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H Αντίσταση των 
γυναικών στη ΒΑ Συρία:
Πώς οργανώνονται οι 
γυναίκες ενάντια στον 
τουρκικό κατοχικό πόλεμο

Από τις 9 Οκτωβρίου 2019 η Τουρκία και οι Τζιχα-
ντιστές σύμμαχοί της εισέβαλαν στα εδάφη της ΒΑ 
Συρίας / Rojava. Η Τουρκία σκοπεύει να κατακτή-
σει τη γη και να καταστρέψει τα επιτεύγματα που 
έχουν χτίσει οι άνθρωποι στη ΒA Συρία τα τελευ-
ταία οκτώ χρόνια.

Από τις 9 Οκτωβρίου οι γυναίκες έχουν γίνει άμε-
σος στόχος από τις κατοχικές δυνάμεις και καθί-
στανται θύματα μαζικών εκτοπίσεων, βομβαρδι-
σμών, απαγωγών, εκτελέσεων και βεβήλωσης του 
σώματός τους. Διαδίδοντας αποδεικτικά στοιχεία 
για τις θηριωδίες τους, οι τζiχαντιστικές συμμορίες 
με την υποστήριξη των Τούρκων στοχεύουν στην 
καταστροφή της θέλησης και της αντίστασης των 
γυναικών. Αυτές οι θηριωδίες έχουν τεκμηριωθεί 
από διάφορα θεσμικά όργανα στη ΒΑ Συρία, καθώς 
και από Διεθνείς Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δι-
καιώματα.1
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Σημειώσεις 
1 [Βλ.]: Επιτροπή Στατιστικής & Έρευνας του Kongra 
Star στο Qamişlo, Kongra Star Diplomacy: Οι επιπτώσεις 
της Τουρκικής εισβολής στη ΒΑ Συρία στις γυναίκες και 
στα παιδιά, 22 Νοεμβρίου 2019.

Όμως, παρά τις προσπάθειες αυτές, οι γυναίκες σε 
όλη τη ΒΑ Συρία οργανώνονται για να αντισταθούν 
σε αυτές τις επιθέσεις. Η νοοτροπία των γυναικών 
που συμμετέχουν στην επανάσταση της Rojava δεν 
είναι αυτή της θυματοποίησης. Εδώ λένε ότι η αντί-
σταση είναι ζωή, και δεκάδες χιλιάδες γυναίκες σε 
ολόκληρη τη ΒΑ Συρία ζουν με αυτή την αρχή. Σε 
αυτή τη μπροσούρα, ως Kongra Star θέλουμε να ρί-
ξουμε φως στις διάφορες μορφές αντίστασης των 
γυναικών απέναντι στην επίθεση του τουρκικού 
κράτους.

Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, η καμπάνια 
Women Defend Rojava διεξάγει συνεντεύξεις με 
γυναίκες που οργανώνονται σε διαφορετικά πε-
δία αντίστασης σε όλη την περιοχή της ΒΑ Συρίας. 
Εκτός από πληροφορίες που μπορεί να προέρχο-
νται από διαφορετικές πηγές, οι πληροφορίες που 
περιέχονται σε αυτή τη μπροσούρα προέρχονται 
από αυτές τις συνεντεύξεις.

Το Kongra Star είναι μια δομή ομπρέλας γυναικεί-
ων ομάδων στη Rojava. Επιδιώκει να αναπτύξει 
μια ελεύθερη Rojava, μια δημοκρατική Συρία και 
μια δημοκρατική Μέση Ανατολή, προωθώντας την 
ελευθερία των γυναικών και την έννοια του δη-
μοκρατικού έθνους. Το Kongra Star ξεκίνησε τις 
εργασίες του το 2005 οργανώνοντας το γυναικείο 
κίνημα στη Rojava και τη Συρία. Για κάποιο χρονι-
κό διάστημα η οργάνωση ήταν παράνομη υπό το 
καθεστώς Ba'ath και αντιμετώπισε πολλές δυσκο-
λίες. Το Kongra Star ήταν το κέντρο της κοινωνικής 
οργάνωσης κατά την έναρξη της επανάστασης και 
έκτοτε συνεχίζει να αναπτύσσεται ως θεσμός και 
επικεντρώνεται σε όλους τους τομείς της ζωής των 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, 
της τέχνης, της αυτοάμυνας, της οικονομίας, των 
μέσων ενημέρωσης και της κοινωνικής οργάνωσης.

Μετά την επανάσταση, όλο και περισσότερες γυ-
ναίκες στη ΒΑ Συρία έχουν οργανωθεί και μέσω της 
συμμετοχής αυτής το Kongra Star έχει ανοίξει και 
διευρυνθεί. Όλες οι εθνοτικές ομάδες είναι αυτοορ-
γανωμένες και έχουν γίνει μέρος της επανάστασης, 
και με τον ίδιο τρόπο το Kongra Star είναι οργανω-
μένο για και από όλες τις γυναίκες της ΒΑ Συρίας. 
Η Evin Swede, εκπρόσωπος του Kongra Star, λέει 
ότι επειδή οι συνθήκες ήταν τόσο καταπιεστικές οι 
γυναίκες οργανώθηκαν κατανοώντας τόσο καλά 
την ανάγκη για ενότητα. «Κάτω από το Ισλαμικό 
Κράτος, οι γυναίκες στη BΑ Συρία αντιμετώπισαν 
και ξεπέρασαν τις χειρότερες φρικαλεότητες του 
21ου αιώνα. Όταν λοιπόν οι τουρκικές απειλές 
έφτασαν, φυσικά ήταν πάντα σαφές ότι η αντίστα-
ση θα ήταν σκληρή». Το Kongra Star αναπτύσσει 
τις ηγετικές ικανότητες των γυναικών καθώς και 
τη συλλογική δύναμη. Οι διαφορετικοί τρόποι με 
τους οποίους οργανώνονται οι γυναίκες μέσω του 
Kongra Star συμβάλλουν στο να γίνει η επανά-
σταση της Rojava επανάσταση των γυναικών. «Οι 
επιθέσεις ήταν βαριές αλλά δεν μπορείτε να κατα-
στρέψετε την οργάνωση των γυναικών. Υπάρχει μια 
διεθνής συνωμοσία εναντίον της Rojava, αλλά η 
θέση των γυναικών είναι σαφής, να οικοδομήσουμε 
μια ελεύθερη και δημοκρατική ζωή και να συνεχί-
σουμε τον αγώνα των μαρτύρων μας.»

Kongra Star
Επιτροπή της καμπάνιας Women Defend Rojava
19/01/2020
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Νόμιμη αυτοάμυνα: 
Γυναικείες μονάδες 
προστασίας - YPJ
Οι Γυναικείες Μονάδες Προστασίας (Yekîneyên 
Parastina Jin- YPJ) ιδρύθηκαν το 2013 ως μια γυ-
ναικεία στρατιωτική αμυντική δύναμη. Σύμφωνα 
με τις αρχές του το YPJ ασκεί νόμιμη αυτοάμυνα 
ενάντια σε όλες τις εξωτερικές φυσικές επιθέσεις 
που έχουν στόχο τη γη, την κοινωνία και ιδιαίτερα 
τις γυναίκες. Στόχος τους είναι να οικοδομήσουν 
μια δημοκρατική, αποκεντρωμένη, πλουραλιστική 
Συρία και να επιτύχουν την απελευθέρωση των γυ-
ναικών μέσω της πάλης ενάντια στην πατριαρχική 
νοοτροπία και τις στρατιωτικές επιθέσεις. Αυτός 
είναι ο λόγος που το YPJ, ενώ μάχεται στις πρώτες 
γραμμές του μετώπου ταυτόχρονα εκπαιδεύει τις 
γυναίκες πνευματικά και πολιτιστικά, ώστε να μπο-
ρούν να ανακαλύψουν την προσωπικότητά τους 
και να συμβάλλουν στην οικοδόμηση μιας κοινω-
νίας στην οποία η δικαιοσύνη, η ελευθερία και η 
ισότητα θα επικρατήσουν.1 Χιλιάδες γυναίκες έχουν 
λάβει εκπαίδευση από το YPJ, με στόχο να μάθουν 
να υπερασπίζονται τον εαυτό τους πνευματικά και 
σωματικά.

Το YPJ εντάχθηκε στις Συριακές Δημοκρατικές Δυ-
νάμεις (SDF) στις 11 Οκτωβρίου 2015, και συμμε-
τείχε σε όλες τις εκστρατείες απελευθέρωσης που 

εξαπέλυσε ο SDF κατά της κατοχής του Ισλαμικού 
Κράτους στη ΒΑ Συρία.2 Η Newroz Ahmed, η ίδια 
Κούρδισα, είναι διοικήτρια του YPJ. Εξηγεί πώς το 
YPJ αναπτύχθηκε μέσω του αγώνα ενάντια στο 
Ισλαμικό Κράτος: «Στον αγώνα ενάντια του Ισλα-
μικού Κράτους χιλιάδες μαχητές μας θέτουν τη ζωή 
τους σε κίνδυνο για ένα μέλλον, για την ελευθερία. 
Στην αρχή, πολλοί άνθρωποι δεν μας έπαιρναν 
στα σοβαρά, αλλά όταν είδαν την οργάνωσή μας 
και τον ηγετικό ρόλο που πήραμε, είδαν τη δύναμή 
μας.» Η Newroz συνέχισε λέγοντας ότι οι γυναίκες 
υπέφεραν περισσότερο από το Ισλαμικό Κράτος. 
Αυτό ήταν το κίνητρο και η κινητήρια δύναμη της 
οργάνωσής τους να «τερματιστεί αυτή η βαρβαρό-
τητα».

Το YPJ είναι μια δύναμη που υπερασπίζεται τις 
γυναίκες και την κοινωνία από την καταπίεση, όχι 
μόνο από το Ισλαμικό Κράτος αλλά από οποιονδή-
ποτε επιτιθέμενο. Ως εκ τούτου, συμμετείχαν στην 
υπεράσπιση του Αφρίν, στο οποίο το τουρκικό 
κράτος επιτέθηκε και κατέλαβε το 2018, και εξακο-
λουθούν να διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην τρέ-
χουσα αντίσταση ενάντια στην εισβολή. Η Newroz 
είναι ακόμα διοικήτρια στις τάξεις του YPJ. «Το YPJ 
αποδέχεται και επωμίζεται το καθήκον και την ευ-
θύνη για την υπεράσπιση της κοινωνίας και των 
γυναικών».

Η Bêrîtan Deir-az Zor είναι μαχήτρια του YPJ και 
η μονάδα της έχει τη βάση της στο Til Temir. Εί-
ναι Αραβικής καταγωγής από το Deir-az Zor. «Στις 

Η αρχή της νόμιμης αυτοάμυνας του YPJ εφαρμόζει 

τον ακόλουθο κανόνα: «Αν είχαμε τη δύναμη να 

επιτεθούμε σε ολόκληρο τον κόσμο, δεν θα το 

κάναμε, αλλά εάν όλες οι δυνάμεις του κόσμου 

ενωθούν για να μας επιτεθούν, θα αμυνθούμε».3

INFOBOX
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τάξεις του YPJ υπάρχουν γυναίκες διαφορετικών 
εθνοτικών ομάδων. Οι περισσότερες είναι Κουρδι-
κής και Αραβικής καταγωγής. Αλλά συμμετέχουν 
και Σύριες, Ασσύριες κ.ά. Επίσης,γυναίκες διεθνί-
στριες από άλλες χώρες και περιοχές κατατάσσο-
νται στις μονάδες μας. Η μονάδα μας έχει πολλά 
χρώματα. Αυτή η ποικιλία στη συμμετοχή του YPJ 
επιτρέπει στις γυναίκες να γίνουν ένα και μέσα από 
αυτή την πολύχρωμη μονάδα μπορούν να φέρουν 
σε πέρας την αυτοάμυνα».

