
’   Rojava yı yeniden yeşillendirelim

 ’    Kuzey Suriye de Ekolojik Devrime Destek

’   Rojava da Enternasyonalist Komün

      Kuzey Suriye Demokratik Özerklik kurumları işbirliğiyle hazırlanan

  ortak kampanya tanıtımı



  Arka Plan Bilgisi

      Rojava Devrimi başladığından bu yana tam 5  .  / ,  ’yıl geçti YPG YPJ Kobanê de

     ’    sergiledigi kahramanca direnişinden bu yana IŞİD in gerici çetelerine nefes

.          aldırmadı Rojavalılar aynı zamanda devrimi yozlaştırmaya çalışan tüm

     . ’     hegemonyal güçlere karşı da direnç gösterdi Rojava da Suriye savaşının tam

      ’   ,ortasında Abdullah Öcalan ve Kürt Özgürlük Hareketi nin fikirlerinden esinlenen

  ,       Kadın Kurtuluş İdeolojisi ekoloji ve radikal demokrasiyle de donanarak kapitalist

       . moderniteye son verme iddiasında bulunan bir hareket örgütleniyor

        : ’Fakat devrimin süregelen başarısına rağmen halk büyük baskılar altında IŞİD e

   ,        karşı devam eden savaş günlük Türk devlet terörü ve geniş kapsamlı ekonomik

         ’ambargo yeni bir toplum inşasını zorlaştırırken özellikle bu dönemde Rojava nın

          .dünya çapından gelecek desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyacı var

  – , , Internationalist Commune Learn Support Organize

        Uzun yıllardır dünyanin dört bir yanından gelen enternasyonalistler olarak

’     . -   ’  Rojava nın farklı yapılarında yer alıyoruz Kürt Özgürlük Hareketi nin devrimci

  ,     perspektifinden esinlenerek öğrenmek mevcut çalışmaları desteklemek ve

   .    geliştirmek amacıyla burada bulunuyoruz Hedefimiz Enternasyonalizmin yeni

     .neslini örgütleyerek kapitalist moderniteye meydan okumak

2017       ( / )  senesinin ilk aylarında Rojava Gençlik Hareketi YCR YJC desteğiyle

 ’  .     ,  Enternasyonalist Komün ü kurduk Bugüne dek çalışmalarımız eğitim delege

,    ’      seyahatleri dil kursları ve Rojava daki enternasyonalistler için ilk sivil akademiyi

   .kurma çerçevesinde gerçekleşti



  : Devrimin Önemli Ayağı Ekoloji

     ,   Doğayla yabancılaşmış insan kendisine de yabancılaşmıştır kendi kendisini yok

 ! –         eden insan Hiç bir sistem bu bağlantıyı kapitalist modernite kadar görünür

:          kılmadı Çevresel yıkım ve ekolojik krizler insanlara uygulanan sömürü ve

    .      ,zulümle adeta kol kola gezmekte Maksimum kâr odaklı acımasız zihniyet

  ,    ,     gezegeni uçurumun kenarına insanları da savaş açlık ve sosyal buhranlar

 .         kaosuna sürükledi Bu nedenle kadın özgürlüğü ve yaşam alanlarının kapsamlı

     ,    bir demokratikleşmeye tabî tutulması kadar ekolojik sosyal bir sistemin

 geliştirebilmesi de ‘     .   Rojava da devrimin temel ayağını oluşturuyor Konu salt

     tabiatı koruma ve zararı azaltma değil,      doğa ve insan arasında bozulmuş olan

   ;   “      dengenin de yeniden sağlanması Yani tekrar bilinçli ve aydın bir bileşimle

     ” (  ).doğal ve organik bir toplum olabilme Abdullah Öcalan

,   ,    :     Monokültür Su Kıtlığı Hava Kirliligi İnsana ve Doğaya Karşı

Sömürgecilik

         Kapitalist zihniyetin ve devlet siddetinin toplum ve çevre üzerindeki sonuçları

’    .    `    Rojava da çok açık görülebilir BAAS rejimi Suriye de ekolojik bir toplumla

   ,  şimdiye dek pek ilgilenmedi hala  .    da ilgilenmiyor Özellikle kolonize edilmiş

- ’        Batı Kürdistan da maksimum ölçüde doğal kaynakların sömürülmesi ve tarımda

      . yüksek üretim kazancı ön plana çıkıyor

`        Cizîre de sistematik ormansızlaştırma ile oluşturulan topraklarda tek ürüne

     `      `   dayalı buğday ziraati ve Afrin deki zeytin ziraati ya da Kobane deki her ikisinin

,  ’   .     karışımında Rojava nın manzarası şekilleniyor Ağaçların dikilmesi ve sebze

   .     bahçelerinin ekilmesi onyılllarca yasaklandı Baskıya dayalı politikalar ve

    ,      bölgenin az gelişmişliği nedeniyle halk ucuz emek gücü olarak çevrede bulunan

,         . Halep Rakka ve Humus gibi Suriye metropollerine göç etmeye zorlandı Enerji

  ,        üretim ve tüketimi zayıf çöp arıtma tesisleri ve tarımsal al  anda kullanılan

  ,     . kimyasallar yoğun toprak hava ve su kirliliği yarattı



Anc           ak Rojava halkı ve demokratik öz yönetiminin baş etmesi gereken sadece

