Kobane - Kalbimiz seninle atıyor!

Yeniden imar için sende katıl!

Dünya genelinde dayanışma ve destek
gören devrimci, dayanıklı, inancını ve
direnişini hiçbir zaman yitirmeyen özgür ordu YPG ve YPJ savaşçıları, 134
gün sonra Kobane'yi fasist DAİŞ çetelerinden kurtardılar. Bu zafer, kapasitesi çok düşük silahlarlada olsa, ahlaki
ve inancı sarsılmaz özgürlük Ordusu'nun zaferidir.
Kürt savaşçılarının özgürlük ve demokrasi adına Rojava`da gerçekleştirdikleri mücadele, şu anda dünyada en
gelişmiş özgürlük ve demokrasi Mücadelesi halini aldı. Suriye Devrimi için
Özgür Ordu, YPG gibi çok sayıda güç
farklılıkları özgünlüklerini koruyarak ve
birlikte savaşarak, sonuç alabileceklerini gösterdiler. Orada demokratik ve
bağımsız özyönetim inşa etmişlerdir.
Kürtler, Araplar ve orada yaşayan diger
halkların eşit haklara sahip ve huzurlu
yaşamaları sağlanmıştır. Kadınlar ve
erkekler için, din özgürlüğü için eşit haklar sağlanmıştır.
ICOR'un (devrimci partiler ve örgütler
uluslararası koordinasyon) ICC (enternational koordinasyon Komitesi) oybirliğiyle ICOR ve Kürt Özgürordusu
arasında dayanışma Paktını onayladı
ve ICOR dayanışma gönüllülerini, yüzde 80'i harap olmuş Kobane`ye göndermeye karar verdi.
23 Şubatta bu dayanışmayı desteklemek ve gerçekleştirebilmek için odak
Merkezi Ruhr bölgesi olmak üzere ilk
partilerüstü bir dayanışma komitesi
kurduk. Bu dayanışma komitesinde
Rojavalı kürt arkadaşlarda görev almaktadır.

Kobanedeki bir hastahanenin yeniden
inşaa edilmesini görev olarak üstlendik.
Bunu gerçekleştirebilmek için hedeflerimiz:
- Para bağışları, inşaat araçları ve aletleri, ilaç ve tıbbi malzemeler toplamak
- Dayanışma komitesinde görev almak
- Bu inşaanın gerçekleşmesi için Kobaye'ye gidecek gönüllüler kazanmak
Bunların oluşmasını sağlayabilmek
için
inşaat alanında, lojistik ve organizasyon deneyimi olan, tıbbi bilgi ve kültürel
becerisi olan, Kürtçe, Türkçe, Arapça
veya İngilizce bilen çevirmenlere çok
önemle ihtiyacımız vardır.
Para bağışında bulunmak için:
Solidarität International
IBAN: DE11 5019 0000 6100 8005 76
BIC: FFVBDEFF
Verwendungszweck:
Stichwort „Kobane-Soli-Ruhr“
Kontakt: Kobane-Soli-Ruhr@gmx.de
Bir sonraki toplantımız:
9.4. Perşembe günü, 24.4. Çuma günu, saat
18.30 da Bistro der Horster Mitte, Schmalhorststr. 1a, Gelsenkirchen

Dayanışma komitesinin ilkeleri:
Kobanedeki hastahanenin yeniden inşaasını ICOR`un yerel dayanışma komitesini
destekleyenlerdir. Bunların görevleri:
•

Kobaneye gidecek yeni görevliler kazanmak ve onları bu inşaa görevine
hazırlamak ve yetiştirmek için her toplantılarda filimler ve seminerler vermek.

•

Gönüllüler kazanabilmek, malzeme ve para bağışı toplamak için halkla
ilişkiler ve reklam kampayası oluşturmak

•

Ulaşımı sağlamak, konaklama, yemek, sağlık ve güvenlik sorularını çözmek

•

Kobaneye gidecek gönüllüleri onlara yakışır şekilde halka açık uğurlamak

•

Kobanedeki hastahanenin yeniden işleyebilmesi için inşaasını desteklemek için parasal ve maddi bağışlar toplamak

•

Inşaatı Kobanede mekanda düzenlemek, ICOR ve Kobanedeki halk kuruluşlarıyla koordine etmek için birlikte çalışıp uyum içerisinde olmaktır.

Dayanışma komitesi tarafsız, demokratik ve mali açıdan bağımsızdır. Bu Projeyi
desteklemek isteyen her antifaşist katılabilir.
Bireylere aynı zamanda gruplara, kulüplere demokratik ve eşit olarak bu ilkelerin
temeline katılanlara hoş geldiniz diyoruz.
Her katılımcı Komiteye yeni öneriler sunabilir. Bunlar demokratik şekilde oylamaya sunulur. Katılımcılar ve gruplar kendi sorumluluklarını geliştirip daha fazla etkinlikler lçlnde yer alabilirler.
Katılımcılar kendi aralarından koordinatörler seçebilirler ve bu seçllmiş koordinatörler Almanya veya uluslararası diğer dayanışma komiteleriyle işbirliği yapar
ve onları yerel toplantılara davet edebilirler, Komiteyi kamuda temsil ederler.
Komitede çevirmen, eğitim, halkla ilişkilerden, seyehat, yemek, konaklama,
sağlık, finans ve sayman ve dayanışma festivalini gerçekleştirecek birimler yetiştirilmektedir.
V.i.S.d.P: Marlies Schumann, Hauptstr.40, 45879 Gelsenkirchen