Τα τελευταία χρόνια το YPJ έγινε μια επαγγελματι-
κή δύναμη, εξηγεί η Bêrîtan. «Οι αυτόνομες δυνά-
μεις μας μαθαίνουν να χρησιμοποιούν όλα τα όπλα. 
Χρησιμοποιούμε βαρύ, μεσαίο και ελαφρύ οπλισμό. 
Ελαφρύς οπλισμός είναι τα Καλάσνικοφ, οι χειρο-
βομβίδες, και τα πιστόλια. Τα μεσαία όπλα είναι τα 
BKC ή τα RPG. Οι γυναίκες του YPJ χρησιμοποιούν 
επίσης βαρύ οπλισμό όπως όλμους ή εμπρηστικούς 
μηχανισμούς. Οι γυναίκες παίζουν σημαντικό ρόλο 
στην πρώτη γραμμή».

Εκτός από τις εργασίες στην πρώτη γραμμή, το YPJ 
έχει τις δικές του ομάδες για τον τύπο, την πληρο-
φόρηση και τη διπλωματία. Εκπρόσωποι του YPJ 
ταξίδεψαν σε άλλες χώρες, συμμετείχαν σε συνέ-
δρια και συναντήθηκαν με οργανώσεις και κινήμα-
τα γυναικών σε ολόκληρο τον κόσμο. Το YPJ δεν 
βλέπει τον αγώνα για την απελευθέρωση των γυ-
ναικών αποκλειστικά στην περιοχή της Βόρειας και 
Ανατολικής Συρίας, αλλά υπογραμμίζει τη σημασία 
της οργάνωσης και της σύνδεσης της αυτοάμυνας 
των γυναικών εναντίον πατριαρχικών και στρατι-
ωτικών επιθέσεων παγκοσμίως. Πάνω από εκατό 
διεθνίστριες γυναίκες έχουν ενταχθεί στις τάξεις 
του YPJ.

Η Bêrîtan λέει: «Τα πράγματα που πέτυχαν εδώ οι 
γυναίκες αυξάνουν το ηθικό και τη δύναμή μας. Το 

αποτέλεσμα είναι ότι και ο περιβάλλων χώρος μας 
κερδίζει δύναμη και εμπιστοσύνη. Οι γυναίκες μπο-
ρούν να κάνουν τα πάντα. Ο ρόλος που παίζουν οι 
γυναίκες καθώς και τα επιτεύγματά τους αποτελεί 
απειλή τόσο για το τουρκικό κράτος όσο και για το 
ισλαμικό κράτος. Το τουρκικό κράτος και οι σύμμα-
χοί του φοβούνται τη δύναμη των γυναικών. Αλλά 
δεν θα καταφέρουν ποτέ να κάμψουν την επανά-
σταση των γυναικών.»

Σημειώσεις
1 Γραφείο Δημοσών Σχέσεων των Γυναικείων 
Μονάδων Προστασίας: Γυναικείες Μονάδες 
Προστασίας YPJ, 11.05.2019. σ 3.
2 Γραφείο Δημοσών Σχέσεων των Γυναικείων 
Μονάδων Προστασίας: Γυναικείες Μονάδες 
Προστασίας YPJ, 11.05.2019. σ 8f.
3 Γραφείο Δημοσών Σχέσεων των Γυναικείων 
Μονάδων Προστασίας: Γυναικείες Μονάδες 
Προστασίας YPJ, 11.05.2019. σ 4.

«Θέλουμε να 
δείξουμε στον 
κόσμο ότι οι 

γυναίκες μπορούν 
να υπερασπιστούν 
τον εαυτό τους.»

Bêrîtan 
Deir-azZor
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«Από την αρχή μέχρι 
το τέλος, ως γυναίκες, 
εκφράζουμε την ίδια 
άποψη. Εάν είμαστε 

ενωμένες, η δύναμή μας 
και η θέλησή μας θα γίνουν 

ακόμα πιο δυνατές». 
Zenûbîya Athro
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«Υπερασπιζόμαστε τους 
ανθρώπους και τον 
πολιτισμό μας»:
Συριακές Δυνάμεις Γυναικών 
HSNB

Η Γυναικεία Μονάδα Προστασίας Bethnahrin 
HSNB (Bethnahrin Women’s Protection Forces 
HSNB) [η απόδοση της ονομασίας από τα κλασι-
κά συριακά: Haylawotho d'Sutoro d'Neshe d'Beth 
Nahrin] είναι μια Συριακή γυναικεία στρατιωτική 
δύναμη. Στο Συριακό λαό συμπεριλαμβάνονται οι 
Ασσύριοι, οι Χαλδαίοι και οι Αραμαίοι και είναι αυ-
τόχθονες λαοί της Μέσης Ανατολής. Ο Συριακός 
λαός, με ιστορία έξι χιλιάδων ετών στη Μεσοποτα-
μία, χωρίστηκε από τα κρατικά σύνορα της Συρίας, 
του Ιράκ, του Ιράν, της Τουρκίας και του Λιβάνου1. 
Οι Σύριοι που ζουν στη ΒΑ Συρία είναι, όπως και οι 
Αρμένιοι, απόγονοι των επιζώντων της γενοκτονί-
ας που η Οθωμανική Αυτοκρατορία πραγματοποί-
ησε εναντίον τους το 1915-1917. Αυτές οι σφαγές 

αναφέρονται ως Seyfo, που στα συριακά σημαίνει 
σπαθί2. Η ZenûbîyaAthro είναι η επικεφαλής του 
HSNB. Εξηγεί ότι το HSNB δημιουργήθηκε μετά 
την επίθεση του ισλαμικού κράτους σε συριακά χω-
ριά στην περιοχή Khabour το 2015.Ήταν τότε ένα 
από τα ιδρυτικά μέλη του SDF (Syrian Democratic 
Forces - Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις). Αντιμε-
τωπίζοντας την τρέχουσα απειλή από την τουρκι-
κή εισβολή, κάνει έναν παραλληλισμό μεταξύ των 
σφαγών του παρελθόντος και του σήμερα: «Όπως 
και στη σφαγή του Seyfo το 1915, η ιστορία επανα-
λήφθηκε με τη σφαγή το 2015. Αυτός είναι ο λόγος 
για τον οποίο είμαστε τώρα μια μονάδα αυτοάμυ-
νας που υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας ενάντια 
στο τουρκικό κράτος. Ως Σύριες αντιμετωπίσαμε 
πολλές σφαγές, γι’ αυτό δημιουργήσαμε τη δική 
μας δύναμη ενάντια σε αυτές τις επιθέσεις.»

Το HSNB, αριθμεί περίπου 100 μέλη, και σήμερα 
βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία από το Derik 
έως το Til Temir. Η Zenûbîya λέει: ««Παίζουμε 
ενεργό ρόλο σ’ αυτή την αντίσταση», και τονίζει 
τον ενωτικό χαρακτήρα της αντίστασης: «Είμαστε 

σαν μια μεγάλη οικογένεια. Αυτός ο πόλεμος έκανε 
τη σύνδεση μεταξύ μας ακόμα ισχυρότερη. Γίναμε 
ένα. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ Κούρδων, Αρά-
βων και Σύριων. Η ζωή μας είναι με όλους τους λα-
ούς εδώ. Κούρδοι, Άραβες και όλοι οι άλλοι έγιναν 
ένα.»

Notes
1 Ευρωπαϊκή Συριακή Ένωση: Μπροσούρα (Αγγλικά), 
σ. 1
2 Συριακό Κέντρο Στρατηγικών Ερευνών: Σύριοι 
χριστιανοί «Παρατηρητήριο Γενοκτονίας», 20/10/2019. 
σ. 1.

Μέλη του HSNB 
μπαίνουν σε εκκλησία

Το ΗSNB μαθαίνει 
στις γυναίκες της 
κοινότητάς του πώς 
να χρησιμοποιούν 
όπλο.
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«Θα υποστηρίξουμε 
τους εαυτούς μας γιατί 
γνωρίζουμε την ιστορία 
μας»:
Ασσυριακό συμβούλιο 
φρουρών Khabour

Οι Ασσύριες γυναίκες είναι επίσης οργανωμένες 
στο Ασσυριακό συμβούλιο φρουρών Khabour. Ερ-
χόμενες αντιμέτωπες με τον πόλεμο, τις δολοφο-
νίες και τον εκτοπισμό τους , νέες Σύριες γυναίκες 
της περιοχής που ζουν την περιοχή του Khabour 
σχημάτισαν τη φρουρά του Khabour (Khabour 
Guards) το 2012 ως στρατιωτική αμυντική δύνα-
μη. Οι γυναίκες έχουν ήδη συμμετάσχει σε αυτό το 
συμβούλιο με στόχο να προστατεύσουν τις ίδιες και 
τη γη τους. Τώρα, είναι αυτόνομα οργανωμένες σε 
γυναικείες ομάδες.

Τρία χρόνια αργότερα από την ίδρυση του Khabour 
Guard Council, το 2015, ο IS επιτέθηκε στην περιο-
χή του Khabour. Το Khabour Guard έπαιξε κρίσιμο 
ρόλο στην προστασία και στην ελευθερία των πε-
ριοχών με χριστιανικούς πληθυσμούς. Οι επιθέσεις 
του ΙS οδήγησαν σε μια μεγάλη μετανάστευση των 
Ασσύριων κυρίως προς την Ευρώπη και τη Βόρεια 
Αμερική. Ο πληθυσμός, πριν τις επιθέσεις, των 
300.000 Χριστιανών στην περιοχή του Khabour 
ανατολικά του Ευφράτη, μειώθηκε περίπου σε 
100.000.1

Η  Madeleine Khamis είναι διοικήτρια του Ασσυρια-
κού Khabour Guards Council. Μας αναφέρει ότι οι 
γυναίκες προστατεύουν τον πληθυσμό των Ασσύ-
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ριων διατηρώντας τις συνήθειές και τις παραδόσεις 
τους, καθώς και συμμετέχοντας στις στρατιωτικές 
αμυντικές δυνάμεις. Ισχυρίζεται ότι είναι απαραίτη-
το να προστατέψουν τη γη τους: «Η καταστροφή, η 
λεηλασία, η κράτηση και η αιχμαλωσία όπως και η 
βεβήλωση ιερών τόπων, είναι εικόνες βαθιά ριζωμέ-
νες μέσα μας και δε θα ξεχαστούν ποτέ.»

Το Khabour Guards είναι μέλος του SDF και τον 
Ιούλιο του 2019 ανακοίνωσαν, μαζί με το Συριακό 
Στρατιωτικό Συμβούλιο, τον σχηματισμό κοινού 
Συριακού - Ασσύριου Στρατιωτικού Συμβουλίου. 
Αυτή τη στιγμή το Khabour Guards κρατάει πέντε 
σημεία άμυνας μεταξύ Serêkaniyê και Til Temir.

Η Madeleine αναφέρει για την πρόσφατη εισβολή: 
«Αυτή η κατοχή και αυτές οι επιθέσεις αποτελούν 
μεγάλο κίνδυνο, δημιουργώντας μεγάλο φόβο 
στους ανθρώπους της περιοχής, ιδιαίτερα στους  
Ασσύριους, τους Σύριους, τους Χαλδαίους και τους 
Αρμένιους, οι οποίοι είχαν υποστεί σφαγές και στο 
παρελθόν από τους Οθωμανούς, όπως οι σφαγές 
του Seyfo και του Simele2. Συνεπώς, ο κίνδυνος 
είναι τώρα μεγαλύτερος. Εάν το τουρκικό κράτος 
συνεχίσει τις επιθέσεις και τις παραβιάσεις που δια-
πράττονται από τις τρομοκρατικές του ομάδες, θα 
το δούμε ως γενοκτονία».

