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Vrijdag was coördinatielid van de Vrouwenbevrijdingsbeweging Koerdistan (KJK) Zêrîn
Rüken te gast in het tv-programma ‘Rojeva Jin’-op Stêrk TV. Ze evalueerde de Turkse
aanvallen op Rojava, 1 november Wereld Kobanê Dag en de isolatie die werd opgelegd aan
Abdullah Öcalan.
Rüken bracht hulde aan het verzet van 2014 en de YPG / YPJ-strijders die hun leven verloren
om de overwinning op DAESH (ISIS) in Kobanê te behalen.
Ze sprak over de aanvallen van de Turkse staat tegen Kobanê en Girê Spî op 28 oktober en
zei: “Kobanê is de plaats waar leider Apo voor het eerst stappen ondernam in Rojava en de
zaden van nieuw leven besprenkelde”.
Rüken voegde hieraan toe: “Vandaag is Kobanê een stad van vrouwen die vrijheid willen, die
niet buigen voor het fascisme en vechten voor hun vrije identiteit”.
Rüken benadrukte dat de geestkracht die op 6-8 oktober ontstond en Kobanê verdedigde,
tot leven kwam in heel Koerdistan. Ze zei dat het Kobanê-verzet een nationale geestkraht
creëerde in Koerdistan.
In het Kobanê-verzet zijn drie lijnen naar voren gekomen, namelijk het
vrouwenvrijheidsproject, de nationale eenheid en het internationale project.
Rüken merkte op dat dergelijke internationaal verzet zeldzaam zijn in de geschiedenis.
Honderden internationalisten zagen in deze revolutie een uitweg en een oplossing voor de
crisis die door de kapitalistische moderniteit werd geleefd en kwamen hiervoor naar
Koerdistan “.
Rüken onderstreepte dat Erdoğan ISIS daadwerkelijk heeft versterkt en geholpen en voegde
eraan toe dat het doelwit in Kobanê de prestaties waren van Koerden en alle socialistische
volkeren die vochten om een nieuw leven op te bouwen. “Koerdische vrouwen in het
bijzonder – zei ze – vergaten Afrin niet. Integendeel, ze hebben hun lijden getransformeerd
in een meer georganiseerde strijd en een grote hoop. Afrin zal de ISIS en Erdoğan
mentaliteit verslaan zoals het werd verslagen in Kobanê “.
Vrouwen onder leiding van de Kobanê-revolutie en het paradigma van Öcalan hebben een
nieuw leven gecreëerd op basis van een vrij, democratisch en gemeenschapsleven, zei
Rüken en ze vervolgde: “Vrouwen zijn veel meer georganiseerd op het gebied van
onderwijs, economie, denken en strijden, en vandaag is hun strijd een bron van inspiratie
voor alle vrouwen in de wereld “.
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Rüken wees erop dat “naarmate Koerdische prestaties toenamen, ook het isolement dat
werd opgelegd aan de Koerdische Volksleider en de aanvallen op vrouwen, toenam. En dit is
geen toeval. We moeten echter bewust handelen en onze strijd vergroten totdat we het
İmralı-systeem vernietigen en Leider Apo vrij maken “.
Tot slot zei Rüken over de lokale verkiezingen die volgend voorjaar in Turkije gehouden
zullen worden: “Een vrouwenfront tegen martelpolitiek zal het grootste antwoord zijn op
fascisme, verkrachting en geweld door vrouwen”.
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