Make Rojava Green Again
Støt den økologiske revolution in Nord Syrien.

Det Internationalistiske Fællesskab i Rojava
Præsentation af kampagnen i samarbejde med
Den selvstyrende demokratiske regering i Nord Syrien

Introduktion
Fem år er gået siden revolutionens begyndelse i Rojava. Lige siden Kobanis heroiske
stand, har Folkets Forsvarsenheder, YPG og Kvindernes Forsvarsenheder, YPJ, skubbet
Islamisk Stat tilbage igen, og igen. Samtidig har Rojavas folk haft succes med at modstå
alle hegemoniske forsøg på at ødelægge revolutionen. Inspireret af ideer fra Abdullah
Öcalan og den kurdiske kamp om frihed er Rojava et revolutionerende projekt, med formål
at udfordre den kapitalistiske modernitet gennem kvinders befrielse, økologi og radikalt
demokrati. På trods af succesen i revolutionen, er folk i Rojava stadigvæk under pres.
Islamisk Stat, de daglige angreb fra den fascistiske tyrkiske stat, og den økonomiske
embargo er alle forhindringer mod opbyggelsen af det nye samfund. Vi har derfor i
nuværende stund brug for internationalistisk støtte mere end aldrig før.
Det Internationale Fællesskab – Lær, Støt, Organisér
I mange år har vi internationalister fra hele verden, arbejdet på mange faser af
revolutionen i Rojava. Inspireret af det revolutionære perspektiv fra de kurdiske friheds
styrker, er vi her for at lære, støtte og hjælpe nuværende projekter. Det er vores mål at
organisere en ny generation af internationalister, til at udfordre det kapitalistiske
modernitet. I samarbejde med ungdomsbevægelsen YCR/YJC i Rojava, har vi i
begyndelsen af 2017 etableret rojavas internationalistiske fællesskab. Indtil videre har
vores

projekter

bl.a. været

at organisere uddannelsesaktiviteter, delegationer,

sprogkurser, og opbyggelsen af det første civile akademi for internationale i Rojava.
Et punkt i revolutionen: Økologi
Folk der er fremmedgjort af naturen, er fremmedgjort fra dem selv, og er selvdestruktiv.
Intet system har bevist dette tydeligere end det kapitalistiske modernitet. Ødelæggelse af
miljøet og de økologiske kriser går hånd i hånd med undertrykkelse og udnyttelse af
mennesket. Den uansvarlige mentalitet af højest fortjenelse har bragt vores planet tættere på
afgrundens kant, og forladt menneskeheden i en vind af krig, sult og social krise; på baggrund
af dette er udviklingen af et økologiske samfund et punkt i revolutionen, sammen med kvinders
frihed og en total demokratisering af alle dele i livet. Dette handler mere om bare at beskytte
naturen ved at begrænse vores skader. Det handler om at genopbygge balancen mellem
mennesket og naturen. Det handler om et "fornyet, bevidst og oplyst forening mod et naturligt
organisk samfund." - Abdullah Öcalan.

Monokultur, vandmangel og luftforurening: kolonialisme mod menneskeheden og
naturen
Resultatet af det kapitalistiske mentalitet og den statslige vold mod samfundet og naturen

kan tydeligt ses i Rojava; Baath regimet var og er stadigvæk uinteresseret i et økologisk
samfund over hele Syrien. regiment har altid fokuseret på maksimalt ressourceudnyttelse
og højt landbrugsproduktion på omkostning af miljømæssigt beskyttelse, specielt i det
koloniserede vest Kurdistan. Systematisk skovplantning har gjort monokultur muligt: hvede
i Cizire Cantonen, oliven i Afrin, og en blanding af begge i Kobani har ændret landskabet i
Rojava. I flere årtier har det været forbudt at plante træer og gro grønsager, og
befolkningen blev opmuntret af den undertrykkende politik og bevidst underudvikling i
regionen, for at migrerer billig arbejdskraft til nærliggende byer som Aleppo, Raqqa og
Homs. Energi produktion og brug af meningsløse affaldshåndtering politikker, og
skødesløs over-afhængighed af kemikalier i landbruget har beskadiget jorden, luften og
vandet. Men Revolutionen i Rojava og folkets kamp er ikke kun med Baath-regimets
økolitiske arv. Den er også med den nuværende alvorlige trussel fra den tyrkiske stats
politikker. Ud over militære angreb, den konstante frygt for en invasion, og en økonomisk
embargo, så står vi også over for problemer forårsaget af den tyrkiske regerings
dæmnings konstruktion i det besatte Nord Kurdistan, og det konstante ukontrolleret brug af
grundvand af tyrkiet til deres landbrug. Den aggressive siphoning reducér vandets gang
ind i Rojavas floder og sænker hele regionens grundvandsniveau. Vi er vidner til hvordan
den tyrkiske stat systematisk lukker for vandet til Rojava.

