Solidariteit met de volkeren
van het Midden-Oosten!
Verdedig het revolutionaire
Rojava en het verzet
in Palestina!

Rojava

Solidariteit met
de Koerdische
bevrijdingsstrijd!

Steun de
opbouw
in Rojava!

De imperialistische machten en hun regionale
collaborateurs proberen hun politiek van het
tot slaven maken en leegplunderen van de
volkeren in het Midden-Oosten door te drukken.
Wij, partijen en organisaties uit het MiddenOosten en Europa, roepen op tot solidariteit
met de strijd van de volkeren van het Midden-Oosten - tegen het imperialisme en de
reactionaire staten in de regio (...)
Wij eisen dat het verbod van de PKK direct
wordt opgeheven en er een eind komt aan de
rechtspraak die van internationale solidariteit
een misdaad maakt.

Wij roepen op: vorm solidariteitscomités, organiseer manifestaties, demonstraties, bezettingen en stakingen op het werk, op de
universiteiten en scholen, op de straten en
pleinen.

Wij roepen op: zamel giften in geld en goederen in, zorg dat de strijd in Rojava algemeen bekend wordt - discussieer en
informeer over de actuele situatie (...)
Voor volkenrechtelijke erkenning van de kantons Afrin, Cizîrê en Kobani in Rojava!
Leve het verzet van Kobani!
Leve de strijd van de volkeren
van het Midden-Oosten!
Leve het proletarisch internationalisme!
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De Rode Morgen vraagt om
steun voor de Koerdische
bevrijdingsstrijd.
Stort uw gift op rekening
NL54INGB0004428359
van stichting Rode Morgen
o.v.v. 'Rojava'.
Alle giften zullen zonder
uitzondering direct de mensen ter
plekke ten goede komen.

We willen met onze campagne niet zomaar
medelijden opwekken met de benarde situatie van de mensen daar, maar juist de strijd
voor een bevrijde maatschappij centraal stellen. Dit veronderstelt ook een wederkerigheid: wederzijdse steun en coördinatie daar
en hier.

Solidariteit met
de Koerdische
bevrijdingsstrijd!

Steun de
opbouw
in Rojava!

Hoewel ook medicijnen en kleding nodig zijn,
is het voor ons het meest effectief om praktische steun in de vorm van financiële bijdragen te organiseren voor de (weder)opbouw
van Rojava.

De Rode Morgen vraagt om
steun voor de Koerdische
bevrijdingsstrijd.

De Rode Morgen is een campagne gestart ter
ondersteuning van de bevrijdingsstrijd van
de Koerden in Rojava (Syrië - tegen de grens
met Turkije).

Rojava heeft de steun nodig van alle democratisch en vooruitstrevend gezinde mensen.
Morele steun, politieke steun, maar ook praktische hulp. Daarom is ICOR (de internationale coördinatie van revolutionaire partijen
en organisaties) voor een solidariteitspact
tussen ICOR en de Koerdische bevrijdingsstrijd. Het principe daarbij is de zelfverplichting tot wederzijdse steun.
Kobani is een van de drie kantons in Rojava
(West-Koerdistan). In Rojava konden Koerden en andere bewoners zich in 2012 vrijvechten van het Syrische regime van Assad
en een progressieve, zelfbestuurde regio vormen. In de drie kantons zijn democratische
structuren opgebouwd met vergaande rechten voor het volk. De vrouwen nemen deel
aan het bestuur en voor hun bevrijding wordt
actief opgetreden. In Rojava is de strijd voor
vrijheid en democratie ver vooruit geschreden.

Daarom wordt Rojava door de fascisten van
ISIS aangevallen. Sinds september 2014
spitste de strijd zich toe rond de stad Kobani.
Door de heldhaftige strijd van de Koerdische
YPG, YPJ (de uit vrouwen samengestelde verdedigingseenheden) en van de PKK kon de
aanval van ISIS worden gestopt en Kobani
worden bevrijd. De internationale solidariteit
en steun speelde daarbij een belangrijke rol.
Kobani is het brandpunt geworden van de
strijd voor vooruitgang en bevrijding - tegen
de fascistische ISIS en de reactionaire regimes in de regio. De overwinning in Kobani
is van groot belang voor vrijheidsstrijders
wereldwijd - een wereldoverwinning!

Stort uw gift op rekening
NL54INGB0004428359
van stichting Rode Morgen
o.v.v. 'Rojava'.
Alle giften zullen zonder
uitzondering direct de mensen ter
plekke ten goede komen.

