
Declaració final del Fòrum sobre la Revolució de les Dones de Rojava (Nord i Est de Síria) 

Durant el 22 i 23 de juliol de 2022, es va celebrar el Fòrum sobre la Revolució de les Dones de 
Rojava (Nord i Est de Síria) a la ciutat de Qamişlo. Hi van participar 200 dones de tots els sec-
tors de la societat a Síria. Moltes dones de l’Orient Mitjà i altres països van seguir el nostre fòrum 
a través de retransmissió en directe.  Moltes dones i organitzacions de l’Orient Mitjà, Europa i 
Amèrica van enviar les seves felicitacions i desitjos de treballar juntes cap a l’èxit. El nostre fòrum 
va ser organitzat per commemorar el X Aniversari del 19 de juliol, per set organitzacions de dones, 
a saber-ne: Kongra Star, Acadèmia Jineolojî, YPJ, Associació de Dones ‘Zenobya’, Unió de Dones 
Sírias, Consell de Dones del Nord i Est de Síria i Consell de Dones Sírias. 

L’objectiu principal de la reunió era avaluar el procés de revolució de les dones, així com la 
creació de perspectives per a la protecció i promoció dels drets de les dones. Es van abordar 
temes com l’impacte de la lluita durant aquesta darrera dècada, analitzant els atacs a la Revolu-
ció, la Resistència de les dones i l’impacte de totes dues dins el camí cap a la llibertat al Kurdis-
tan, Síria, Orient Mitjà i la totalitat mundial. 

Una de les ponents del nostre fòrum, comandant de les YPJ, de les SDF i general en cap de les 
unitats antiterroristes (YAT), Heval Jiyan Tolhildan; així com altres dues delegades del fòrum: la 
comandant de les YPJ, Heval Roj Khabur i una altra membre de YAT, Heval Barîn Botan, van ser 
brutalment assassinades per l’estat feixista turc durant el seu camí de tornada a la nit del primer 
dia de la nostra trobada. Condemnem enèrgicament les estratègies terroristes usades per l’estat 
turc ocupant i decidim dedicar el Fòrum sobre la Revolució de les Dones a les esmentades màrtirs 
caigudes. 

Ens comprometem a enfortir la lluita per la llibertat de les dones i augmentar el nostre poder d’au-
todefensa. 

En la protecció i promoció de la revolució feminista, hem arribat a importants conclusions: Els 
10 anys de revolució són plens de passos històrics i s’han aconseguit grans fites per a totes les 
dones. Aquests èxits revolucionaris de les dones han esdevingut una esperança per al món.  En-
fortir i continuar aquesta revolució és la decisió del nostre fòrum en pro de continuar perpetuant 
èxits d’apoderament femení/matriarcal a tots els sectors socials. La revolució de les dones pateix 
continus i molt seriosos atacs; contínues problemàtiques per les quals encara no s’han aconseguit 
completar els objectius més elementals.  Per realitzar la revolució de les dones, cal continuar la 
feina i continuar edificant la revolució per la qual cridem a participar totes les dones del globus, 
per tal de fer efectives —totes juntes— les nostres llibertats socials, econòmiques, polítiques i 
nacionals  

La Llei de la Dona és un èxit d’importància vital a la revolució. La lluita ha de ser empresa i inten-
sificada per implementar les llibertats que plantegem dins del context a nivell sirià.



A Síria, celebrar una reunió de dones d’aquesta mena i en aquest moment és un èxit sense cap 
mena de dubtes.  Tanmateix, també com a important mostra en la promoció de més aliances de-
mocràtiques entre les dones. 

Cal enfortir la solidaritat de les dones dels pobles de Síria. Som conscients que la Revolució de 
les Dones és, sobretot, una revolució de la consciència, per la qual estem dedicades a augmentar 
la sensibilització sobre la lluita per la llibertat.
 
Rescatar totes les dones de l’ocupació, el captiveri i els atacs patriarcals és la nostra tasca prin-
cipal.  Amb aquest objectiu, augmentarem els nostres esforços especialment ara, quan és de 
primordial importància l’alliberament de ciutats com Afrin, Bab, Jarablus, Azaz, Idlib, Serêkaniyê i 
Girê Spî, sota l’ocupació de l’estat turc i els seus agents mercenaris;  fet pel qual hem de multiplic-
ar aquests esforços esmentats.  Els assassinats apunten principalment les dones.  

Tenim el poder i l’obligació de protegir-nos contra tota mena d’atacs duts a terme per la potència 
ocupant i el poder patriarcal dominant.  La mentalitat i la integritat de cap dona han de quedar 
totalment protegides.

Sabem que una solució democràtica i duradora no és possible sense la voluntat de les dones; 
lluitem per garantir la participació en la presa de decisions polítiques i promovem augmentar la 
consolidació dels drets femenins a la constitució de la llibertat en el marc mundial i, especialment  
, dels pobles de Síria.
 

Bijî Şoreşa Jinan!
Bijî Yekîtiya Jinan!
Bijî Yekîneyên Parastina Jin YPJ’ê!
Şêhîdên Azadiyê Bêmirin a!
Jin, Jiyan, Azadî!
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