     .    Baas rejiminin çevre politikalarının mirası değil Türk devletinin düşmanca

  ’     .   ,  politikası da Rojava da ciddi bir tehlike oluşturuyor Askeri saldırıların işgal

        tehditlerinin ve genel ekonomik ambargo uygulamalarının yanı sıra özellikle

’     - `    Türkiye nin işgali altında bulunan Kuzey Kürdistan daki baraj inşaatları ve

        .yeraltı sularının kontrolsüzce çekilmesi de büyük sorunlar meydana getiriliyor

 `         Kuzeyden Rojava ya akan nehir sularının azalması ve yeraltı suyu seviyesinin

  giderek düşmesi bun      –    un sonucu olarak ortaya çıkıyor Bilinçli bir şekilde Türkiye

 `   .tarafından Rojava nın suyu kesiliyor

    ’   Savaş ile Ambargo Arasında Rojava da Ekolojik Çalışmalar

  ,   ’    ,Rojava´daki ekolojik çalışmalar Türkiye ve Suriye nin Rojava devrimini askeri

       ’   siyasi ve ekonomik saldırılarla boğma çabasının yanında IŞİD e karşı verilen

  savaş ve Güney `       Kürdistan da KDP destekli ambargo nedeniyle çok zor

 .       koşullarda gerçekleşiyor Doğa koruma alanları yaratmaktan çevre sağlığına

         zarar vermeyecek atık arıtma yöntemleri ve ağaçlandırma gibi çeşitli projelere

       rağmen demokratik özerklik yapılanması ciddi çelişkiler ve kısıtlamalar

. yaşamaktadır

       Bölgesel komitelerin çalışmaları ve projeleri sıkça başlangıç aşamasından

    .  ‘  ’çıkamamış veya planlamanın ötesine geçememiştir Devrimin ekolojik devrimi

  :       ,yeni emeklemeye başlıyor Başta mali kaynaklar olmak üzere gerekli teknoloji

          uzman görüşü ve fikirleri ile yeterli toplum bilinci konusunda eksiklikler

.yaşanıyor

   “    “Ekolojik Devrime Katkımız Make Rojava Green Again

 `      ’  Bizler Rojava nın Enternasyonalist Komünü olarak Kuzey Suriye deki ekolojik

          devrime bir katkı sunmak amacıyla Cizîre Kantonu Ekoloji ve Doğayı Koruma



      “    Komiteleri işbirliğinde „Make Rojava Green Again adlı uzun vadeli kampanyayı

.  3   :başlattık Kampanya farklı noktayı içeriyor

1.          Genel sosyal konseptler ve benzer projelere örnek teşkil edecek ve

       .ekolojik yaşam perspektifine uygun bir Enternasyonalist Akademi kurmak

       Yerel halkta ve enternasyonalistlerde ekolojik toplum inşası bilincini

    güçlendirmek icin eğitimler vermek

2.       Ağaçlandırmaya yönelik ekolojik projelere doğrudan katılım ve

 ‘      Enternasyonalist Akademi nin bir bölümünde fidanlik inşa etmek

3.       Demokratik Özerklik yapılanmaları içerisinde yürütülen ve gelecekte

     .    yürütülecek olan projelere mali destek sunmak Uzun vadeli bir

       ,    perspektifle ekolojik bir Kuzey Suriye inşası icin aktivist bilim insanı ve

        uzmanlar ile Rojava komiteleri ve kurumları arasında bilgi akışını

.sağlamak

   “ –     : „Make Rojava Green Again kampanyasının ilk iki somut projesi

*         Kavramların pratikte ekolojik yaşama uyarlanması ve yanı sıra

 ’    Enternasyonalist Akademi ye bağlı fidanlığın kurulması.  2018’in  ilkbaharında

   akademinin arazi kompleksinde 2  ,     bin ağaç fidanlıkta ise 50  bin vejetatif

      . yöntemle bitki çogaltmasını sağlayan çelik dikilecek

*   ’     ` `   Cizîre Kantonu nda bulunan Derik kentindeki Hayaka doğa rezervinin

     .   ağaçlandırılmasına pratik ve maddi destek sunmak Önümüzdeki 5  yıl içinde

   50     .Sefan Gölü kıyılarına binden fazla ağaç dikilmesi öngörülüyor

          Fidanlık ve doğa rezervinde ortaya çıkacak kolektif emek hem akademinin pratik

            eğitiminin bir parçası hem de toplumun kurumsal ve sosyal yapısı için somut bir

  .dayanışma pratiği oluşturacak



   “   „Make Rojava Green Again Uluslararası Dayanışma Köprüsü

 `        ;Kuzey Suriye deki devrimi ve ekolojik çalışmayı desteklemenin yolları şöyle

• ,         Gazeteci siyasetçi ve halkın yoğun ilgisini üzerinde toplayabilen buna

      benzer kişilerle bağlantı kurmak veya aracılık etmek

•        Kampanya ile ilgili haber ve röportajları medyada yayınlamak

•     / /   Enternasyonalist Komün ile ilgili şahıs grup kurum ve organizasyonlar

   arasında temas kurulmasını sağlamak

•       Rojava Devrimi yapıları içerisinde bizzat yer almak

• ,        ,  Aktivistler uzmanlar ve bilim insanları arasında tarım ve ormancılık su

        kaynakları sağlamak ve sürdürülebilir enerji üretimi gibi konularda bilgi

 transferini oluşturmak

•   ,     Bilgileri kendi aileniz çevrenizdeki arkadaş ve tanıdıklarınızla paylaşmak

•     Çalışmalara maddi bağışta bulunmak
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