
   verklaring tegen de Turkse agressie in Rojava 

_________________________________________ 

 

 

Handen af van Rojava! 
Internationale afwijzing 

van Turkije ‘s illegale aanvalsoorlog! 
 

Momenteel is Erdogan met zijn fascistische staat en militairen begonnen 

met zijn illegale aanvalsoorlog op Rojava/Noordoost Syrië: 

 

Neem deel vanaf morgen - dag X – 10 oktober 2019 
aan de Internationale Solidariteitsdag 

en aan de wereldwijde protesten op 12 oktober 2019! 
 

De imperialistische plannen mogen niet doorgaan! 
 

 

De ICOR-Resolutie van januari 2019 zegt over Rojava: "De democratische opbouw in 

Rojava/Noord-Syrië staat voor de succesvolle strijd tegen de IS, voor democratie en 

vrijheid, voor vrouwenrechten, milieubescherming, respect voor alle etnische groepen en 

religies. Omgekeerd wordt internationale solidariteit gekenmerkt door solidariteit en het 

mee betrekken van de Koerdische bevrijdingsstrijd in de wereldwijde strijd tegen het 

imperialisme.” 

 

Erdogan plant een etnische zuivering en vernietiging van de geleverde strijd voor 

democratie en vrijheid, de bevrijding van vrouwen en het ecologische leven en de nauwe 

band met de internationale bevrijdingsstrijd voor nationale en sociale bevrijding. 

 

Met de huidige aanval dreigt ook een directe confrontatie van verschillende 

imperialistische krachten, waaruit een oorlogszuchtige confrontatie met een wereldwijde 

uitstraling kan ontstaan.  

 

De zelfverdedigingstroepen van de SDF (Syrian Democratic Forces) zijn vastbesloten om 

Rojava te verdedigen. Er is internationale solidariteit nodig – al eerder een essentieel 

onderdeel van het succes van de bevrijding van Kobane. 

 

Geen enkele bevrijdingsstrijd mag op zichzelf staan en geïsoleerd blijven! ICOR staat 

vanaf het begin aan de kant van het gevecht in Rojava. Het mobiliseerde voor 

wereldwijde solidariteitsdagen en voerde praktisch solidariteitswerk uit met de bouw van 

de ‘ICOR-kliniek’ in Kobanê. 

 

De strijd voor vrijheid en democratie moet tegen alle imperialisten worden gevoerd als 

een anti-imperialistische strijd. Om het imperialisme en zijn agressieoorlogen uit te 

bannen, moet een bevrijde democratische en socialistische wereld worden bevochten. 

  

 

Handen af van Rojava! 

Voor het zelfbeschikkingsrecht en de internationale erkenning van het 
democratisch zelfbestuur van Noordoost Syrië! 

Internationale afwijzing van de Turkse aanvalsoorlog! 
Voor vrijheid, democratie en socialisme! 

 

9 oktober 2019 