Η Madeleine και οι συντρόφισσές της είναι απο-
φασισμένες να αντισταθούν. «Εδώ στη Βόρεια 
και Ανατολική Συρία, ζούμε μαζί Μουσουλμάνοι 
και Χριστιανοί, ζούμε τη φιλία των λαών με την 
πραγματική της έννοια. Αυτή τη στιγμή απειλείται. 
Όμως εμείς, ως άνθρωποι που ζούμε μαζί σε αυτή 
την περιοχή, πρέπει να αντισταθούμε, να σταθού-
με απέναντι σε κάθε επίθεση και στα σχέδια του 
εχθρού ο οποίος έχει βάλει στόχο τη γη μας.»

Σημειώσεις
1 Συριακό Κέντρο Στρατηγικών Ερευνών: 
Σύριοι χριστιανοί «Παρατηρητήριο Γενοκτονίας», 
20/10/2019. σ. 2.
2 Η σφαγή του Simele το 1933 ήταν η πρώτη από 
πολλές σφαγές που διεπράχθησαν από την Ιρακινή 
κυβέρνηση κατά τη συστηματική στοχοποίηση των 
Ασσυρίων στο βόρειο Ιράκ τον Αύγουστο του 1933.

«Ως Ασσύριοι, ειδικά οι γυναίκες, έχουμε υποστεί 
πολλές σφαγές και σκληρότητες από πάντα, 

 οπότε πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη 
να προστατεύσουμε τον εαυτό μας». 

Madeleine Khamis

9



Γυναίκες που συναντιούνται για 
να μαγειρέψουν για τις/ους 
μαχήτριες/ες, οργανωμένες από το  
HPC-Jin
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Η αυτοάμυνα πρέπει να 
είναι σε όλα τα επίπεδα: 
HPC-Jin

Οι Γυναικείες Κοινοτικές Δυνάμεις Αυτοάμυνας, 
HPC-Jin (στα Κουρδικά: Hêzên Parastina Civakîya 
Jinê), ιδρύθηκαν το 2014.Το HPC-Jin είναι μια ορ-
γάνωση βάσης πολιτών που είναι υπεύθυνη για την 
ασφάλεια των κοινοτήτων και των γειτονιών, εξα-
σφαλίζοντας ότι οι άνθρωποι, ιδιαίτερα οι γυναίκες, 
μπορούν να αμυνθούν σε όλες τις μορφές βίας. Στο 
πλαίσιο της HPC-Jin η αυτοάμυνα δεν νοείται μόνο 
ως στρατιωτικό καθήκον. Επιπλέον θεωρείται ως 
ένα καθήκον που πρέπει να εφαρμόζεται στις ρίζες 
της κοινωνίας και να είναι πάντα συνδεδεμένο με 
την εκπαίδευση για να ξεπεράσει τις καταπιεστικές 
σχέσεις και να δημιουργήσει μια ελεύθερη προσω-
πικότητα και μια ελεύθερη κοινωνία. Αυτό το ιδε-
ολογικό υπόβαθρο είναι απαραίτητο για τη χρήση 
των όπλων και για την κατανόηση της αυτοάμυνας. 
Παράλληλα με το HPC-Jin, υπάρχει και η HPC, η 
οποία είναι μεικτή μονάδα1.

Η Sabah Rejid Qrê είναι η επικεφαλής του HPC-
Jin στο Haseke. Οι γυναίκες του HPC-Jin λαμβά-
νουν βασική στρατιωτική εκπαίδευση, αλλά τα 
καθήκοντά τους δεν επικεντρώνονται μόνο στην 
ένοπλη άμυνα. «Η δουλειά μας έχει και κοινωνική 
και ένοπλη πλευρά. Δεν είμαστε στρατιωτική δύνα-
μη. Είμαστε πιο ενεργές μέσα στην κοινωνία». Στα 
στις εργασίες του HPC-Jin συμπεριλαμβάνονται 
η συμφιλίωση της κοινότητας, η διαμεσολάβηση 
των διαφορών, η φύλαξη δημόσιων εκδηλώσεων, 
η δημιουργία σημείων ελέγχου (checkpoints) και η 
ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί στις 
γειτονιές τους. Είναι σημαντικό οι γυναίκες στη 
γειτονιά να έχουν άμεση επαφή με τους ανθρώ-

πους, ώστε να μπορούν να ενημερώνονται σε περι-
πτώσεις βίας κατά των γυναικών ή άλλων απειλών 
για την ασφάλεια της γειτονιάς τους2. Η πλειοψη-
φία των γυναικών που συμμετέχουν στο HPC-Jin 
είναι μητέρες, γιαγιάδες και γυναίκες μεγαλύτερης 
ηλικίας, μερικές από αυτές είναι ηλικίας 60-70 ετών. 
Ωστόσο, συμμετέχουν και νέες γυναίκες από όλες 
τις κοινότητες.

Ενόψει της τρέχουσας στρατιωτικής εισβολής, το 
HPC-Jin διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ασφά-
λεια των κοινοτήτων, ιδίως στην αποτροπή των 

επιθέσεων από μέλη του ισλαμικού κράτους (στο 
κείμενο αναφέρονται ως επιθέσεις “sleepercell”: ορ-
γάνωση, τα μέλη της οποίας εργάζονται υπό κάλυ-
ψη σε μια περιοχή μέχρι να σταλούν σε δράση), οι 
οποίες έχουν αυξηθεί από την έναρξη της τουρκικής 
εισβολής. Η Sabah εξηγεί πώς άλλαξαν τα καθήκο-
ντά τους εξαιτίας του πολέμου: «Αυξάνουμε την 
ενημέρωση στις κοινότητές μας, για να είναι οι άν-
θρωποι σε επιφυλακή για πιθανές επιθέσεις. Με το 
να είμαστε συνδεδεμένοι με τους ανθρώπους μας 
και κάνοντας τους να κατανοήσουν την κατάσταση 
ασφαλείας, θέλουμε να εμποδίσουμε τον εχθρό να 
διεισδύσει στις κοινότητές μας». Με την τρέχουσα 
κατάσταση, το HPC-Jin φυλάει πιο συχνά τα σημεία 

ελέγχου ή περιπολεί στις γειτονιές. «Μερικές φορές 
4 με 6 ώρες, μερικές φορές όλη νύχτα», μας λέει η 
Sabah. Δίπλα σε αυτά τα καθήκοντα, το HPC-Jin 
έχει σαν στόχο να αυξήσει τη συμμετοχή των γυναι-
κών στα διάφορα καθήκοντα της αντίστασης, όπως 
το μαγείρεμα για τους μαχητές στην πρώτη γραμμή.

Για τη Sabah, είναι σαφές ότι είναι έτοιμες να υπε-
ρασπιστούν τις κοινότητές τους. «Όταν ο πόλεμος 
έρχεται πιο κοντά στις θέσεις μας, δίνουμε άμεση 
στήριξη στο SDF. Όχι στην πρώτη γραμμή, αλλά 
στη γραμμή άμυνας. Κι εμείς πολεμάμε.»

Σημειώσεις
1 Διπλωματικές Σχέσεις του Kongreya Star: Το 
Kongreya Star και οι επιτροπές του, 2018. σ. 52f.
2 Διπλωματικές Σχέσεις του Kongreya Star: Το 
Kongreya Star και οι επιτροπές του, 2018. σ. 54.

«Όσο έχουμε δύναμη, θα 
σταθούμε στα πόδια μας». 

Sabah Rejid Qrê
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Προστασία του 
δικαιώματος στη ζωή 
και τη σωματική 
ακεραιότητα: 
Ιατρική εργασία
Η ιατρική υποστήριξη στις υπό επίθεση περιοχές, 
καθώς και η βοήθεια σε εκτοπισμένους, οργανώνε-
ται από την Κουρδική Ερυθρά Ημισέληνο (Heyva 
Sor a Kurdistanê). Ιδρύθηκε το 2012, η Κουρδική 
Ερυθρά Ημισέληνος λειτουργεί ως ΜΚΟ στη ΒΑ 
Συρία παρέχοντας υγειονομική περίθαλψη, κοινω-
νική μέριμνα και ανθρωπιστική βοήθεια.

Η Jamîla Hami είναι η συμπρόεδρος της Κουρδι-
κής Ερυθράς Ημισελήνου.«Το Heyva Sor χτίστηκε 

από το τίποτα. Στην αρχή, κατά τη διάρκεια των 
πολέμων στο Kobane και στο Sengal δεν είχαμε 
ασθενοφόρα. Καλούσαμε τους ανθρώπους μας να 
φέρουν αυτοκίνητα για να μεταφέρουμε τους τραυ-
ματίες. Έκτοτε, το Heyva Sor έχει εξειδικευθεί και 
τώρα διαδραματίζει βασικό ρόλο στην υγειονομική 
περίθαλψη κατά τον τωρινό πόλεμο. Το Heyva Sor 
έχει περίπου 800 έως 900 εργαζόμενους στον τομέα 
της υγείας, εκ των οποίων το 60% είναι γυναίκες. 
Σε όλη τη ΒΑ Συρία, το Heyva Sor λειτουργεί με 46 
ασθενοφόρα, φτάνει πρώτη σε επαφή με ένα περι-
στατικό , παρέχει τις πρώτες βοήθειες και μεταφέρει 
τους τραυματίες σε νοσοκομεία».

Η Jamîla εργάζεται αυτό το διάστημα στο νοσοκο-
μείο Şehîd Lêgerîn στο Til Temir, το οποίο διευθύ-
νεται από το Heyva Sor. «Στην αρχή της εισβολής, 
υπήρχαν τρία σημεία υγειονομικής περίθαλψης  
μεταξύ του νοσοκομείου Şehîd Lêgerîn και της 
Serêkaniyê. Με τις προελάσεις που έγιναν από τις 

κατοχικές δυνάμεις, το νο-
σοκομείο Şehîd Lêgerîn έχει 
πλέον γίνει το πιο κοντι-
νό νοσοκομείο στην πρώ-
τη γραμμή της Serêkaniyê. 
Όλοι οι τραυματίες κοντά 
στις πρώτες γραμμές, μα-
χητές καθώς και πολίτες 
νοσηλεύονται εδώ». Το νο-
σοκομείο λειτουργεί με 12 
ασθενοφόρα και περίπου 
100 μέλη προσωπικό. Εκα-
τοντάδες άνθρωποι νοση-
λεύτηκαν από την έναρξη 
αυτού του πολέμου και πολ-
λοί διασώθηκαν. Οι γυναίκες 
εργάζονται ως παραϊατρικό 
προσωπικό και ως πρώτες 
ομάδες άμεσης επέμβασης, 

αλλά και ως γιατροί, φαρμακοποιοί και τεχνικοί. Οι 
γυναίκες φοιτήτριες της ιατρικής εργάζονται επίσης 
στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή.

