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Mulheres  
Levantem-se por  

Afrin!! 
Jin Rabin Ser Piyan ji bo Efrînê! 

 
A região curda de Afrin, na Confederação Democrática do Norte da Síria tem 
estado sobre forte ataque do exército turco e grupos jihadistas associados, 
desde 20 de Janeiro de 2018. Noite e dia, as nossas cidades e aldeias, campos de 
refugiados e sítios históricos e lugares sagrados são bombardeados pelos aviões de 
guerra e artilharia turcos com o objectivo de aniquilar a população da região e ocupá-
la. Enquanto a comunidade internacional permanece sem tomar nenhuma acção 
adequada, cada dia enfrentamos novos crimes de guerra e baixas civis. As mulheres 
tornaram-se alvo de violação, agressões sexuais cruéis e mutilação dos seus corpos 
pelo exército turco e grupos jihadistas associados.  
 
O regime de Erdogan anunciou abertamente o objectivo da sua ofensiva militar 
contra Afrin, como sendo a aniquilação da autogestão autónoma e democrática 
de Rojava e a ocupação do território do Norte da Síria.  
 
A par da opressão racista, fundamentalista religiosa e sexista, o estado turco 
empenha-se em eliminar qualquer vestígio da história das mulheres e da cultura 
matriarcal e igualitária da nossa região. Afrin foi um dos primeiros locais de 
estabelecimento de assentamentos humanos e dos inícios da revolução agrícola do 
Crescente Fértil. As mulheres desempenharam um papel de liderança neste processo 
histórico, que foi descrito como a primeira revolução das mulheres. Símbolos de 
deusas-mãe como Ishtar ou Astarte são uma herança cultural comum entre os povos 
da região, podendo ser encontradas em vários locais em Afrin. Por exemplo, as 
pegadas gigantes nas lajes do templo de 3 mil anos de Ain Dara, localizado perto 
da cidade de Afrin, têm simbolizado a presença e o espírito da deusa Ishtar. Ao 
bombardear e destruir o sítio deste templo o estado turco esforça-se por impor a sua 
ordem fascista e patriarcal.  
 
Como mulheres de Afrin estamos determinadas a defender a nossa herança 
cultural da primeira revolução de mulheres que ocorreu na nossa terra natal, e a 
suceder numa segunda revolução de mulheres através da nossa resistência à 
ocupação e opressão. 
 
Hoje em dia as antigas grutas das montanhas tornaram-se o nosso abrigo, que nos 
protege dos bombardeamentos. Durante 6 anos as mulheres de Afrin e de todas as 
partes de Rojava têm resistido aos ataques do Estado Islâmico. 
Simultaneamente temos tido um papel pioneiro na edificação de estruturas 
democráticas de autogestão. Construímos estruturas de autonomia baseadas na 
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organização comunal, conselhos de mulheres, academias e cooperativas, bem como a 
auto-defesa de mulheres. Por entender que a solidariedade entre mulheres é uma das 
mais eficazes armas que possuímos, desenvolvemos a nossa força e consciência 
colectivas. Hoje, dez mil mulheres pegaram em armas para defender o seu território, 
as suas vidas e o seu futuro em Afrin.  
 
A resistência das Unidades de Defesa de Mulheres – YPJ e as forças de defesa 
civil de mulheres, Parastina Jinê, organizadas sob o Movimento de Mulheres de 
Rojava, Kongreya Star, são parte da resistência global de mulheres contra 
qualquer forma de opressão, exploração, feminicídio e fascismo. 
 
Enquanto as instituições internacionais e os estados-nação se mantêm silenciosos 
perante as violações do Direito Internacional e os crimes de guerra, nós acreditamos 
que a solidariedade internacional será a nossa mais forte arma para derrotar o 
fascismo e o patriarcado.  
 
Sobre as pegadas de Ishtar e das mulheres que criaram e defenderam a vida 
comunal, apelamos às mulheres de todo o mundo para se levantarem em defesa 
de Afrin e dos valores da humanidade! 
Fortaleçamos as redes e acções da solidariedade internacional de mulheres para 
espalhar a revolução das mulheres por todo o mundo.  
 
Apelamos a todas as nossas irmãs por todo o mundo para agirem urgentemente e se 
juntarem a esta campanha usando e difundindo #WomenRiseUpForAfrin em 
manifestações locais, acções criativas, marchas e campanhas nas redes sociais.  
 
 Fim à invasão e ocupação turca agressiva a Afrin – Fim ao Genocídio e ao 
Feminicídio!  
 Levantem-se pela defesa do povo, da terra, da cultura e do património histórico de 
Afrin 
 Levantem-se pela defesa da Autogestão Democrática e Ecológica em Rojava e 
Norte da Síria! 
 Defender Afrin é Defender a Revolução das Mulheres – o fascismo do Erdogan Não 
Passará! 
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