partido da terra de
Iolanda Mato Creo, concelheira e Portavoz do Grupo Municipal do PARTIDO DA TERRA DE LOUSAME,
de conformidade com o estabelecido no Regulamento Orgânico do Concelho de Lousame, apresenta
para o seu debate e aprovação durante a próxima sessão plenária a seguinte
MOÇÃO DE APOIO E SOLIDARIEDADE COM KOBANE E ROJAVA
O massacre perpetrado polo chamado Estado Islâmico o passado 20 de julho na localidade turca de
Suruç, matando a 32 pessoas que estavam a expressar a sua solidariedade com a cidade de Kobane,
situada na região autónoma de Rojava, soma-se ao perpetrado o 25 de junho contra a própria
população civil da cidade, no que foram assassinadas a mais de 230 civis, evidencia como os curdos
da Síria são a população contra o que com mais virulência vem atuando o fundamentalismo armado.
Isto acontece precisamente polo esforço da população de Rojava, desde o colapso do estado da Síria
que se produziu com uma guerra civil que dura já mais de quatro anos, de imaginar e levar à prática
um sistema de autogoverno sustentado do respeito e implicação de todos os grupos étnicos e
religiosos (incluíndo, sem distinções, a curdos, árabes, cristãos, jazedis e turcomanos em todas as
instituições) e nos princípios do confederalismo democrático, na ecologia e na libertação da mulher.
Frente às numerosas moções de apoio e solidariedade que prosperaram em muitos municípios ante
outros atentados cometidos desde a intolerância fundamentalista, como os de janeiro deste ano em
Paris, chama a atenção o silêncio frente os constantes massacres cometidos contra a população de
Rojava. Não pode, portanto, ignorar-se o sacrifício das populações dessa região para defender os
mesmos direitos humanos básicos, incluíndo o direito à própria vida, e a sua valentia para levar
adiante um quadro democrático sem precedentes em todo o Oriente Próximo.
Desde a distância que nos separa de Rojava, o Concelho de Lousame pode não só expressar a sua
solidariedade e apoio, mas tentar traduzí-la em medidas concretas de ajuda desde os organismos de
cooperação dos que faz parte, como o Fundo Galego de Cooperação e Solidariedade e diretamente.
Por isso, propõe-se ao Pleno do Município de Lousame a adopção dos seguintes ACORDOS:
1. Declarar o apoio desde Concelho aos municípios livres dos cantões de Rojava no seu
empenho por defender os direitos humanos, a democracia e a plena participação das
mulheres em todas as instâncias da sociedade.
2. Instar ao Fundo Galego de Cooperação e Solidariedade, assim como à Subdireção Geral de
Cooperação Exterior do Governo Galego, a priorizar a cooperação humanitária e de
reconstrução com a região autónoma de Rojava nos seus objetivos estratégicos.
3. Entrar em contato com o Crescente Vermelho Curdo (Heyva Sor a Kurdistanê), organização
humanitária que que dá apoio a todos os refugiados de Rojava sem distinções, incluindo
curdos, árabes, cristãos, jazedis e turcomanos, para estabelecer vias de ajuda direta.
4. Promover a geminação (irmanamento) deste município com algum dos municípios livres dos
cantões de Rojava como medida de apoio, solidariedade e conhecimento mútuo.
5. Dar a conhecer a situação de Rojava e do Curdistão entre a vizinhança do município
promovendo um ciclo de atividades culturais e divulgativas sobre a realidade curda.
6. Trasladar estes acordos às administrações municipais e cantonais de Rojava.
Em Lousame, a 3 de agosto de 2015
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