Το Heyva Sor καταγράφει τα θύματα που νοσηλεύ-
ονται, συμβάλλοντας στη συλλογή αποδεικτικών 
στοιχείων για εγκλήματα πολέμου, όπως η χρήση 
χημικών όπλων. Η Jamîla αξιολογεί το έργο του 
Heyva Sor ως μέρος της αντίστασης: «Σε αυτόν 
τον πόλεμο κανείς, κανένας διεθνής νόμος, καμία 
διεθνής δύναμη δεν προστατεύει το δικαίωμα της 
ζωής και τη σωματική ακεραιότητα του λαού μας, 
επομένως είναι δικό μας καθήκον».
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«Δώσαμε μια υπόσχεση, 
να μην αφήσουμε κανένα 
τραυματία στο πεδίο της 

μάχης.» 
Jamîla Hami
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Ενισχύοντας τις 
φωνές των γυναικών 
στον κόσμο: 
Τύπος και μέσα μαζικής 
ενημέρωσης
Από την αρχή της δημοκρατικής επανάστασης 
το 2012 στην περιοχή, τα μέσα μαζικής ενημέρω-
σης και ο έντυπος τύπος έχουν αναπτυχθεί πολύ. 
Υπό το καθεστώς του Ba’ath, τα μέσα ενημέρωσης 
λογοκρίνονται, ενώ τα κουρδικά μέσα μαζικής 
ενημέρωσης και ακόμη και η δημόσια χρήση της 
κουρδικής γλώσσας είχαν απαγορευθεί. Οι δημο-
σιογράφοι αντιμετώπισαν συλλήψεις ή ακόμη και 
δολοφονίες. Με την εφαρμογή της δημοκρατικής 
αυτοδιοίκησης, δημιουργήθηκαν νέα κέντρα τύπου 
και ιδρύματα. Οι γυναίκες κατέλαβαν ηγετική θέση, 
αποτελώντας το 57% των εργαζομένων στα μέσα 
ενημέρωσης σε όλη τη ΒΑ Συρία1.

H Gulan Botan εργάζεται ως δημοσιογράφος για 
την τηλεόραση Medya Haber. Έκανε ρεπορτάζ για 
τον πόλεμο από την Serêkaniyê. Στις 9 Οκτωβρίου, 
την ημέρα που η Τουρκία ξεκίνησε τις επιθέσεις 
της, μετέδιδε την είδηση σχετικά με την ανθρώπινη 
ασπίδα στη Serêkaniyê, όπου εκατοντάδες άνθρω-
ποι συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν από 
τη συριακή πλευρά των συνόρων. «Όλοι ήταν εκεί. 
Άνθρωποι διαφόρων εθνοτήτων, τραγουδούσαν 
μαζί τραγούδια αντίστασης. Ιδιαίτερα οι γυναίκες. 
Εμείς, ως δημοσιογράφοι, θέλαμε οι φωνές τους να 
ακουστούν σε όλο τον κόσμο». Ήταν εκεί και όταν 
ξεκίνησαν οι επιθέσεις. «Είδαμε με τα μάτια μας 
ότι κατά τη στιγμή της επίθεσης δεν υπήρχε καμία 
απειλή για την Τουρκία. Στη Serkaniyê υπήρχαν άν-

«Ως μέσα ενημέρωσης, είμαστε αναγκασμένοι 
να πούμε την αλήθεια στον κόσμο. Η Τουρκία 

κάνει τα πάντα για να εμποδίσει τους 
ανθρώπους να δουν την αλήθεια. Γι 'αυτό το 

έργο μας είναι μια μορφή αντίστασης.» 
 Gulan Botan
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θρωποι. Γυναίκες, άντρες, ηλικιωμένοι και παιδιά. 
Αυτοί ήταν στα σύνορα όταν η Τουρκία επιτέθηκε».

Η Botan έμεινε στη Serêkaniyê όσο δεχόταν επίθε-
ση, κάνοντας ρεπορτάζ από την πόλη. Ορισμένα 
από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν ότι 
θα αποσύρουν τους δημοσιογράφους λόγω κινδύ-
νου. «Αναγκαστήκαμε να εργαστούμε υπό σκληρές 
συνθήκες. Υπό αυτές τις συνθήκες, πρέπει να κά-
νεις τα πάντα. Παρουσίαζα τις ειδήσεις μπροστά 
από την κάμερα, τραβούσα πλάνα και έκανα και το 
μοντάζ. Η ικανότητά μας να έχουμε πρόσβαση και 
να δημοσιεύουμε πληροφορίες μερικές φορές δια-
κοπτόταν. Δεν υπήρχε ρεύμα για να φορτίζουμε τις 
φωτογραφικές μηχανές μας. Αλλά με τις δυνατότη-
τες που είχαμε, συνεχίζαμε τη δουλειά μας. Μερικές 
φορές τραβούσαμε πλάνα μόνο με τα κινητά μας 
τηλέφωνα». 

Τις μέρες της εισβολής σκοτώθηκαν και δημοσιο-
γράφοι. Στις 11 Οκτωβρίου ο Vedat Erdemci, μέ-
λος της κινηματογραφικής κομμούνας της Rojava, 
σκοτώθηκε σε τουρκική αεροπορική επιδρομή στην 
Serêkaniyê. Στις 13 Οκτωβρίου, ο τουρκικός στρα-
τός βομβάρδισε ένα κομβόι αυτοκινήτων με πολίτες 
και δημοσιογράφους που πήγαν στην Serêkaniyê 
για να υποστηρίξουν την αντίσταση. Έντεκα άν-
θρωποι σκοτώθηκαν αναμεσά τους και δύο δημοσι-
ογράφοι2. Η Gulan Botan είδε την επίθεση στο κομ-
βόι, και μας λέει γιατί ο Τύπος στοχοποιείται. «Το 
τουρκικό κράτος δεν θέλει να φανερωθεί η αλήθεια. 
Δεν θέλουν να δείχνουμε τι πραγματικά συμβαίνει 
και ότι οι άνθρωποι υπερασπίζονται τη γη τους».

H Zozan Berkele, είναι τοπική δημοσιογράφος που 
εργάζεται για το γυναικείο σταθμό ειδήσεων Jin 
TV, τραυματίστηκε από πυροβολισμούς από τις 
τουρκικές δυνάμεις προσπαθώντας να καλύψει μια 
κοινή τουρκορωσική περιπολία στις 11 Νοεμβρίου 

στην επαρχία Kobane.3 Παρά τους κινδύνους που 
αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι, η Botan τονί-
ζει τον κρίσιμο ρόλο του έργου των μέσων ενημέ-
ρωσης και εξηγεί τα δικά της κίνητρα: «Τα ΜΜΕ 
μπορούν να είναι το μάτι της αλήθειας. Βλέπουμε 
τι συμβαίνει και μπορούμε να το πούμε στον κόσμο. 
Δεν θα ξεχάσω ποτέ τους δημοσιογράφους που 
έχασαν τη ζωή τους στη Serêkaniyê. Αυτές οι επιθέ-
σεις οδηγούν ακόμη περισσότερους ανθρώπους να 
αναζητήσουν την αλήθεια. Αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίο θα συνεχίσω να ακολουθώ την αλήθεια 
μέσα από το έργο μου».

Σημειώσεις
1 Διπλωματικές Σχέσεις του Kongreya Star: Το 
Kongreya Star και οι επιτροπές του, 2018. σ. 30.
2 Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων: 
Δεύτερος Σύρος Κούρδος δημοσιογράφος πεθαίνει από 
τραύματα που υπέστη μετά από τουρκική αεροπορική 
επίθεση. 15.10.2019. https://cpj.org/2019/10/second-
syrian-kurdish-journalist-dies-of-wounds-su.php
3 Rojava Information Center: Τουρκικός πόλεμος 
εναντίον πολιτών (Turkeys war against civilians). 
1.12.2019. σ. 7.
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Μετατρέποντας την 
απώλεια σε οργανωμένη 
δύναμη αντίστασης:
Malbatên Şehîdan
Το Συμβούλιο οικογενειών των μαρτύρων, «Mal-
batên Şehîdan» ιδρύθηκε το 2014 και έχει ως στόχο 
να παρέχει ηθική και υλική βοήθεια στις οικογένει-
ες αυτών που έπεσαν στον πόλεμο. «Sehid» είναι η 
κουρδική έκφραση για τους μάρτυρες και η κουρ-
δική κουλτούρα τιμάει εκείνους που αφιέρωσαν τη 
ζωή τους στην αντίσταση. Το «Malbatên Şehîdan» 
οργανώθηκε από τις οικογένειες των μαρτύρων 
(sehids). Αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνουν με άλλες οι-
κογένειες στις κηδείες, στήνουν την σκηνή για την 
παραδοσιακή τριήμερη τελετή θρήνου και βοηθούν 
τις οικογένειες μακροπρόθεσμα, παρέχοντας τους 
ψυχολογική υποστήριξη και βοηθώντας τους να 
επιστρέψουν στη καθημερινή τους ζωή.1

Η Ayda Xelil, μητέρα ενός μάρτυρα εξηγεί: «Το 
Malbatên Şehîdan είναι ένα κοινό σπίτι για τις οι-
κογένειες όλων των μαρτύρων. Οργανώνουμε υπο-
στήριξη ώστε το πένθος να μπορεί να μοιραστεί». 
Με την τωρινή αντίσταση πολλές οικογένειες βιώ-
νουν την απώλεια, αλλά η Ayda τονίζει: «Με κάθε 
μάρτυρα, οι οικογένειες έρχονται πιο κοντά μεταξύ 
τους. Συγκεκριμένα οι μητέρες στηρίζουν η μία την 
άλλη καθώς βιώνουν τον ίδιο πόνο».

Τα τελευταία χρόνια το Malbatên Şehîdan έγινε μία 
ισχυρή οργάνωση των πολιτών που εκπροσωπεί 
πολλούς ανθρώπους. Για την τωρινή κατάσταση 
αντίστασης, δημοσιεύουν ανακοινώσεις, συμμετέ-
χουν σε καμπάνιες και οργανώνουν διαδηλώσεις. 
Η Ayda εξηγεί ότι συχνά οι οικογένειες των μαρ-

Όταν κηδεύονται οι μαχητές που 
έπεσαν στη μάχη, εκατοντάδες 
άνθρωποι συγκεντρώνονται στα 
νεκροταφεία των μαρτύρων για να 
απευθύνουν το ύστατο χαίρε.
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τύρων παίρνουν ηγετικούς ρόλους στην αντίστα-
ση. «Βλέπουν τους εαυτούς τους σαν αυτούς που 
εκπληρώνουν τα όνειρα και τις απαιτήσεις εκείνων 
που έδωσαν τη ζωή τους για την υπεράσπιση αυτής 
της γης. Οπότε ποτέ δε θα δεχτούν την τουρκική 
κατοχή»

Οι κηδείες που οργανώ-
νονται από το συμβού-
λιο είναι σημαντικά γε-
γονότα που εκατοντάδες 
άνθρωποι συναντιούνται 
για να αποχαιρετήσουν 
τους μάρτυρες. Είναι ένα 
μέρος όπου τα μέλη της 
κοινωνίας μπορούν συλ-
λογικά να μοιραστούν 
τον πόνο και τον θυμό 
εξαιτίας του πολέμου 
και της αδικίας που τους 
επιβάλλονται. Την ίδια 
στιγμή η αλληλεγγύη 
της κοινωνίας είναι 
πολύ σημαντική και δίνει δύναμη και αυτοπεποί-
θηση στους συγγενείς και φίλους των μαρτύρων. 
Συχνά οι κηδείες μετατρέπονται σε διαδηλώσεις 
όπου οι άνθρωποι ανανεώνουν την αφοσίωσή τους 
στην ενίσχυση της αντίστασης μέχρι να επιτευχθεί 
η ελευθερία και η δικαιοσύνη.

Σημειώσεις
1 Διπλωματικές Σχέσεις του Kongreya Star: Το 
Kongreya Star και οι επιτροπές του, 2018. σ. 57.

