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Dünyanın dört bir yanındaki cinayet, savaş, açlık, sömürüm ve çevre yıkımı 
yaygınlaşıyor. Bunlar küresel kapitalist sistemden kaynaklanmaktadır. ABD, Avrupa, 
Rusya ve Çin gibi devletler, kendi müttefikleriyle birlikte dünyanın dört bir yanında aynı 
gücü paylaşıyorlar. 

 
Baskı her yerde hissedilebilir: burada Avrupa'da, özellikle de küresel Güney'de: İran, 
Kürdistan, Afganistan, Türkiye, Balochistan'da, Irak, Filistin, Şili, Meksika, Brezilya, 
Kolombiya - her yerde. 

 
Sosyal çekişme ve küresel neoliberal kapitalizme karşı özgürlük ve haysiyetli bir yaşam 
mücadelesi, Avrupa'nın faşist veya IŞİD'in milis çeteleriyle işbirliği içinde devlet 
saldırıları tarafından eziliyor. 

 

Neoliberal ve sömürgeci ekonomi politikası ve sömürge diktatörlüğü, milyonlarca insana 
karşı milyonlarca insanlık yaşam sürmenin sorumludurlar. Her gün öldürüp insanları 
kaçmaya zorlayan bir yıkım. 

 
- NATO ortağının Türkiye'nin Rojava ve bütün Kürtlere * karşı kanlı bir nihilasyon 
savaşını nasıl sürdürdüğünü ve serbest savaşçılara * karşı yasaklı kimyasal silahların 
kullanılmasından nasıl uzak durmadığını görüyoruz. 

 

- İran'da, güvenlik güçleriyle birlikte faşist rejimin Kürdistan rejimi ve Zahedan'ın Kürt ve 

Baloch nüfusunu katlettiği gibi serbest hareketlere acımasızca saldırdığına tanık 

oluyoruz. Sadece son üç ay içinde, 400'den fazla ölüm ve 15,000'den fazla mahkum 

idam cezasıyla tehdit ediliyor. 

-Afganistan'da savaş halindeki NATO ülkelerinin suç eylemlerini 20 yıldır dünya 

nüfusuna "kadın özgürlüğü" olarak sunduğunu görüyoruz. Ardından güç cani Taliban'a 

geri verildi. Hazara ve diğer azınlıkların katledilmesi ve kadın ve kız çocuklarına kadın 

cinayetlerine kadar varan baskı, Afganistan İslam Emirliği'ni karakterize ediyor. 

- Pakistan rejiminin yıllardır Belucistan'a karşı sistematik soykırım uyguladığını 

görüyoruz. Pakistan'da 30.000'den fazla Beluci aktivist güvenlik güçleri tarafından 

kaçırıldı ve bir daha bulunamadı. Gazeteci Sajid Hussain'in Nisan 2020'de İsveç'te ve 

aktivist Karima Baloch'un Aralık 2020'de Toronto'da sürgünde öldürülmesinin gösterdiği 

gibi, siyasi cinayetler yurtdışına taşınıyor. 

- 2019'daki Sudan kitlesel ayaklanmasının Ömer El Beşir'in İslamcı askeri rejiminin nasıl 

devrilmesine yol açtığına, ancak daha sonra artık kadınların her türlü toplumsal 



protestosuna karşı olan General Abdel Fattah Burhan liderliğindeki askeri darbeyle nasıl 

ezildiğine tanık oluyoruz, eşcinseller, etnik azınlıklar ve öğrenciler acımasızdır ve 

insanları tutuklar, işkence eder ve öldürür. 

- Abya Yala'da (Amerika) toprak gaspları, ölüm mangaları ve küçük toprak sahiplerine 

ve Mapuçeler gibi yerli halklara karşı polis terörü yoluyla süregelen sömürgeciliği 

deneyimliyoruz. 

- AB'nin dış sınırları da dahil olmak üzere tüm dünyada ırkçı ve kanlı sınır rejimlerinin ve 

artan askeri tecridin sonuçlarını yaşıyoruz 

- Dünya çapındaki özgürlük hareketlerine yönelik baskı, ancak baskıcı devletlerin 

işbirliği ile mümkün olabileceğine göre en güçlü cevabımız şudur: 

Küresel dayanışma - tüm tiranlığa ve emperyalist güçlere karşı hep birlikte! 

Haydi güçlerini birleştiriyoruz - şimdi çözümler ve alternatifler üzerinde birlikte 

çalışalım! 

Halkımızın baskı ve zulümüne karşı direnişi ve özgürlüğümüz bir topluma olan 

özlemimiz sayesinde bağlıyız! 

 

Önemli not: Ulusal bayraklar, emperyalistlerle çalışan hiziplerin bayrakları gibi 

istenmez. 

Özgürlük mücadelesi için ulusötesi ittifak 

Balochistan 

Women Defend Rojava 

Adsız toplu (İran grubu) 

AK Aksal Göttingen 

Yeni Sudan için özgürlük 

Afgan kadınları için özgürlük  

Kürdistan Kassel Toplum Merkezi 

BIPoC - Toplu Göttingen 

Kalan Çimler 


