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DECLARAÇÃO DAS MULHERES
PAREM IMEDIATAMENTE A GUERRA DE OCUPAÇÃO DA TURQUIA CONTRA O NORTE E LES-

TE DA SÍRIA!

Em 9 de outubro de 2019 o Estado Turco deu início à sua guerra de invasão e ocupação do território do norte 
da Síria. O Exército Turco tem atacado todas as grandes cidades e povoações ao longo da fronteira com ataques 
aéreos e bombardeamentos com morteiros. De acordo com números publicados pelo Crescente Vermelho 
Curdo durante apenas os primeiros cinco dias dos ataques pelo menos 46 civis foram mortos e 139 feridos, 
incluindo muitas mulheres e crianças. Neste momento o Exército Turco juntamente com uma assim denom-
inada “Exército Sírio Nacional”, composto por mercenários de diferentes grupos terroristas, também tentam 
invadir por terra. Ao mesmo tempo, células adormecidas do Estado Islâmico (ISIS) iniciaram novos ataques ao 
longo do norte da Síria. As Forças Democráticas Sírias (SDF) e as Unidades de Defesa das Mulheres e do Povo 
(YPJ-YPG), que haviam libertado a Síria do Norte e do Leste do regime terrorista do Estado Islâmico, estão ag-
ora a dedicar as suas vidas para proteger o povo de uma nova ocupação e massacres. Mulheres que libertaram 
milhares de mulheres da escravidão sob o Estado Islâmico são agora bombardeadas por um exército da OTAN.

Milhões de vidas de pessoas de todas as diferentes comunidades étnicas e religiosas desta região estão ameaça-
das. Dez mil famílias foram deslocadas. Além das aldeias predominantemente povoadas por curdos e árabes, 
os bairros cristãos foram especificamente visados. É óbvio que estes ataques são perpetrados com o objetivo de 
limpeza étnica e da mudança demográfica. A ocupação turca e os crimes de guerra em Afrin a partir de janeiro 
de 2018 foram tolerados pela comunidade internacional até hoje. Por isso a Turquia esforça-se agora para ex-
pandir o seu território e impor o seu governo a outras regiões da Síria do Norte e do Leste, violando o direito 
internacional e a soberania da Síria.

Ao mesmo tempo, a Turquia negligencia a vontade dos povos da região que têm vivido pacificamente sob auto-
gestão democrática. Os ataques da Turquia são dirigidos diretamente contra os ganhos da revolução das mul-
heres em Rojava, que tem sido uma fonte de inspiração para as mulheres de todo o mundo. Mulheres que têm 
sido uma vanguarda na construção de um modelo social alternativo de uma sociedade democrática e ecológica 
baseada na libertação das mulheres são alvo de grupos jihadistas assassinos. A co-presidente do Partido Futuro 
da Síria, Hevrin Xelef, foi assassinada em uma emboscada no dia 12 de outubro quando estava a caminho de 
uma visita a pessoas feridas e deslocadas na região de Til Temir. Apesar de 8 anos de guerra contínua na Síria, 
as regiões de Administração Autônoma no Norte e no Leste da Síria conseguiram garantir as necessidades hu-
manas e os direitos democráticos a todos os povos desta região. Centenas de milhares de refugiados de guerra 
de diferentes regiões da Síria encontraram refúgio aqui. Sem qualquer apoio relevante da ONU, estes refugia-
dos foram acolhidos, protegidos e apoiados pelas estruturas da Administração Autônoma.

Enquanto o governo de Erdogan anunciava abertamente esta guerra e seus planos de ocupação, a comunidade 
internacional – incluindo organismos da ONU – não tomou qualquer medida adequada para impedir que isto 
acontecesse. Além disso, potências hegemônicas como a Rússia e os EUA encorajaram a agressão turca. Os 
genocídios do Império Otomano contra os Armênios e o povo Siríaco em 1915 e os massacres contra o povo 
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curdo em Dersim, Halebje, Nussaybin, Cizire, Afrin... ainda estão em nossas mentes. Hoje, mais uma vez, 
crimes contra a humanidade foram preparados e executados abertamente, uma vez que o cômputo dos lucros 
da guerra conta mais do que as leis internacionais, direitos e valores humanos.

Mulheres em Rojava sempre destacaram: “Temos defendido a revolução das mulheres com os nossos sac-
rifícios. Lideramos a nossa luta em nome de todas as mulheres do mundo”. A guerra da Turquia contra as 
mulheres e os povos do Norte e do Leste da Síria são como uma agressão contra todas(os) nós. Ela tem como 
alvo os ganhos e valores das nossas lutas pelos direitos das mulheres, pela liberdade e pela justiça – em toda a 
parte. Com a campanha internacional Mulheres defendem Rojava nos unimos contra o fascismo, a ocupação 
e o patriarcado. Levantamos a nossa voz para o reconhecimento da Administração Autônoma no Norte e no 
Leste da Síria, pela paz e justiça na Síria.