«Η ανάμνηση των μαρτύρων 
είναι σημαντικό για την τωρινή 

αντίσταση. Μας θυμίζουν 
ενάντια σε τι αντιστεκόμαστε 

και για τι μαχόμαστε» 
Ayda Xelil
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Αντιμετωπίζοντας τις 
επιθέσεις της Τουρκίας 
στην κοινωνία:  
Λαϊκή αντίσταση
Η οργάνωση της κοινωνίας συνεχίζεται και συχνά 
εντατικοποιείται,  παρά τον πόλεμο . Οι άνθρωποι 
πραγματοποιούν δημόσιες συναντήσεις, για να συ-
ζητήσουν τόσο για την τρέχουσα κατάσταση όσο 
και για τις δυνατότητες αντίστασης. Οι γυναίκες 
οργανώνονται αυτόνομα, ώστε να επικεντρωθούν 
περισσότερο σε θέματα που τις αφορούν άμεσα.

Η κοινότητα απευθύνεται επίσης σε διεθνή θε-
σμικά όργανα, απαιτώντας να εκπληρώσουν τις 
ευθύνες τους. Ο εκτοπισμένος πληθυσμός από τη 
Serêkaniyê, διαμαρτυρήθηκε μπροστά από το γρα-
φείο της UNHCR, στο Qamişlo, απαιτώντας το 
δικαίωμά τους να επιστρέψουν με ασφάλεια στα 
σπίτια τους και να ζήσουν ειρηνικά1. Οι γυναίκες 
του KongraStar έχουν απευθύνει ανοικτές επιστο-
λές στον ΟΗΕ και τη UNICEF, περιγράφοντας την 
κατάσταση, προτείνοντας δυνατότητες για να τερ-
ματιστεί ο πόλεμος και υπενθυμίζοντας στα θεσμι-
κά όργανα, την εκπλήρωση των καθηκόντων τους

Από τότε που ξεκίνησε η εισβολή, δεν πέρασε ούτε 
μια εβδομάδα χωρίς μαζικές διαδηλώσεις. Συχνά, 
συντονισμένες δράσεις οργανώνονται ταυτόχρονα, 
σε ολόκληρη την περιοχή. Διάφορες οργανώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών ορ-
γανώσεων των δασκάλων, του γυναικείου κινήμα-
τος «Malbatên Şehîdan», των ενώσεων νέων γυναι-
κών, των καλλιτεχνών γυναικών ή των εσωτερικά 
εκτοπισμένων, κινητοποιούνται. Διαφορετικές πο-
λιτιστικές ομάδες και ομάδες τέχνης συμμετέχουν 
στην αντίσταση, χρησιμοποιώντας τη μουσική, το 
θέατρο και την τέχνη, ως μορφή διαμαρτυρίας.

Όταν η πόλη Serêkaniyê ήταν πολιορκημένη και 
δεν ανοίχτηκε ο ανθρωπιστικός διάδρομος για 
να επιτραπεί η εκκένωση τραυματιών, οι πολίτες 
οργάνωσαν ένα κομβόι μέχρι το νοσοκομείο της 
Serêkaniyê, στις 19 Οκτωβρίου. Με τη συμμετοχή 
εθελοντών και γιατρών, γυναικών και τοπικών ορ-
γανώσεων, το κομβόι κατάφερε να μεταφέρει πολ-
λούς τραυματίες πίσω στο Til Temer.

Η αντίσταση οργανώνεται συχνά μέσω των κοινο-
τήτων ή των συμβουλίων των γυναικών και των πο-
λιτών, αλλά λαμβάνει και πιο αυθόρμητες μορφές. 
Κατά τη διάρκεια των πρώτων κοινών περιπολιών 
στο έδαφος της Συρίας, μεταξύ των ΗΠΑ και της 
Τουρκίας, οι κάτοικοι του Qamişlo, έριξαν πέτρες 
στα οπλισμένα οχήματα. Αντιλαμβανόμενοι τις 
περιπολίες ως ένα στάδιο της κατοχής, οι άνθρω-
ποι προετοιμάστηκαν για τις επόμενες περιπολίες 
στην περιοχή. Μετά τη συμφωνία μεταξύ Ρωσίας 
και Τουρκίας, οι περιπολίες άλλαξαν από αμερικα-
νο-τουρκικές σε ρωσο-τουρκικές. Επιτέθηκαν στις 
περιπολίες με ό,τι μέσα διέθεταν, από πυροσβε-
στήρες έως σάπια φρούτα και πέτρες. Συμμετείχαν 
όλοι, από την ηλικία των τεσσάρων ετών, μέχρι  
νέες γυναίκες, μητέρες και γιαγιάδες.

Στις 8 Νοεμβρίου, οι άνθρωποι που διαμαρτυρή-
θηκαν ενάντια σε μια ρωσο-τουρκική περιπολία, 
δέχτηκαν επίθεση από τις δυνάμεις κατοχής. Ο 
Serxwebun Ali, ένας νεαρός άνδρας που διαμαρ-
τυρόταν για τις περιπολίες μεταξύ Girke Lege και 
Derik, συνθλίφτηκε από τεθωρακισμένο όχημα και 
πέθανε. Αλλά αυτό δεν σταμάτησε τις διαμαρτυρί-
ες ενάντια στις περιπολίες. Στις 12 Νοεμβρίου, μια 
περιπολία σε επαρχία του Kobane, αναγκάστηκε 
να αλλάξει διαδρομή, πηγαίνοντας από μη ασφαλ-
τοστρωμένους δρόμους, επειδή διαδηλωτές είχαν 
μπλοκάρει τη διαδρομή και πετούσαν πέτρες2. 
Όταν οι Ρώσοι στρατιώτες διένειμαν πακέτα αν-
θρωπιστικής βοήθειας στους κατοίκους της περιο-
χής του Kobane, οι γυναίκες, τους τα πέταξαν πίσω, 
λέγοντας ότι δεν θέλουν φαγητό, αλλά να σταμα-
τήσει ο πόλεμος και η κατοχή.

Σημειώσεις
1 Heyva Sor: Η εισβολή του Τουρκικού στρατού και 
Ισλαμικών ομάδων στη ΒΑ Συρία, 14.11.2019. σ. 2.
2 Heyva Sor: Η εισβολή του Τουρκικού στρατού και 
Ισλαμικών ομάδων στη ΒΑ Συρία, 14.11.2019. σ. 5.

Σε μια πορεία καθηγητών ενάντια στην 
κατοχή μια καθηγήτρια εκφωνεί μια 
ομιλία για το πως η κατοχή επιτίθεται στο 
δικαίωμα των παιδιών για μάθηση.

Γυναίκες μπλοκάρουν το δρόμο 
εμποδίζοντας κοινή περιπολία 
Τούρκων και Ρώσσων στρατιωτών.
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Γυναίκες από το Kevana Zerin, το πολιτιστικό κίνημα των γυναικών, διαδηλώνουν ενάντια 
στην Τουρκική κατοχή.
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«Προσπαθούν να μας σπάσουν το ηθικό, αλλά 
σαν νέες γυναίκες δεν φοβόμαστε. Ξέρω ότι 
οι συμμορίες του Ερντογάν μας φοβούνται. 

Αφήστε τους να μας φοβούνται. Όσο και να μας 
επιτίθενται, τόσο εμείς θα αντιστεκόμαστε»  

Çavreş Tekoşîn20



Σαν γυναίκες είμαστε η 
κοινωνία και ως νεολαία 
είμαστε το μέλλον: 
Το Νεανικό Γυναικείο Κίνημα 
(Young Women’s Movement)
Το Νεανικό Γυναικείο Κίνημα είναι οργανωμένο 
αυτόνομα, μέσα στις τάξεις του μικτού κινήματος 
της νεολαίας και ιδρύθηκε μετά από χρόνια προε-
τοιμασιών, το 2016. Από την αρχή των επιθέσεων, 
το Νεανικό Γυναικείο Κίνημα, έβγαλε ανακοινώ-
σεις, διοργάνωσε πορείες, ανεξάρτητες δράσεις και 
έκανε ομιλίες, με την συμβολή όλου του κινήματος 
της νεολαίας. Κάλεσαν όλους τους νέους και τις 
νέες, σε γενική κινητοποίηση για την υπεράσπιση 
της ΒΑ Συρίας.

Ο κύριος στόχος του νεανικού, γυναικείου κινήμα-
τος είναι να υποστηριχθούν οι γυναίκες, προς την 
κατεύθυνση της ελεύθερης ανάπτυξης της προσω-
πικότητας τους και της ελεύθερης βούλησης τους 
, η οποία δεν θα εξαρτάται από τα πατριαρχικά ή 

καπιταλιστικά πρότυπα. Βασιζόμενες στην φεμινι-
στική ανάλυση, ότι ειδικά οι νέες γυναίκες, βρίσκο-
νται στο στόχαστρο των καπιταλιστικών προτύπων 
ομορφιάς, των πατριαρχικών αντιλήψεων για τις 
σχέσεις και των ιεραρχικών δομών στις οικογένει-
ες, η οργάνωση θέλει να δημιουργήσει εναλλακτι-
κές λύσεις, ώστε οι νέες γυναίκες, να μπορούν να 
ζήσουν συλλογικά, να βρουν την αληθινή ομορφιά 
μέσα τους, να αναπτύξουν εμπιστοσύνη για τον 
εαυτό τους και να ανακαλύψουν την δύναμη τους.

Η Çavreş Tekoşîn είναι 23 χρονών. Ακολουθεί τις 
κινητοποιήσεις του νεανικού γυναικείου κινήματος, 
για την υπεράσπιση της ΒΑ Συρίας. Αποφάσισε να 
συμμετάσχει στα αμυντικά έργα και βρίσκεται αυτή 
τη στιγμή σε μια βάση του κινήματος των νέων γυ-
ναικών, στο Til Temir. Γεννημένη στο Qamislo, η 
Çavreş μας λέει ότι ήρθε στη Rojava από την Ευρώ-
πη: «Ήρθα από το Βερολίνο στη ΒΑ Συρία. Ήμουν 
στη Γερμανία, αλλά όταν άρχισε ο πόλεμος, είχα 
την επιθυμία να έρθω εδώ. Δεν άντεχα να παρακο-
λουθώ τις επιθέσεις των συμμοριών, την κατάληψη 
της γης μας και τις γυναίκες να πέφτουν στα χέρια 
του εχθρού.»

Ήρθε στη ΒΑ Συρία για να συμμετάσχει στο κίνημα 
των νέων γυναικών. « Ήρθα εδώ για να συμμετάσχω 
σε αυτή την αντίσταση. Ως νέες γυναίκες, χτίζουμε 
τις δικές μας αμυντικές θέσεις. Δεν δεχόμαστε ότι 
θα πάρουν τη γη μας. Θέλουν να σπάσουν το ηθι-
κό των γυναικών εδώ, αλλά δεν θα το επιτρέψουμε 
αυτό». Εξηγεί ποια είναι η δουλειά τους: «Είμαστε 
δέκα νέες γυναίκες που ζούμε μαζί ,στη βάση μας, 
στο Til Temir. Στηρίζουμε η μία την άλλη. Πάντα 
τρεις από μας, πάνε στις αμυντικές μας θέσεις, όπου 
παρακολουθούνε τον περιβάλλοντα χώρο. Άλλες, 
κάνουν νυχτερινές περιπολίες. Την πρώτη φορά 
που έκανα νυχτερινή περιπολία, υπήρχε ένα drone 
πάνω από το κεφάλι μου, αλλά δεν φοβήθηκα. 

Ξέρω ότι έχω μεγάλη δύναμη.»

