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Introdução

Cinco anos se passaram desde o início da Revolução de Rojava. Iniciando-se com a 
resistência heroica de Kobani, as milícias da Unidade de Proteção Popular/Feminina 
(YPG/YPJ) repeliu continuamente as gangues reacionárias do Estado Islâmico (EI). 
Simultaneamente, o povo de Rojava resistiu com êxito a todas as tentativas de corrupção
da revolução. Com molde e inspiração nas ideias de Abdullah Öcalan e na luta do 
movimento de liberdade Curda, Rojava é um projeto revolucionário com o objetivo de 
desafiar a modernidade capitalista por meio da liberação feminina, da ecologia e da 
democracia radical. Apesar do sucesso em andamento da Revolução de Rojava, o povo 
continua sob pressão; a guerra contra o EI, os ataques diários de terror pelo Estado 
Turco e o embargo econômico são obstáculos para a criação de uma nova sociedade. 
Nessa situação, Rojava precisa mais do que nunca de apoio mundial.

Comuna Internacionalista – aprender, apoiar, organizar

Por muitos anos, nós, internacionalistas de todo o mundo, estivemos trabalhando em
muitas facetas da Revolução de Rojava. Inspirados pela perspectiva revolucionária do
movimento de libertação curda,  nós estamos aqui para aprender,  para apoiar e para
ajudar o desenvolvimento de projetos existentes. É nosso objetivo organizar uma nova
geração de internacionalistas  para  desafiar  a  modernidade capitalista.  Apoiados  pelo
movimento juvenil em Rojava (YCR/YJC), nós estabelecemos a Comuna Internacionalista
de Rojava no começo de 2017. Até o momento, nossos projetos incluem a organização
de atividades educacionais, delegações, cursos de idiomas e a construção da primeira
academia civil para internacionalistas em Rojava.

Um pilar da revolução: ecologia

As  pessoas  que  são  alienadas  da  natureza,  são  alienadas  de  si  mesmas  e  são
autodestrutivas.  Nenhum sistema  tem mostrado  essa  relação  mais  claramente  do  que  a
modernidade capitalista; a destruição ambiental e as crises ecológicas vão de mãos dadas
com a opressão e a exploração das pessoas. A mentalidade displicente do máximo lucro
levou nosso planeta à beira do abismo e deixou a humanidade em um turbilhão de guerra,
fome e crise social. Por conta disso, desenvolver uma sociedade ecológica é o pilar da
Revolução de Rojava, junto com a liberação das mulheres e uma total democratização de
todos os aspectos da vida. Isso é sobre muito mais do que apenas proteger a natureza ao



limitar o dano causado a ela; é sobre recriar o balanço entre as pessoas e a natureza. É
sobre  uma  “unificação  renovada,  consciente  e  iluminada  em  direção  a  uma  sociedade
natural, orgânica” (Abdullah Öcalan).

Monocultura, escassez de água e poluição do ar: o colonialismo contra a humanidade
e a natureza

Os resultados da mentalidade capitalista e da violência estatal contra a sociedade e o
ambiente  estão  claramente  visíveis  em  Rojava;  o  regime  Baath  foi  e  continua
desinteressado em uma sociedade ecológica por toda a Síria. O regime sempre focou
na  máxima  exploração  de  recursos  e  em  uma  alta  taxa  de  produção  agrícola  em
detrimento da proteção ambiental, especialmente no colonizado Curdistão Ocidental. O
desmatamento sistemático tornou possível a monocultura: trigo no cantão Cizîrê, olivas
em Afrîn e uma mistura de ambos em Kobanî alteraram a paisagem de Rojava. Por várias
décadas  foi  proibido  plantar  árvores  e  vegetais,  e  a  população  foi  encorajada  por
políticas  repressivas  e  pelo  subdesenvolvimento  deliberado  da  região a  migrar  para
cidades próximas como Aleppo, Raqqa e Homs como mão-de-obra barata. A produção
e o uso de energia (combustíveis fósseis), as políticas insensatas de gestão de resíduos
e uma superdependência descuidada de produtos químicos na agricultura, poluíram o
solo, o ar e as águas. Porém, a Revolução e o povo de Rojava lutam não apenas com a
herança  ecopolítica  do  regime  baathista,  mas  também  com  a  onipresente  e  grave
ameaça das políticas hostis do estado turco. Ao lado de ataques militares, da ameaça
constante de uma invasão e de um embargo econômico, nós também enfrentamos os
problemas causados pela construção de barragens pelo governo turco no Curdistão do
Norte ocupado, assim como o consequente uso descontrolado de águas subterrâneas
para sua agricultura. Esse sifonamento agressivo reduz o fluxo para os rios em Rojava e
diminui o nível dos aquíferos de toda a região. Nós estamos testemunhando como o
estado turco está sistematicamente fechando a torneira de Rojava.

