar colze a colze amb totes les do-
nes que estan sent atacades en aquesta guerra. 
Women Defend Rojava tracta de recolzar-se 
mútuament.», afirma. La Silava explica la ne-
cessitat d’una dimensió internacional: «La revo-
lució de Rojava és una revolució de les dones. 
Sabem que si aquesta revolució és derrotada, no 
només afectarà les dones de Rojava, sinó les de 
tot Orient Mitjà i de tot el món. No només vo-
lem que les dones de Rojava s’alcin per lluitar 
per Rojava, volem que les dones s’alcin».

La Beth Ervin, de Gran Bretanya, va venir com 

a internacionalista a Rojava per treballar amb 
el moviment de dones, per aprendre de la re-
volució de Rojava i desenvolupar valors revo-
lucionaris internacionalistes. «Quan la invasió 
turca va començar, les que érem aquí com a in-
ternacionalistes vam prendre el nostre lloc a la 
resistència del Nord i l’Est de Síria. Ens conside-
rem una part d’aquest moviment i per suposat 
volíem jugar el nostre paper en la seva defensa». 
La campanya està creixent ràpidament i la Beth 
i les seves camarades esperen desenvolupar-la 
encara més. «És molt emocionant veure tots els 
comitès que estan sorgint i saber que es tracta de 
molt més que d’enviar solidaritat a les dones del 
Nord i l’Est de Síria. Es tracta d’organitzar-nos 
per la nostra pròpia i compartida llibertat».

Nota
1 Número de comitès fins al 9 de desembre de 2019..

“Com a Women Defend Rojava volem arribar a 
les dones del món. Volem que vegin els valors 
i les conquestes d’aquesta revolució i que els 

defensin com a propis” 
Silava Şêxmûs

“Quan les potències patriarcals internacionals ataquen els 
assoliments de la revolució de les dones del Nord i l’Est de 
Síria, ens ataquen a totes. Per això nosaltres, com a dones 

i com a orpimides pel patriarcat de tot el món, hem de 
defensar Rojava”

 Beth Ervin

Dones d’Euskal Herria es manifesten contra Dones d’Euskal Herria es manifesten contra 
la guerra de Turquia a Rojava fent servir el la guerra de Turquia a Rojava fent servir el 
logo de Women Defend Rojava..logo de Women Defend Rojava..
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Com pots participar-hi

• Mantingue’t informada sobre la situació 
al Nord i l’Est de Síria (per exemple, se-
gueix i comparteix el nostre Twitter, Face-
book i pàgina web).

• Sensibilitza la població, posa la situació 
al Nord i l’Est de Síria a l’agenda pública 
escrivint articles i organitzant esdeveni-
ments, debats o xerrades.

• Dirigeix-te a institucions internacionals 
com l’ONU, ACNUR i l’Organització de 
Drets Humans i exigeix-los que assumei-
xin la responsabilitat de posar fi a l’ocupa-
ció de Turquia i d’aplicar el Dret Interna-
cional i les Convencions de Drets Humans 
i de la Dona.

• Uneix-te a la campanya Boicot a Turquia 
i promou-la a la teva zona. 

• Participa i organitza manifestacions i ac-
cions directes. 

• Posa’t en contacte amb la teva comunitat 
kurda local.

• Busca el teu comitè local de Women De-

fend Rojava o crea’n un, si no existeix.

• Participa i crea xarxes antipatriarcals, fe-
ministes i de dones que puguin enfortir 
les relacions de solidaritat a nivell local 
i mundial i potenciar les lluites contra el 
patriarcat, el feixisme i les dictadures a tot 
arreu. 

Difon i amplifica les 
demandes de la Decla-
ració de les dones de 
Kongra Star
• Prevenció de més crims de guerra i nete-

ja ètnica per part de les forces de l’exercit 
turc, ISIS, Al Nusra i altres grups terroris-
tes jihadistes.

• Retirada de totes les forces d’ocupació 
turques del territori siri.

• Implementació d’una zona d’exclusió 
aèria sobre el Nord i l’Est de Síria i pro-
tecció contra noves invasions i crims de 
guerra de l’exèrcit turc.

• Judici de tots els crims de guerra i els cri-
minals de guerra.

• Aturar tot tipus de comerç d’armes amb 
Turquia.

• Aplicació de sancions polítiques i econò-

miques contra Turquia.

• Reconeixement de l’Administració
• Autònoma del Nord i l’Est de Síria.

• Ple recolzament a la solució política de 
la crisi a Síria, que garanteixi la represen-
tació de les dones i del poble de totes les 
diferents comunitats nacionals, culturals i 
religioses de Síria

Més informació
• Movimient de dones Kongra Star: 

es.kongra-star.org

• Unitats de Protecció de les Dones, YPJ: 
ypjrojava.org

• Campanya Women Defend Rojava:www.
womendefendrojava.net

• RiseUp4Rojava, campanya internacional 
per defensar els assoliments de la revolu-
ció de Rojava: www.riseup4rojava.org

• Campanya de Boicot a Turquia: www.boy-
co-tt-turkey.net

• Acadèmia Komun, acadèmia en línia per a 
la teoria i la pràctica del movimient d’allibera-
ment kurd: www.komun-academy.com

Kurdish Red Cresent Heyva Sor
Banc: Kreissparkasse Köln
IBAN: DE49 3705 0299 0004 0104 81
BIC/SWIFT: COKSDE33XXX

Foundation of Free Women WJAR
Banc: Hamburger Sparkasse, Germany
IBAN: DE40 2005 0550 1049 2227 04
BIC/swift : HASPDEHHXXX
Referència: wjar-azadi

Donacions
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Si tens alguna pregunta sobre com pots participar-hi, pots contactar-nos a
womendefendrojava@protonmail.com

Compilat per la campanya Women Defend Rojava, part del comitè de diplomàcia de Kongra Star
19/01/2020

www.womendefendrojava.net
www.eng.kongra-star.org

Twitter: @starrcongress
Facebook: Kongra Star Diplomacy
Instagram: @WomenDefend