Η Çavreş τονίζει ότι το κίνημα των νέων γυναικών 
δεν δραστηριοποιείται μόνο στο πλαίσιο της άμυ-
νας. «Σε όλη τη ΒΑ Συρία, συνεχίζει, εμπλέκουμε 
νέες γυναίκες σε συζητήσεις. Εξηγούμε, πώς υπο-
δουλωθήκαμε από τις συμμορίες των τζιχαντιστών 
,και από τον μισογυνισμό τους. Συζητάμε μαζί τους 
ώστε να συνειδητοποιήσουν τη δύναμή τους». 
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Κρατώντας τις 
κοινότητες δυνατές: 
Οργανώνοντας τα camps για
εκτοπισμένους ανθρώπους

Οι τουρκικές επιθέσεις στη Βόρεια Συρία έχουν 
προκαλέσει μαζικές εκτοπίσεις. Μέχρι τώρα πάνω 
από 300.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκα-
ταλείψουν τα σπίτια τους1. Πολλοί φιλοξενούνται 
σε σπίτια συγγενών σε άλλες πόλεις, ή ψάχνουν 
καταφύγιο σε σχολεία και σε άλλα δημόσια κτήρια.

Η Gulisten Oso είναι συμπρόεδρος, υπεύθυνη για 
το προσφυγικό ζήτημα, στο καντόνι του Cizîr. 
Δουλεύει στο camp Twenya, γνωστό και ως camp 
Washokani, που βρίσκεται ανάμεσα στο Hasako και 
στο Til Temir. Το camp άνοιξε την πρώτη Νοεμβρί-
ου 2019, για τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν 
να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, λόγω της στρα-
τιωτικής, τούρκικης επίθεσης. Προσωρινά το camp 
φιλοξενεί 2000 ανθρώπους, με νέες οικογένειες να 
καταφθάνουν καθημερινά2. Η πλειοψηφία των οι-
κογενειών που διαμένουν στο camp είναι Άραβες 
και ακολουθούν οι Κούρδοι. Οι δύο αυτές εθνότη-
τες προέρχονται από τις περιοχές του Til Telmir και 
της Serêkaniyê. «Επίσης έφτασε στο camp και μια 
οικογένεια Ασσυρίων, αλλά από τότε που οι δυνά-
μεις του SDF απελευθέρωσαν το χωριό τους, μπό-
ρεσαν να επιστρέψουν στο σπίτι τους», μας λέει η 
Gulistan.

Η Gulistan αναφέρει τις δυσκολίες που αντιμετωπί-
ζουν: «Από τότε που έφυγαν όλες οι διεθνείς ΜΚΟ, 
μείναμε μόνο εμείς και τοπικές ΜΚΟ, οι οποίες 
προσφέρουν βοήθεια και υποστήριξη στο camp.» 
Οι οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών (UN), όπως 

η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
(UNHCR), δεν στηρίζουν το καινούριο camp μιας 
και η Συριακή Κυβέρνηση τους αρνείται την άδεια3. 
«Αλλά είναι οι άνθρωποί μας και θα συνεχίσουμε να 
τους φροντίζουμε», συνεχίζει η Gulistan. 

«Η πλειοψηφία του camp αποτελείται από γυναίκες 
και παιδιά. Οι γυναίκες φεύγουν από τις περιοχές 
όπου οι Τουρκικές, κατοχικές δυνάμεις αποκτούν 
πλεονέκτημα, πολύ νωρίτερα από τους άντρες», 
εξηγεί η Gulistan. «Όμως οι γυναίκες δεν είναι μόνο 
θύματα της εκτόπισης. Αναλαμβάνουν την ευθύνη 
για τις ίδιες και για τους ανθρώπους τους». Πέρα 
από το να εργάζονται στο Heyva Sor, στις τοπι-
κές ΜΚΟ και στις δυνάμεις ασφαλείας του camp, 
οι γυναίκες οργανώνονται και σε άλλα πεδία της 
καθημερινής ζωής. Το στρατόπεδο οργανώνεται σε 
κοινότητες, ακολουθώντας το σύστημα που είχαν 
στις πόλεις και τα χωριά τους. Οι κοινότητες διοι-
κούνται με το σύστημα των συμπροέδρων, πράγμα 
που σημαίνει ότι η γυναίκα και ο άνδρας είναι ισό-
τιμοι εκπρόσωποι.

Η Gulistan Oso, εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο συμ-
μετέχουν οι γυναίκες στις εργασίες του camp: «Οι 
γυναίκες πάντα έπαιζαν καθοριστικό ρόλο στην 
οργάνωση της κοινότητας. Τώρα το βλέπουμε ως 
χρέος μας, να αναλάβουμε την ευθύνη για τους αν-
θρώπους μας που έχουν εκτοπιστεί. Εδώ στο camp, 
οργανώνουμε τους ανθρώπους, τους υποστηρίζου-
με σε ό,τι χρειάζονται για να ζήσουν μια αξιοπρεπή 
ζωή, μην επιτρέποντας στον δημοκρατικό τρόπο 
λαϊκής οργάνωσης που αναπτύξαμε τα τελευταία 
χρόνια, να καταστραφεί, εξαιτίας του εκτοπισμού».

Σημειώσεις
1 Heyva Sor: Η εισβολή του Τουρκικού στρατού και 
Ισλαμικών ομάδων στη ΒΑ Συρία, 14.11.2019. p.1.
2 Rojava Information Center: Τελευταίες εξελίξεις του 
πολέμου στη ΒΑ Συρία (Last developments of war in 
North and East Syria), 28.11.2019.
3 Heyva Sor: Η εισβολή του Τουρκικού στρατού και 
Ισλαμικών ομάδων στη ΒΑ Συρία, 14.11.2019. p.1.

Κάτοικοι του camp Tweyna και του γυναικείου 
κινήματος του Kongra Star δίνουν συνέντευξη 
τύπου ενάντια στην εισβολή.22



«Για να εξασφαλίσουμε 
ότι η οργάνωση του λαού, 

είναι αντίσταση. Αυτό 
είναι που προσπαθεί να 
καταστρέψει ο εχθρός.» 

Gulistan Oso
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Ενδυνάμωση των γυναι-
κών ώστε να φροντίζουν 
τις κοινότητές τους:
Το Ίδρυμα των Ελεύθερων 
Γυναικών της Rojava WJAR
Το Ίδρυμα των Ελεύθερων Γυναικών της Rojava 
ιδρύθηκε το 2014 και στηρίζει την ενδυνάμωση των 
γυναικών και των παιδιών, στη ΒΑ Συρία. Μέρος 
του έργου του WJAR, είναι η παροχή βοήθειας σε 
γυναίκες και παιδιά που πλήττονται από τον πό-
λεμο, τον εκτοπισμό και άλλες κακουχίες. Η οργά-
νωση αυτή βασίζεται στην αρχή ότι οι ελεύθερες 
γυναίκες αποτελούν τη βάση μιας ελεύθερης κοι-

νωνίας. Στόχος της είναι να αντιταχθεί στη δομική, 
πατριαρχική βία, ενισχύοντας τις γυναίκες μέσω 
της εκπαίδευσης και των διάφορων κοινοτικών 
προγραμμάτων. Ορισμένα από τα project που «τρέ-
χουν» αυτό το διάστημα στη ΒΑ Συρία, περιλαμβά-
νουν κοινοτικά προγράμματα και εκστρατείες για 
την υγεία, κέντρα υγείας, κοινωνική και ψυχολογι-
κή συμβουλευτική, συνεταιρισμοί, επαγγελματική 
κατάρτιση και διάφορα προγράμματα σε στρατό-
πεδα προσφύγων καθώς και για πρώην γυναίκες - 
μέλη του ISIS.

Η Xewla Xelf Qewas και η Sozdar Abdo, είναι μέλη 
του Ιδρύματος των Ελεύθερων Γυναικών. Είναι και 
οι δύο από τη Serêkaniyê, όπου εκεί ξεκίνησαν το 
πρώτο κέντρο υγείας του Ιδρύματος των Ελεύθε-
ρων Γυναικών, πριν από 5 χρόνια. Λόγω της τουρ-
κικής στρατιωτικής εισβολής, αναγκάστηκαν να 

εγκαταλείψουν τη Serêkaniyê. Η Xewla, ηλικίας 
36 ετών, εξηγεί την κατάστασή της: «Φύγαμε στις 
10 Οκτωβρίου για το Haseke. Μαζί με τις αδελφές, 
τους αδελφούς, τους γονείς και τα παιδιά μας, ήμα-
σταν συνολικά 22 άτομα. Τώρα ζούμε όλοι μαζί, σε 
δύο δωμάτια, ενώ πριν μέναμε σε 5 σπίτια. Μένουμε 
εκεί χωρίς τίποτα. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε τί-
ποτα μαζί μας». Παρά τις δυσκολίες αυτές, πήρε την 
απόφαση να βοηθήσει με το έργο της και άλλους 
που αντιμετώπιζαν παρόμοιες καταστάσεις: «Όταν 
φτάσαμε στο Haseke, είδαμε ότι όπως και εμείς, κα-
νείς δεν είχε τίποτα. Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο ξεκινήσαμε να παρέχουμε ξανά βοήθεια».

Η Sozdar, ηλικίας 27 ετών και μητέρα τριών κοριτσιών, 
ζει υπό παρόμοιες συνθήκες: «Μένουμε 15 άτομα 
μαζί, σε ένα μικρό σπίτι, στο Haseke. Πολλοί έχουν 
αρρωστήσει, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες. 
Το νερό δεν είναι καθαρό και υπάρχει πολλή σκόνη». 
Εκτεθειμένη σε αυτές τις συνθήκες, ένιωσε την ανάγκη 
να δράσει: «Απευθείας αποφασίσαμε να ανοίξουμε ένα 
κέντρο υγειονομικής περίθαλψης, στο κτίριο του ιδρύ-
ματος, στο Haseke. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ιατρι-
κή περίθαλψη και φάρμακα. Δεν έχουμε αρκετά για να 
καλύψουμε τις ανάγκες μας, αλλά με όσες δυνατότη-
τες έχουμε, θα υποστηρίξουμε τους πρόσφυγες ».

Η Sozdar Abdo (αριστερά) και η Xewla 
Xelf Qewas (δεξιά) αναγκάστηκαν να 
φύγουν από τη Serêkaniyê. Στο Haseke 
συνεχίζουν και οι δύο τη δουλειά τους 
για το Ίδρυμα των Ελεύθερων Γυναικών 
(Free Women’s Foundation).

«Ενθαρρύνοντας τις 
γυναίκες να αναλάβουν 

δράση, αντιστεκόμαστε στον 
πατριαρχικό πόλεμο»

Sozdar Abdo
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Το WJAR δεν αποσκοπεί απλώς στην παροχή βο-
ήθειας σε πρόσφυγες, αλλά και στην παροχή βο-
ήθειας σε εκτοπισμένες γυναίκες, εκπαιδεύοντάς 
τες στην παροχή βασικών ιατρικών βοηθειών, τόσο 
στις για τις ίδιες αλλά και για άλλους. Η εκπαίδευ-
ση των εργαζομένων στον τομέα της υγείας έχει ορ-
γανωθεί. Ήδη 30 γυναίκες ολοκλήρωσαν τα πρώ-
τα μαθήματα και οργανώθηκαν πέντε εργαστήρια 
ψυχολογικής υποστήριξης, για άλλες 120 γυναίκες 
πρόσφυγες.

Μέλη του Ιδρύματος των Ελεύθερων Γυναικών στηρίζουν 
τους εκτοπισμένους ανθρώπους που μένουν σε σχολεία.