Entre a guerra e o embargo – trabalhos ecológicos em Rojava

As tentativas dos regimes da Turquia e da Síria para estrangular a revolução em Rojava
por  ataques  militares,  políticos e econômicos,  a  guerra  contra  o EI  e  o embargo –
apoiado pelo Partido Democrático do Curdistão (KDP)  do Curdistão do Sul  –  estão
criando  difíceis  circunstâncias  para  projetos  ecológicos  em  Rojava.  Embora  existam
muitos  projetos  atuais,  incluindo  reflorestamento,  criação  de  reservas  naturais  e  de



instalações ecológicas para despejo de resíduos, a infraestrutura da Autoadministração
Democrática  ainda  está  em  uma  difícil  situação  de  material,  fazendo  com  que  tais
objetivos  sejam  mais  custosos  para  alcançar.  Os  projetos  da  maioria  dos  comitês
regionais estão ou em estágios iniciais,  ou em planejamento. A revolução ecológica,
dentro da revolução maior, ainda está em sua infância. Falta consciência ambiental entre a
população,  conhecimentos  especiais,  tecnologia  necessária  e  uma  conexão  para  a
solidariedade externa.

Nossa contribuição para a revolução ecológica: Faça Rojava Verde Novamente

Nós,  a  Comuna  Internacionalista  de  Rojava,  queremos  contribuir  para  a  revolução
ecológica no norte da Síria. Para esse fim, nós iniciamos a campanha “Faça Rojava Verde
Novamente”, campanha essa em cooperação com o Comitê de Ecologia do Cantão
Cizirê. A campanha possui três aspectos:

1. Construir a Academia Internacionalista com um ethos ecológico, para servir como 
um exemplo funcionante para projetos comparáveis e conceitos para toda a 
sociedade. A academia irá facilitar a educação para internacionalistas e para a 
população geral de Rojava, para reforçar a consciência ambiental, levando à 
construção de uma sociedade ecológica.

2. Unir o trabalho de projetos ecológicos para reflorestamento, e construir um 
berçário cooperativo de árvores como parte da Academia Internacionalista.

3. Suporte  material  para  projetos  ecológicos  existentes  e  futuros  da
Autoadministração Democrática,  incluindo o compartilhamento de conhecimento
entre  ativistas,  cientistas  e  especialistas  com  comitês  e  estruturas  em  Rojava,
desenvolvendo uma perspectiva de longo prazo para uma Federação do Norte da
Síria ecológica.

Os dois primeiros projetos concretos da campanha “Faça Rojava Verde Novamente”
são:
• Realização dos conceitos de uma vida e trabalho ecológicos na Academia 

Internacionalista, parcialmente com a construção de um berçário como parte da 
Academia. Na primavera de 2018, nós plantaremos 2.000 árvores na área da 
academia, e 50.000 mudas no berçário.



• Suporte  financeiro  e  prático  para  o  Comitê  de  Conservação  Natural  no
reflorestamento da reserva natural de Hayaka, perto da cidade de Derik no cantão
Cizirê.

No decorrer dos próximos cinco anos, nós planejamos plantar mais de 50.000 árvores 
ao longo das margens do lago Sefan.
O  trabalho  coletivo  no  berçário  também  será  parte  da  educação  na  academia
internacionalista, assim como uma expressão concreta de solidariedade com as comunas,
instituições e estruturas da população.

‘Faça Rojava Verde Novamente’ como uma ponte para a solidariedade internacionalista

Essas são algumas formas de como as pessoas podem apoiar a campanha ‘Faça Rojava 
Verde Novamente’, o trabalho ecológico em Rojava e a revolução no norte da Síria.

• Compartilhe essa campanha com ativistas, cientistas e especialistas de áreas como
agricultura ecológica, silvicultura, fornecimento de água e de produção sustentável
de energia.

• Estabelecer contato com ativistas, jornalistas, políticos e outros que podem 
mostrar-se interessados nessa campanha.

• Escrever, publicar e compartilhar artigos e entrevistas sobre a campanha.
• Compartilhar informações com amigos e familiares. Divulgar a notícia sobre a 

revolução ecológica emergente em Rojava.
• Estabelecer contatos entre pessoas/grupos/organizações e a Comuna 

Internacionalista de Rojava.
• Trabalhar em Rojava.
• Apoiar financeiramente o trabalho.

Contato:
Mail: makerojavagreenagain@riseup.net 
Web: www.internationalistcommune.com
Facebook: facebook.com/CommuneInt
Twiter: twitter.com/CommuneInt

Doações para:
Rote Hilfe Schweiz
IBAN: CH82 0900 0000 8555 9939 2
BIC: POFICHBEXXX
Post Finance
Referência: „Make Rojava Green Again“


