
Declaración final do Foro sobre a Revolución das Mulleres de Rojava (Norte e Leste de 
Siria)
 _______________

Durante os días 22 e 23 de xullo de 2022, celebrouse na cidade de Qamişlo o Foro sobre a Rev-
olución das Mulleres de Rojava (norte e leste de Siria).  Participaron 200 mulleres de todos os 
sectores da sociedade en Siria.
Moitas mulleres de Oriente Medio e doutros países seguiron o noso foro a través da transmisión 
en directo.  Moitas mulleres e organizacións de Oriente Medio, Europa e América enviaron os 
seus parabéns e desexos de traballar xuntos cara ao éxito.  

O noso foro foi organizado para conmemorar o X Aniversario do pasado 19 de xullo, por sete or-
ganizacións de mulleres, a saber:
Kongra Star, Jineolojî Academy, YPJ, Asociación de Mulleres ‘Zenobya’, Unión de Mulleres Sirias, 
Consello de Mulleres de Siria do Norte e Este e Consello de Mulleres Sirias.

O obxectivo principal deste encontro foi avaliar o proceso de revolución das mulleres, así como 
a creación de perspectivas para a protección e promoción dos dereitos das mulleres. Tratáronse 
temas como o impacto da loita durante esta última década, analizando os ataques á Revolución, a 
Resistencia das mulleres e o impacto de ambos no camiño da liberdade en Kurdistán, Siria, Ori-
ente Medio e o mundo no seu conxunto.

Un dos oradores do noso foro, comandante das YPJ, SDF e xefe xeral das unidades antiterroris-
tas (YAT), Heval Jiyan Tolhildan;  así como dous delegados do foro: o comandante do YPJ, Heval 
Roj Khabur, e outro membro do YAT, Heval Barîn Botan, foron brutalmente martirizadas polo esta-
do turco fascista cando regresaban a noite do primeiro día da nosa reunión.

Condenamos enerxicamente as estratexias terroristas empregadas polo estado turco ocupante e 
decidimos dedicar o Foro da Revolución das Mulleres aos mencionados mártires caídos.
Prometemos reforzar a loita pola liberdade das mulleres e aumentar o noso poder de autodefensa 
ao protexer e promover a revolución feminista, chegamos a importantes conclusións:
Os 10 anos de revolución están cheos de pasos históricos e conseguíronse grandes fitos para to-
das as mulleres. Estes logros revolucionarios das mulleres convertéronse nunha esperanza para 
o mundo enteiro. Fortalecer e continuar esta revolución é a decisión do noso foro a prol de seguir 
perpetuando logros de empoderamento feminino e matriarcal en todos os sectores sociais.
A revolución das mulleres sofre ataques continuos e gravísimos; continuos obstáculos polos que 
aínda non se cumpriron os obxectivos máis elementais.  

Para levar a cabo a revolución das mulleres é necesario continuar o traballo e seguir construíndo 
a revolución á que chamamos a participar todas as mulleres do globo, para facer efectivas —to-
das xuntas— as nosas liberdades sociais, económicas, políticas e nacionais. _______________



A Lei da Muller é un logro de vital importancia na revolución. A loita debe ser librada e intensifica-
da para aplicar as liberdades que defendemos no contexto a nivel sirio.
En Siria, celebrar un encontro de mulleres deste tipo e neste momento é un éxito sen prece-
dentes. Mais tamén como un sinal importante para promover alianzas máis democráticas entre as 
mulleres. É necesario reforzar a solidariedade das mulleres dos pobos de Siria.
 

Somos conscientes de que a Revolución das Mulleres é ante todo unha revolución da conciencia, 
para a que nos adicamos a concienciar sobre a loita pola liberdade.
Rescatar a todas as mulleres da ocupación, catividade e ataques patriarcais é a nosa principal 
tarefa. Por iso, aumentaremos os nosos esforzos e, sobre todo agora, cando a liberación de 
cidades como Afrin, Bab, Jarablus, Azaz, Idlib, Serêkaniyê e Girê Spî, baixo a ocupación do Esta-
do turco e os seus axentes mercenarios, é de suma importancia. Xeito polo cal, imos multiplicar 
estes esforzos mencionados. Os asasinatos teñen como obxectivo principalmente ás mulleres. 
Temos o poder e a obriga de protexernos contra todo tipo de ataques da potencia ocupante e 
do poder patriarcal dominante.  A mentalidade e a integridade de ningunha muller deben quedar 
desprotexidas.

Sabendo que unha solución democrática e duradeira non é posible sen a vontade das mulleres, 
loitamos por garantir a participación na toma de decisións políticas e promovemos o incremento 
da consolidación dos dereitos das mulleres na constitución da liberdade no marco mundial e, es-
pecialmente, dos pobos. de Siria.
 

 Bijî Şoreşa Jinan!
 Bijî Yekîtiya Jinan!
 Bijî Yekîneyên Parastina Jin YPJ’ê!
 Şêhîdên Azadiyê Bêmirin en!
 Jin, Jiyan, Azadi!
 
Foro sobre a Revolución das Mulleres de Rojava e do Nordeste de Siria
 23 de xullo de 2022
 Qamishlo