Η κινητή μονάδα υγείας στο Haseke 
παρέχει ιατρική βοήθεια στους 
εκτοπισμένους ανθρώπους.
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Οι γυναίκες καθοδη-
γούν τις κοινότητές 
τους στην ειρήνη:
Η διπλωματία των γυναικών 
και οι Δημοκρατικές 
Συμμαχίες
Διπλωματία είναι στην ουσία επικοινωνία, διαπραγ-
μάτευση και σύναψη κοινών συμφωνιών μεταξύ 
διαφορετικών, κοινωνικών και πολιτικών ομάδων. 
Υπάρχει από τότε που διαφορετικές ομάδες είχαν 
την ανάγκη να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Παρα-
δοσιακά, οι γυναίκες, που διαδραμάτισαν κεντρικό 
ρόλο στην οργάνωση των κοινωνιών, διαδραμάτι-
σαν επίσης κεντρικό ρόλο στη διπλωματία. Δίνεται  
η ευκαιρία για την καθιέρωση φιλικών σχέσεων, την 
επίτευξη ειρήνης και αμοιβαίου οφέλους. Στη σύγ-
χρονη εποχή έχει γίνει ένα εργαλείο κυριαρχίας, για 
την εδραίωση της εξουσίας και του ελέγχου, από τα 
έθνη - κράτη και άλλους ισχυρούς φορείς.

Από την αρχή της επανάστασης της Rojava, οι 
γυναίκες έχουν διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στη 
διπλωματία, στη ΒΑ Συρία, συμπεριλαμβανομέ-
νου του τερματισμού της τουρκικής εισβολής και 
της εξασφάλισης μιας πολιτικής λύσης στην κρίση 
στη Συρία. Σε όλα τα εθνικά και διεθνή επίπεδα, 
οι γυναίκες υπερέχουν στην διαπραγμάτευση για 
τα συμφέροντα της ειρήνης και της ελευθερίας. Η 
ΗIlham Ahmed, πρόεδρος της εκτελεστικής επι-
τροπής του Συριακού Δημοκρατικού Συμβουλίου 
(SDC), έχει γίνει παγκοσμίως γνωστή, μέσω των 
συναντήσεών της με φορείς, όπως το Αμερικανικό 
Κογκρέσο και με εκπροσώπους διαφόρων, διεθνών 
δυνάμεων. Οι γυναίκες, πολιτικοί του Κόμματος 

«Μελλοντική Συρία», που αποσκοπούν στον εκ-
δημοκρατισμό της Συρίας, έχουν γίνει στόχος των 
τουρκικών, κατοχικών δυνάμεων. Η Hevrin Xelef 
δολοφονήθηκε από τις μισθοφορικές συμμορί-
ες της Τουρκίας, τις πρώτες ημέρες του πολέμου. 
Ήταν ιδιαίτερα γνωστή για τη διπλωματική της δέ-
σμευση και την ικανότητα να χτίζει γέφυρες μεταξύ 
ομάδων. Είχε καταφέρει να ενισχύσει τις αμοιβαίες 
συμμαχίες μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων, είχε 
εργαστεί για τα δικαιώματα των γυναικών, την ει-
ρήνη και τις δημοκρατικές σχέσεις.

Η Dilvîn Ehmed είναι μέλος της διπλωματικής επι-
τροπής του Kongra Star. Περιγράφοντας την επι-
τροπή, εξηγεί: «Είμαστε, κατά μία έννοια, μια ενο-
ποιημένη φωνή των γυναικών εδώ, γι’ αυτό είναι 
ζωτικής σημασίας να επικοινωνούμε καλά και να οι-
κοδομούμε σχέσεις σε όλα τα επίπεδα». Η επιτροπή 
παρέχει πληροφορίες στα κινήματα των γυναικών, 
στις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στα 
θεσμικά όργανα των Ηνωμένων Εθνών, σχετικά με 
τη σημερινή κατάσταση των γυναικών, προκειμέ-
νου να ακουστούν οι φωνές τους σε ολόκληρο τον 
κόσμο και να ασκηθούν πιέσεις, στους υπεύθυνους 
των πολιτικών αποφάσεων. «Επαναπροσδιορίζουμε 
τη διπλωματία, φέρνοντας πίσω μια προοπτική που 
ξεπερνά τον πατριαρχικό ανταγωνισμό και αντιμε-
τωπίζει τη διπλωματία ως ένα μονοπάτι προς την 
ειρήνη. Είναι σημαντικό οι γυναίκες να δραστηριο-
ποιούνται στη διπλωματία, χωρίς να αφήνουν αυτό 
το πεδίο στα έθνη - κράτη και τους άνδρες».

«Αλλά δεν πρόκειται μόνο για τον πόλεμο», τονί-
ζει η Dilvîn. «Στόχος μας είναι να δημιουργήσου-
με δημοκρατικές συμμαχίες, βασισμένες σε κοινές 
αρχές και αξίες». Ως εκ τούτου, η επιτροπή συμ-
μετέχει σε διασκέψεις γυναικών στη ΒΑ Συρία και 
εμπλέκεται με γυναικείες οργανώσεις και κινήματα, 
σε όλο τον κόσμο. «Παρακολουθούμε τους αγώνες 

των γυναικών και 
των λαών παγκοσμί-
ως, από τους οποίους 
έχουμε λάβει μεγάλη 
υποστήριξη και αλλη-
λεγγύη. Τους τελευταί-
ους μήνες, έχουμε δημι-
ουργήσει σχέσεις με τις 
γυναίκες στη Βραζιλία, 
με γυναικείες οργανώσεις 
στην Πολωνία και με την 
αντίσταση των αυτοχθό-
νων στη Βολιβία. Θέλουμε 
να ισχυροποιήσουμε αυτές 
τις σχέσεις και να συνδέ-
σουμε τους αγώνες των γυ-
ναικών, από διάφορα μέρη 
του κόσμου. Χρειαζόμαστε τις 
γυναίκες, για να εναντιωθούν 
σε αυτόν τον πόλεμο, χρειαζό-
μαστε να τους δείξουμε ότι ως 
αντιστεκόμενες γυναίκες του 
κόσμου, στεκόμαστε η μια δίπλα 
στην άλλη».

Συνέδριο για τη 
δημιουργία Συμβουλίου 
Γυναικών στη ΒΑ 
Συρία, 14.6.2019.
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Η πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής του SDC, 
Ilham Ahmed, εκφωνεί ομιλία σχετικά με τη ΒΑ 
Συρία στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

Asya Abdullah, μέλος του 
Kongra Star

«Ο μόνος 
τρόπος για να 

επαναπροσδιορίσουμε 
την έννοια της 

διπλωματίας και να 
ωθήσουμε τον κόσμο 

σε μια πορεία προς 
την ειρήνη και τη 

συνεργασία, είναι να 
επαναφέρουμε τις 

φωνές των γυναικών, 
στην πρώτη γραμμή.»

Dilvîn Ehmed
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Κόβοντας τις ρίζες 
του Τουρκικού 
μιλιταρισμού:
Καμπάνια για μποϊκοτάζ της 
Τουρκίας (Boycott Turkey 
campaign)
Η καμπάνια καλεί για μποϊκοτάζ (Boycott Turkey)  
στα τουρκικά προϊόντα, καθώς και σε οτιδήπο-
τε από το οποίο, το Τουρκικό κράτος έχει οφέλη, 
όπως ο τουρισμός. Η εκστρατεία υποστηρίζει ότι η 
εξουσία του Ερντογάν, στηρίζεται σε μια σταθερή 
οικονομία, που μοιράζει χρήματα στους συμπατρι-
ώτες του και τους υποστηρικτές του, για να εδραι-
ώσει αυτήν την εξουσία. Ως εκ τούτου, η εκστρα-
τεία στοχεύει στο να αποδυναμώσει την τουρκική 
οικονομία, για να μειώσει την υποστήριξη στον 
Ερντογάν*1.

Στη ΒΑ Συρία, το πανεπιστήμιο της Rojava, έβγαλε 
ένα κάλεσμα για μποϊκοτάζ της Τουρκίας. Σε αυτό 
το κάλεσμα, προσχώρησαν και πολλοί άλλοι οργα-
νισμοί από την τοπική κοινωνία. Το Kongra Star, το 
κίνημα των νέων γυναικών, τα μέλη των δημοτικών 
συμβουλίων, το Malbatên Şehîdan και η εκπαιδευ-
τική επιτροπή, συμμετέχουν στον συντονισμό της 
καμπάνιας.

Η Civîn Remo, συμπρόεδρος του δημοτικού συμ-
βουλίου του Haseke, είναι μέλος της επιτροπής της 
καμπάνιας και εξηγεί πως άρχισε: «Μετά τις επιθέ-
σεις που ξεκίνησαν στις 9 Οκτωβρίου, οι άνθρωποι 
στο Başûr (Νότιο Κουρδιστάν) και στη Rojhilat 
(Ανατολικό Κουρδιστάν) ξεκίνησαν την καμπάνια 
για μποϊκοτάζ της Τουρκίας. Σε σύντομο χρονικό 

«Ως κοινωνία 
πρέπει να 

αντισταθούμε. 
Η καμπάνια 

για μποϊκοτάζ 
της Τουρκίας, 

είναι πράξη 
αντίστασης 

της κοινωνίας, 
παράλληλα με 

τη στρατιωτική 
αντίσταση.»  
Civîn Remo
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διάστημα εξαπλώθηκε και ήταν αρκετά επιτυχη-
μένη». Εξηγεί επίσης, πώς άρχισε η συμμετοχή της 
πόλης του Haseke στην καμπάνια: «Η πόλη του 
Haseke έκανε επίσημη δήλωση για την προώθηση 
της καμπάνιας. Η δήλωση αυτή υποστηρίχθηκε 
από διάφορα πολιτικά κόμματα και επιχειρήσεις. 
Επίσης, 35 επιχειρήσεις δήλωσαν επίσημα ότι θα 
σταματήσουν να αγοράζουν τουρκικά προϊόντα και 
έκαψαν τουρκικά προϊόντα σε μια πράξη συμβολι-
σμού».

Η Civîn εξηγεί τον τρόπο που συμμετέχουν οι γυ-
ναίκες στην καμπάνια: «Το Kongra Star και η επι-
τροπή γυναικών, μοίραζαν φυλλάδια σε κεντρικά 
σημεία και συζητούσαν με τους ανθρώπους, τους 
στόχους της εκστρατείας. Οι μητέρες των μαρτύ-
ρων (şehîds) έβαζαν αφίσες στις αγορές, εξηγώντας 

στους ανθρώπους ότι η αγορά τουρκικών προϊό-
ντων στηρίζει τη δολοφονία των παιδιών τους». Το 
κίνημα των νέων γυναικών, μαζί με την Επιτροπή 
Παιδείας, σχεδίασε θεατρικά έργα για το εγγύς 
μέλλον, στα οποία εξηγούσαν πώς λειτουργεί το 
μποϊκοτάζ. Με αυτόν τον τρόπο, θέλουν να κινητο-
ποιήσουν τον κόσμο για να συμμετάσχει στην κα-
μπάνια. Η Civîn εξηγεί τη σημασία της εκπαίδευσης 
των ανθρώπων σε αυτό το θέμα: «Η καμπάνια έχει 
σχεδιαστεί με μακροπρόθεσμη προοπτική», λέει η 
Civîn. «Είναι ένας αγώνας με σκοπό την ανάπτυ-
ξη της συνείδησης του κόσμου. Θα χρειαστεί χρό-
νος μέχρι η νοοτροπία των ανθρώπων να αλλάξει, 
αλλά μόλις καταφέρουμε να ευαισθητοποιήσουμε 
την τοπική κοινωνία, μπορούμε να έχουμε μεγάλο 
αντίκτυπο».

Η Civîn βλέπει την καμπάνια ως έναν τρόπο με 
τον οποίο άνθρωποι από όλο τον κόσμο, μπορούν 
να συμμετάσχουν: «Αγωνιζόμαστε για τη στήριξη 
της εκστρατείας σε διεθνές επίπεδο. Στην Ευρώπη, 
όπου υπάρχουν Κούρδοι και φίλοι των Κούρδων. 
Και ο Αραβικός κόσμος έχει εκφράσει τη  στήριξή 
του . Όπου κι αν είμαστε, μπορούμε να αγωνιστού-
με. Όπου και αν βρίσκονται οι γυναίκες, όχι μόνο 
εδώ, μπορούν να διαδραματίσουν ένα ρόλο σε αυτή 
την αντίσταση».

