Kolektif inşaat Rojava
Yıllardır Suriye'de hüküm süren savaş, özellikle de sivil halktan
sayısız kurbana yol açtı. Milyonlarca insan ülkeyi terk ederek
kaçtı, binalar ve altyapı yıkıma uğradı. 2012 yazında, Kuzey
Suriye'deki çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu halk, içsavaşın
kıyısında yerel bir özyönetim ilan etmeyi başardı: Rojava
O günden bu yana Rojava'da, hem Orta Doğu'ya örnek teşkil
edebilecek, hem de tüm dünyada yeni bir umut ve yeni perspektiflerin doğmasını sağlayabilecek demokratik
konfederalizm adı verilen toplum modeli deneyimlenmekte.
Dayanışma inşaatı projesi, (çoğu) zanaatkar olan bizim bu toplum modeline nasıl destek olabileceğimiz
sorusuna cevap olarak doğdu. Rojava'daki dostlar gibi, biz de, özgür ve eşit bir toplum fikrini savunan v
hayata geçirilmesine katılan insanlarız.
Anaokulu ve yuvaların, sağlık merkezlerinin, eğitim kurumlarının ve kadın kooperatiflerinin inşasını
destekleyen Rojavalı Özgür Kadınlar Vakfı WJAR'la birlikte çalışıyoruz. 2014 yılında kurulan Vakıf, kadın
hareketiyle aramızdaki ilişkiyi sağlamasının yanında, Rojava'daki inşaat projelerinin planlanması ve hayata
geçirilmesindeki ortağımız.
Rojava'daki toplumun merkezinde taban demokrasisine dayanan bir özyönetim yer alıyor. Her bireyin ve
halkın özgür gelişimi, ekolojik devamlılık ve dayanışmaya dayanan kolektif yapıların inşası, bu özyönetimin
temel ilkelerini teşkil ediyor.
Kadınların özgürleşmesi ve eşit haklara sahip olması, bu örgütlenmenin temel öğelerinden biri. Çok sayıda
kadın YPJ birliklerinde IŞİD'e karşı savaşıyor. Ayrıca, özörgütlenmeleri ve erkeklerin ve kurumların
ayrımcılığına karşı seslerini yükseltmeleriyle erkekegemen yapılara karşı günlük bir mücadele veriyorlar.
Politik ve toplumsal mücadele ve karşılıklı eğitim, kadınların özgürleşme mücadelesinin temelini teşkil ediyor.
Ve bunun için mekanlara ihtiyaç duyulmakta.
Bu nedenle, bir toplum merkezi inşa ederek kadın hareketine destek olmak istiyoruz.
Rojava'daki özyönetim, dört bir taraftan gelen saldırılarla karşı karşıya. Ayrıca Irak ve Türkiye sınırları
ambargo dolayısıyla büyük ölçüde kapalı. İlaç ve besin gibi yaşamsal önemdeki malların eksikliği
hissediliyor. Sınırların kapatılması, (yeniden) inşa sürecini oldukça zorlaştırmakta. Dolayısıyla bölgede
bulunan materyallerle inşa edilebilecek, müşterek kullanılabilecek ve kamusal altyapının bir parçasını teşkil
eden bir bina planlıyoruz. Kolektif şantiye, bir yandan binanın inşasını, diğer yandansa karşılıklı iletişimi
olanaklı hale getirmeyi ve başka inşaat projeleri için ilk adımı atmayı hedefliyor. Bu nedenle, inşaatın oradaki
insanlarla birlikte planlanması, yürütülmesi ve mevcut gereksinimlere uygun hale getirilmesini projemizin
önemli bir öğesi olarak görüyoruz.
Kendimizi, alternatif birlikte yaşam, dayanışmaya dayanan ekolojik eylem ve liberter toplum yapılarının
yaygınlıklık kazanmasına katkı sağlayan insanlar olarak görmekteyiz. Bu fikirleri, şantiyemiz bağlamında
mümkün olduğunca geniş bir kitleye ulaştırmak istiyoruz. Rojava'dan öğrenebilir, öğrendiklerimizi kendi
fikirlerimizi de katarak zenginleştirebiliriz.
Topladığımız bağışlarla gerekli materyal ve iş aletlerini finanse etmek ve Rojava'nın dayanışmacı
ekonomisine katılmak istiyoruz. Oradaki yapılara mümkün olduğunca az yük olmak amacıyla, altyapının
tamamını (çeviri, tıbbi hizmetler vs.) kendimiz sağlamayı hedefliyoruz. Proje bütünüyle bağışlarla finanse
edilmektedir.
avahî Solidarity Construction Rojava
Kurdistan Hilfe e.V.
Hamburger Sparkasse
IBAN: DE4020050550104922704
BIC: HASPDEHHXXX

Mail: avahi@riseup.net
Online: avahi.noblogs.org
Twitter: avahi_

