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Solidariteit met Rojava – 

Verdedig de democratische revolutie in Noordoost-Syrië 

 

Voor de vijfde keer roept ICOR op tot een wereldwijde Kobanê-dag. Dit jaar wordt het 

Wereld Verzetsdag genoemd. In die zin roept ICOR alle lidorganisaties, vrienden van 

ICOR en alle vredelievende mensen en militante organisaties van de wereld op: maak 

van 2 november 2019 een wereldwijde dag van verzet tegen de Turkse aanval! 

Organiseer demonstraties en acties voor de ambassades van de betrokken imperialisten, 

mobiliseer en overtuig onder de massa’s. 

 

In 2014, nog midden in de felle strijd tegen de fascistische IS en de naderende 

overwinning van de verenigde bevrijdingsstrijders in Kobanê, was er de eerste 

wereldwijde Kobanê-dag. In januari 2015 werd de stad bevrijd. Het werd herbouwd 

volgens de doelstellingen van de ‘Democratische Federatie van Noord- en Oost-Syrië’. 

Met indrukwekkende internationale solidariteit, waaronder het ICOR 

Gezondheidscentrum, gebouwd in negen maanden door brigadisten. Met democratisch 

zelfbestuur, gelijkheid tussen vrouwen en mannen en ecologische principes voor de 

bescherming van de natuur, staat Rojava voor het perspectief van een bevrijde 

samenleving. 

 

Vandaag, in 2019, is Rojava opnieuw het toneel van effectief en moedig verzet tegen de 

invasie van Turkije, die in strijd is met het internationale recht en waarin Turkije nauw 

samenwerkt met ISIS en jihadisten. Sinds 9 oktober 2019 heeft het barbaarse Turkse 

regime de strijders en de burgerbevolking bedolven onder terreur, bomaanslagen en het 

gebruik van verboden fosforbommen. Onder leiding van de SDF (Syrische Democratische 

Strijdkrachten) verdedigen de Arabisch-Koerdische bevolking en alle anderen die daar 

wonen hun grondgebied, brachten op de grond nederlagen toe aan het Turkse leger en 

bereikten in verbinding met het wereldwijde solidaire verzet een staakt-het-vuren, dat 

echter voortdurend wordt verbroken. De overeenkomsten tussen Rusland en Turkije 

(Sotsji-overeenkomst) en tussen Turkije en de VS betekenen verraad aan de belangen 

van het Koerdische volk en de andere etnische groepen die in de regio wonen. De SDF is 

als legitieme vertegenwoordiger van de bevolking van Noord-Syrië is niet eens wat 

gevraagd of naar de onderhandelingstafel gehaald. Er werd tussen de heersers  

onderhandeld over een imperialistisch ‘vredesdictaat’. Het gesjacher met Erdogan heeft 

ervoor gezorgd dat hij zijn oorlogsdoelen grotendeels bereikte. 

 

Mazlum Abdi Kobanê, de algemeen commandant van de SDF, heeft duidelijk verklaard 

dat zij het staakt-het-vuren natuurlijk toejuichen, maar dat de meeste punten van het 

Sotsji-akkoord niet in het belang van de bevolking zijn en ook niet door de SDF worden 

erkend. 

 

Abdi Kobanê spreekt zijn dankbaarheid uit voor de opmerkelijke internationale 

solidariteit: "Mijn dank gaat uit naar allen over de hele wereld die de stem van ons volk 

tegen de Turkse bezetting zijn geworden”. Dit wordt gecombineerd met de 

waarschuwing: "De mensen op de pleinen en straten, de vrienden die ons steunen… 

moeten allemaal waakzaam zijn en hun werk voortzetten". 

 

Terugtrekking van alle buitenlandse troepen uit Noord- en Oost-Syrië - 

onmiddellijk! 

 

Nee tegen het imperialistische onderhandelingsdictaat! 

 

Solidariteit met de democratische revolutie in Rojava! 