Σημειώσεις
1 [Βλ.]: https://boycott-turkey.net/why-boycott-turkey/

Γυναίκες μοιράζουν φυλλάδια 
σε αυτοκίνητα που περνούν 
απο τα σημεία ελέγχου στον 
αυτοκινητόδρομο.

Κάλεσμα σε μποϊκοτάζ τουρκικών 
προϊόντων στην πόλη του Haseke. 
Σε μια πράξη συμβολισμού ο 
κόσμος καίει τουρκικά προϊόντα.
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Παγκόσμια υποστήριξη 
της επανάστασης της 
Rojava:
Η καμπάνια Women Defend 
Rojava
Η καμπάνια Women Defend Rojava ξεκίνησε από 
το γυναικείο κίνημα του Kongra Star, τον Αύγου-
στο του 2019. Ο στόχος μας είναι η ενδυνάμωση 
των δεσμών μεταξύ των γυναικείων αγώνων σε 
όλο τον κόσμο, με το γυναικείο κίνημα στη ΒΑ 
Συρία, καθώς και το ότι ο πόλεμος και η κατοχή 
του τουρκικού κράτους, έχουν ως στόχο τη γυναι-
κεία επανάσταση που είναι σε εξέλιξη. Η καμπάνια 
μοιράζεται πληροφορίες για τα επιτεύγματα και 
την αντίσταση αυτής της επανάστασης. Επιπλέον, 
ενώνει τις φωνές των γυναικείων και αντί-πατρι-
αρχικών αγώνων, ανταλλάσσοντας νέα για την 
αντίσταση στη ΒΑ Συρία, με δράσεις αλληλεγγύης 
και αντίστασης, που συμβαίνουν σε άλλα μέρη του 
κόσμου. Η καμπάνια στηρίζει τις γυναίκες που αυ-
το-οργανώνονται στις δικές τους περιοχές και επι-

διώκει τη συνεργασία με το γυναικείο κίνημα της 
Rojava. Έχουν ιδρυθεί (μέχρι τώρα), 31 επιτροπές 
Women Defend Rojava, σε 12 χώρες. Σκεφτόμα-
στε σε παγκόσμιο επίπεδο και δρούμε σε τοπικό1. 
Η καμπάνια στοχεύει στην ενδυνάμωση του αγώνα 
ενάντια στο πατριαρχικό σύστημα και την καταπίε-
ση και στον τερματισμό της τουρκικής κατοχής και 
γενοκτονίας.

Μαζί με τις κινητοποιήσεις, συναντήσεις, διακηρύ-
ξεις και πορείες των γυναικών, που είναι σε εξέλιξη 
στη ΒΑ Συρία, πραγματοποιείται και μια παγκόσμια 
καμπάνια ενημέρωσης και διασυνδέσεων. Αυτή γί-
νεται κυρίως στα αγγλικά, ισπανικά, γερμανικά 
αλλά και αραβικά, γαλλικά, τουρκικά και κουρδικά. 
Η καμπάνια Women Defend Rojava συνεργάζεται 
με άλλες διεθνείς καμπάνιες αλληλεγγύης και έχει 
καλέσει σε διεθνείς ημέρες δράσεις, όπως στην Πα-
γκόσμια Μέρα για το Kobane και στη Παγκόσμια 
Ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών. Η 
επιτροπή της καμπάνιας, η οποία βρίσκεται στη ΒΑ 
Συρία, αποτελείται από ντόπιες και από γυναίκες 
από άλλες χώρες και όλες δουλεύουν μαζί για την 
υποστήριξη της γυναικείας επανάστασης.

Η Silava Şêxmûs είναι μία νεαρή Κούρδισσα από το 

Στη Χώρα των Βάσκων γυναίκες 
διαδηλώνουν ενάντια στον 
Τουρκικό πόλεμο στη Rojava 
χρησιμοποιώντας το λογότυπο της 
καμπάνιας Women Defend Rojava.

«Ως «WomenDefendRojava», θέλουμε να 
προσεγγίσουμε τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο. 
Θέλουμε να δουν τις αξίες και τα επιτεύγματα 

αυτής της επανάστασης  
και να τα υπερασπιστούν ως δικά τους.» 

Silava Şêxmûs
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Amûde, που συμμετέχει στη καμπάνια. Όπως λέει η 
ίδια: «Αυτή η δουλειά γίνεται, για να ενώσουμε τις 
δυνάμεις μας με κάθε γυναίκα που δέχεται επίθεση. 
Η καμπάνια Women Defend Rojava αποτελεί ένα 
δίαυλο αλληλοϋποστήριξης». Η Silava εξηγεί την 
ανάγκη για παγκόσμια δράση: «Η επανάσταση στη 
Rojava είναι μία γυναικεία επανάσταση. Ξέρουμε 
ότι αν αυτή η επανάσταση καταστραφεί, θα επηρε-
αστούν όχι μόνο οι γυναίκες της Rojava, αλλά και 
οι γυναίκες σε όλη τη Μέση Ανατολή. Δεν θέλουμε 
απλά οι γυναίκες της Rojava να ξεσηκωθούν για να 
υποστηρίξουν τη Rojava, θέλουμε όλες οι γυναίκες 
να ξεσηκωθούν.

Η Beth Ervin από την Βρετανία, ήρθε ως διεθνί-
στρια στη Rojava, για να συμμετάσχει στο γυναικείο 
κίνημα, να μάθει από την επανάσταση της Rojava 
και να κάνει πράξη τις διεθνιστικές ,επαναστατικές 
αξίες. «Όταν ξεκίνησε η τουρκική εισβολή, όσες 
από εμάς ήμασταν ήδη εδώ (Rojava), ως διεθνίστρι-
ες, πήραμε μέρος στην αντίσταση της ΒΑ Συρίας. 
Θεωρούμε τους εαυτούς μας μέρος του κινήματος 
και φυσικά θέλαμε να συμμετέχουμε στην υπερά-
σπισή του». Η καμπάνια μεγαλώνει πολύ γρήγορα 
και η Beth με τις συντρόφισσές της ελπίζουν να 
εξελιχθεί ακόμα περισσότερο. «Είναι συναρπαστικό 

να βλέπεις τόσες επιτροπές να ξεφυτρώνουν και να 
ξέρεις ότι αυτό είναι κάτι περισσότερο από ένδειξη 
αλληλεγγύης στις γυναίκες της ΒΑ Συρίας. Είναι η 
οργάνωση για την δική μας, κοινή ελευθερία.»

Σημειώσεις
1 Ο αριθμός των επιτροπών μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου 
2019.

«Όταν οι διεθνείς πατριαρχικές δυνάμεις επιτίθενται στα 
επιτεύγματα της γυναικείας επανάστασης στη ΒΑ Συρία, 
επιτίθενται σε όλες μας. Γι’ αυτό εμείς, ως γυναίκες και 

καταπιεσμένες από την πατριαρχία σε όλο το κόσμο, 
πρέπει να υπερασπιστούμε τη Rojava»

 Beth Ervin
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Πώς να συμμετέχετε

• Μείνετε ενημερωμένοι για την κατάσταση 
στη Βορειοανατολική Συρία (π.χ. ακολουθή-
στε και κοινοποιήστε το Twitter, το Facebook 
και την ιστοσελίδα μας)

• Ευαισθητοποιήστε τους γύρω σας, τοπο-
θετώντας την κατάσταση στη ΒΑ Συρία στη 

δημόσια ατζέντα, γράφοντας άρθρα και οργα-
νώνοντας εκδηλώσεις και ομιλίες.

• Απευθυνθείτε σε διεθνή ιδρύματα όπως ο 
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (UN), η Ύπα-
τη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
(UNHCR) και ο Οργανισμός Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και ζητήστε την ανάληψη ευθύ-
νης για το τέλος της τουρκικής κατοχής και 
την εφαρμογή του διεθνούς νόμου και των 
συμβάσεων, για τα γυναικεία και ανθρώπινα 
δικαιώματα.

• Συμμετέχετε στην καμπάνια «Boycott Tur-
key» και προωθήστε την στην περιοχή σας.

• Λάβετε μέρος και οργανώστε πορείες και 
άμεσες δράσεις.

• Ελάτε σε επαφή με την τοπική κουρδική 
κοινότητα.

• Ψάξτε για την τοπική επιτροπή «Women De-

fend Rojava» ή ξεκινήστε εσείς μία.

• Δημιουργήστε αντι-πατριαρχικά, φεμινι-
στικά και γυναικεία δίκτυα που μπορούν να 
δυναμώσουν τις σχέσεις αλληλεγγύης σε το-
πικό και παγκόσμιο επίπεδο και τους αγώνες 
ενάντια στην πατριαρχία, το φασισμό και τις 
δικτατορίες σε όλο το κόσμο.

Διάδοση και ενίσχυση 
των αιτημάτων της 
Διακήρυξης των γυναι-
κών του Kongra Star :
• Αποτροπή περαιτέρω εγκλημάτων πολέμου 

και γενοκτονιών από τις τουρκικές στρατιω-
τικές δυνάμεις, IS, Al Nusra και άλλες τρομο-
κρατικές ομάδες τζιχαντιστών.

• Απόσυρση όλων των τουρκικών δυνάμεων 
κατοχής από την περιοχή της Συρίας.

• Εφαρμογή μίας No-Fly-Zone πάνω από τη 
ΒΑ Συρία και προστασία από άλλες εισβολές 
και εγκλήματα πολέμου, από τον τουρκικό 
στρατό.

• Καταδίκη όλων των εγκλημάτων και των 
εγκληματιών πολέμου.

• Διακοπή του εμπορίου όπλων με την Τουρκία.

• Εφαρμογή πολιτικών και οικονομικών κυρώ-
σεων κατά της Τουρκίας.

• Αναγνώριση της Αυτόνομης Διοίκησης της 
ΒΑ Συρίας.

• Πλήρη υποστήριξη για μία πολιτική λύση 
σχετικά με την κρίση στη Συρία, με τη δια-
σφάλιση της αντιπροσώπευσης και της συμ-
μετοχής των γυναικών και αντιπροσώπων από 
όλες τις διαφορετικές εθνικές, πολιτιστικές 
και θρησκευτικές κοινότητες στη Συρία.

Επιπλέον πληροφορίες

• Κίνημα των Γυναικών Kongra Star:  
eng.kongra-star.org

• Μονάδες Προστασίας Γυναικών , YPJ:  
ypjrojava.org

• Women Defend Rojava:   
www.womendefendrojava.net

• RiseUp4Rojava, διεθνής καμπάνια για την 
υπεράσπιση των επιτευγμάτων της επανάστα-
σης της Rojava: www.riseup4rojava.org

• Boycott Turkey: www.boycott-turkey.net

• Komun Academy, διαδικτυακή Ακαδημία για 
τη θεωρίες και την πρακτική του κουρδικού απε-
λευθερωτικού κινήματος: www.komun-academy.
com
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Kurdish Red Cresent Heyva Sor
Bank: Kreissparkasse Köln
IBAN: DE49 3705 0299 0004 0104 81
BIC/SWIFT: COKSDE33XXX

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

ΔΩΡΕΕΣ
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Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με το πώς να συμμετάσχετε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί 
μας:
womendefendrojava@protonmail.com

Συντάχθηκε από την καμπάνια Women Defend Rojava, κομμάτι του Kongra Star Diplomacy
19/01/2020

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

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

Μετάφραση: Women Defend Rojava - Επιτροπή Αθήνας
Facebook: Women Defend Rojava Athens