A fim de evitar novos genocídios e feminicídios no século XXI, instamos o Conselho de Segurança das Nações 
Unidas, todos os órgãos relevantes da comunidade internacional e os governos a tomarem medidas urgentes 
para:

• Parar imediatamente a invasão e ocupação pela Turquia no norte e leste da Síria 
• Estabelecer uma zona de exclusão aérea para a proteção das vidas do povo no norte e leste da Síria. 
• Prevenir mais crimes de guerra e limpeza étnica por parte das forças armadas turcas, do Estado Islâmico, 

da Frente El Nusra e outros grupos terroristas jihadistas
• Levar todos os crimes de guerra e criminosos de guerra a julgamento
• Parar o comércio de armas com a Turquia 
• Implementar sanções políticas e econômicas contra a Turquia 
• Reconhecer a Administração Autônoma Democrática do povo do norte e leste da Síria 
• Tomar medidas imediatas para uma solução política da crise na Síria com a representação e participação 

de mulheres e representantes do povo de todas as diferentes comunidades nacionais, culturais e religiosas 
na Síria

Women Defend Rojava Campaign Committee
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Primeiras assinaturas:

Organisations:
Women‘s Council of North and East Syria; Kongra Star; Council of Women in Syria MJS, Union of Free Wom-
en East Kurdistan KJAR, Organisation of Freedom Seeking Women Kurdistan RJAK, East Kurdistan Women’s 
Association Ronak, Kurdish Women’s Public Relation Office REPAK, Kurdish Women’s Movement in Europe 
TJK-E; International Representation of Kurdish Women’s Movement IRKWM, Kurdish Women’s Peace Office 
CENÎ; Kurdish Women’s Student Union JXK; Young Women’s Movement Jinên Ciwan; Êzidî Women’s Freedom 
Movement TAJÊ; Alevit Democratic Women‘s Movement; Free Women‘s Foundation Rojava (WJAR); Initiative 
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of Democratic Muslim Women; Jineolojî Academy; Palestine Women’s Association Lebanon; Women’s Branch of 
Syriac Union Party Lebanon; Social and Cultural Association NEWROZ Lebanon; Mujeres Terretorios y Resistan-
cias (Santa Cruz / Bolivia); Southall Black Sisters (UK); Revolutionary Association of the Women of Afghanistan 
(RAWA); Women’s Strike Poland; Mujeres Libres (CNT / Spain); Union Syndicale Solidaires France; International 
Labour Network of Solidarity and Struggles; Feminist Assembly of Madrid (Spain); Feministas de Abya Yala (Uru-
guay); Centro de Intercambios y Servicios Cono Sur CISCSA (Argentina); 

Individuals:
Mahila Kisan Adhikaar Manch (Forum for Women Farmers‘ Rights, India); Sylvia Marcos (Author, Mexico); 
Meredith Tax (writer & Emergency Committee for Rojava, USA); Nadje Al-Ali (academician, USA); Collette 
McAllister (Sinn Féin, Irland); Maria Luiza Duarte Azedo Barbosa (World Women‘s March, Brazil); Dr Radha 
D’Souza (University of Westminster, UK); Dr Mahvish Ahmad (University of Western Cape, South Africa), Fran-
cesca Gargallo Celentani (author and feminist, Mexico); Laura Quagliuolo (editor, Italy); Teresa Cunha (acade-
mician, Portugal); Tor Bridges (aunt of Anna Campbell, Producer, UK);  Lilian Galan (MPP, Uruguay); Nancy 
Fraser (professor of philosophy and politics, USA);  Dr Mithu Sanyal (author and broadcaster, Germany); Mar-
garet Owen (Widows for Peace through Democracy WPD & Patron of Campaign Peace in Kurdistan, UK); Alba 
Sotorra Clua (filmmaker, Spain); Rahila Gupta (writer and activist, UK); Dr Mónica G Moreno Figueroa (sociol-
ogist, UK); Julie Ward (Member of European Parliament, UK); Prof Sarah Franklin (sociologist, UK); Wendy Lyon 
(human rights lawyer, Ireland); Dr Zahra Ali (sociologist, USA); Fatemeh Sadeghi (McGill University, Canada/
Iran); Dr Sarah Glynn (academician, Scotland); Maryam Ashrafi (social documentary photographer & film-mak-
er, Iran); Dr Hettie Malcomson (academician, UK); Debbie Boockchin (journalist & author, UK); Selay Ghaffar 
(Solidarity Party of Afghanistan); Dr Marina Sitrin (Binghamton University, USA); Amber Huff (researcher, UK); 
Christelle Terreblanche (University of Kwazulu-Natal, South Africa); Erella Shadmi (academician, Israel); Molly 
Crabapple (artist and author, USA); Dr. Soraya Fallah (California State University, USA); Dr. Camilla Power 
(Radical Anthropology Group, UK); Prof. Flavia Almeda Pita (State University of Feira de Santana Bahia & In-
cubadora de Economia Popular Soldidaria, Brazil); Houzan Mahmood (writer, UK); Dina al-Kassim (University 
of British Colombia, Canada), Vilma Rocio Almendra Quiguanas (Indigenous Nasa/Misak, Pueblos en Camino, 
Colombia); Helina Paul (ecologist, UK); Rane Khanna (filmmaker & lecture, UK); Mechthild Exo (researcher & 
activist in peace and conflict studies, Germany); Rita Lora Segato (National University of San Martin, Brazil); 
Prof Emeritus Ana Falu (National University of Cordoba, Argentina); Janet Sarbanes (writer and professor, USA);  
Charlotte Maria Saenz (academician, USA); Monika Gärtner-Engel (founding member of World Women Con-
ference, Germany); Carla Bergman (writer & film-maker, Canada); Targol Mesbah (academician, USA); Lilián 
Raquel Galán Pérez (deputy of Parla Sur, Latin America); Sally Jackson (academician, USA); Verónica Mounier 
(academician, Mexico);  ...