I mellem krig og embargo – Økologisk arbejde i Rojava
Forsøg af den tyrkiske stat og den syriske regering, for at ødelægge revolutionen i Rojava
ved hjælp af militært, politiske og økonomiske angreb, krigen mod Islamisk Stat, og en
embargo, støttet af det syd kurdiske KDP,

har skabt vanskelige omstændigheder for

økologiske projekter i Rojava. Selvom der er mange nuværende projekter, inklusiv
genplantning, samt opbygning af naturreservater og miljøvenlige affaldsdeponering
faciliteter, er infrastrukturen i det demokratiske selvadministration fortsat stadig i en
vanskelig materiel situation, og gør vores mål sværere at gennemføre. Projekterne i de
fleste regionale komitér er enten stadig i planlægningsfasen eller lige begyndt. Den
økologiske revolution, i den større revolution, er stadig i dens tidlige stadier. Det
manglende miljøbevidsthed blandt befolkningen, ekspertviden, den nødvendige teknologi,
og en forbindelse til solidaritet fra udlandet.

Vores bidrag til den økologiske revolution: Make Rojava Green Again
Vi, det internationalistiske fællesskab i Rojava, ønsker at bidrage til den økologiske
revolution i nord Rojava. til dette formål har vi startet kampagnen "Make Rojava Green
Again", i samarbejde med den økologiske komite i Cizire Cantonen. Kampagnen har tre
formål:
1. Byggelsen af det internationalistiske fællesskab med et økologisk etos, for at
virke som et fungerende eksempel for lignende projekter og koncepter i hele
samfundet. Akademiet vil have en uddannelse til internationalister og
befolkningen af Rojava, med grundlaget at styrke miljøbevidstheden, samt for
at opbygge et økologisk samfund.
2. Arbejde med økologiske projekter til genplantning, og bygning af det
Kooperative træ gartneri som en del af det internationalistiske akademi.
3. Materiel støtte for eksisterende og fremtidige økologiske projekter i den
demokratiske selvadministration, samt deling af viden mellem aktivister,
forskere og eksperter med komitér og struktur i Rojava, udvikling af et
langsigtet perspektiv for en økologisk nord syrien føderation.

De to første konkrete projekter af “Make Rojava Green Again" kampagnen er følgende:
•

Realisering af begreberne af et økologisk liv og arbejde i det internationalistiske
akademi, dels med bygningen af et gartneri som en del af akademiet. I foråret 2018,
vil vi plante 2,000 træer omkring akademiet.

•

Praktisk og finansiel støtte til komitén i naturbeskyttelsen for genplantningen af
naturreservatet Hayaka, tæt ved byen Derik i Cizire Cantonen. I de følgende fem år
har vi planlagt at plante mere end 50.000 træer langs kysten ved Sefan søen.

Det kollektive arbejde i gartneriet vil også være en del af uddannelsen i det
internationalistiske akademi, samt konkrete udtryk for solidaritet med andre fællesskaber,
institutioner og strukturere af befolkningen.

‘Make Rojava Green Again’ er en bro for det internationalistiske solidaritet
Der er forskellige måder at i kan støtte ‘Make Rojava Green Again’, Det økologiske
arbejde i Rojava og revolutionen i det nordlige syrien.
•

Del dette projekt med aktivister, forskere, og eksperter fra områderne som

eksempel økologisk landbrug, skovbrug, vandforsyning, og bæredygtig
energiproduktion.
•

Kontakt of del med aktivister, journalister, politikere, og andre der muligvis vil

være interesseret i dette projekt.
•

Skriv, offentliggør og del artikler og interviews omkring projektet.

•

Udveksle informationer med dine venner og familie. Spred ordet omkring den

groende økologiske revolution i Rojava.
•

Opret kontakt mellem personer/grupper/organisationer og det

Internationalistiske fælleskab i Rojava.
•

Kom til Rojava og arbejd.

•

Støt arbejdet økonomisk.

Kontakt:
Mail: makerojavagreenagain@riseup.net
Hjemmeside: www.internationalistcommune.com
Facebook: facebook.com/CommuneInt
Twiter: twitter.com/CommuneInt
Donationer:
Rote Hilfe
IBAN: CH82 0900 0000 8555 9939 2
BIC: POFICHBEXXX
Post Finance
Reference: "Make Rojava Green Again"

