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Proposta para a construção de um comitê nacional de solidariedade com os 

Povos do Curdistão 

Centro de Cultura Libertária da Azenha - CCLA 

 

 

Curtíssima análise conjuntural da região 

A região do Curdistão, mais especificamente na região do norte da síria, vive atualmente um 

momento revolucionário. Oportunizado pelo vácuo de poder ocasionado pela guerra civil da síria, o 

Grupo de Comunidades do Curdistão (KCK) viu a oportunidade de crescer dentro da região de 

Rojava, onde antes as propostas do Confederalismo Democrático não tinham muito eco. Através da 

resistência e luta contra o Estado Islâmico, as forças do YPG e YPJ foram ganhando cada vez mais 

espaço na região, criando cantões de resistência onde a partir de 2014 se realiza a construção das 

assembleias de bairros e comunidades que são a base do Confederalismo democrático. O KCK, 

assim como o próprio Confederalismo Democrático, foi originados a partir de uma mudança de 

paradigma radical sofrida pelo Partido dos Trabalhadores do Curdistão, fruto de um 

desenvolvimento teórico que resultou no rompimento com o marxismo-leninismo e na procura de 

uma proposta de uma sociedade sem estado. Abdullah Ocalan, principal liderança do povo curdo e 

líder do PKK, ao ser preso, escreve os fundamentos teóricos que são posteriormente aprovados no 

congresso do partido, não sem atrito e discussão. Vemos hoje na prática uma das experiências 

revolucionárias mais desenvolvidas na história recente e cujos limites ainda não estão impostos.  

É importante ressaltar que esta mudança de paradigma dá-se junto à massificação do partido, com o 

ingresso de milhares de membros provenientes de setores camponeses e tribais da região do 

Curdistão. Isto ocorre junto a uma luta intensificada do partido contra as elites fundiárias, que 

exerciam sob o povo curdo uma forma de poder similar ao feudalismo. Com a entrada destes 

sujeitos políticos começa a mudança gradual da ideologia do partido, com sucessivas rupturas com 

os elementos político-teóricos estranhos aos curdos, como o estadismo. A mudança de objetivo 

finalista, da construção de um estado-nação curdo independente para a construção de uma sociedade 

sem estado socialista reflete bem isto. O projeto do KCK, ferramenta criada para dar corpo a esta 

ambição, é, então, fruto do primeiro partido de massas do povo curdo. Todos os outros partidos 

anteriores, com destaque ao KDP de Barzani, constituíam-se enquanto partidos da elite curda, 

representantes da burguesia ou da aristocracia feudal/clânica
1
.  

Na guerra civil síria o país se vê dividido em quatro polos político militares. De um lado, Bashar al 

Assad e o SAA (sigla para Exército Árabe Sírio, em inglês), apoiado principalmente pela Rússia e 

seu projeto imperialista na região. Do outro, o FSA (Exército Livre da Síria, na sigla em inglês), 

principal braço dos Estados Unidos na região, contendo em seu interior dezenas de grupos 

diferentes, de braços da Al Qaida até grupos da extrema direita turca. O Estado Islâmico do Iraque e 

da Síria (Daish, em Árabe), apoiado de forma não aberta por grupos wahabistas da Arábia Saudita e 

da Turquia (inclusive grupos que compõe o AKP) é o terceiro exercito que de forma violenta 

conquistou grandes porções da Síria, perdendo agora bastante espaço para o SDF (Forças 

Democráticas da Síria, na sigla em inglês), exército no qual o YPG e o YPJ são as principais forças. 

O SDF é a força de defesa oficial da Federação do Norte da Síria – Rojava.  

A Federação do Norte da Síria – Rojava foi formada no dia 17 de março de 2016 segundo os ideais 

preconizados pelo Confederalismo Democrático e consiste em uma federação de cidades, bairros e 

                                                 
1
 No Curdistão persistem os clãs, que consistem em famílias donas de terra na qual trabalham camponeses em condições 

de servos. Durante o império Otomano, os líderes clânicos possuíam o privilegiado status de Sheik, razões pela qual 

hoje as grandes famílias curdas são alinhadas ao regime do AKP de Erdogan pelo seu caráter neo-otomano.  
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tribos organizadas em torno de assembleias comunais. É o projeto de autogestão defendido pelo 

SDF, e seu território hoje se expande para áreas muito além daquelas que os curdos são maiorias, 

abrangendo outras etnias, como árabes, assírios e turcomanos. Apesar das dificuldades da guerra, 

tem-se conseguido avançar no projeto de democracia radical, com a criação de assembleias de base 

e forças de defesa autônomas nos vilarejos.  

O que se forma agora para o povo curdo são dois caminhos, dois projetos políticos, a serem 

escolhidos. De um lado, o projeto da elite curda, a chamada ‘solução feudal’, materializada pelo 

KRG (Governo Regional do Curdistão) no Curdistão Iraquiano, fortemente apoiado pelo 

imperialismo estadunidense, que visa criar um país fantoche na região ao modelo de Israel. Conta 

também com uma aliança tática com a Turquia com o objetivo de atacar e estancar o avanço dos 

curdos revolucionários. O segundo projeto é o projeto materializado no KCK e na atual Federação 

do Norte da Síria, que é a chamada ‘solução democrática’ para o Curdistão. Seu objetivo não é a 

criação de um novo estado nação, e sim de uma confederação de aldeias e vilas autônomas. É o 

projeto do povo curdo, dos trabalhadores, camponeses, dos curdos ‘sem sobrenome’. 

A experiência dos comitês de solidariedade 

Vimos no Brasil e no resto da América Latina a formação de diversos comitês de solidariedade com 

o povo curdo. A maioria teve uma existência efêmera, focado em atividades culturais e com pouca 

eficiência no quesito de colocar a solidariedade com a revolução no Curdistão na pauta do dia. 

Apesar de ter sido importante o trabalho de tradução de textos e informes sobre a situação da região, 

os comitês falharam em massificar a questão curda, inserindo-a como tarefa do internacionalismo, 

colocando como responsabilidade dos trabalhadores do mundo o sucesso da revolução curda. E, de 

fato, a revolução curda e o projeto Confederalista Democrático apenas triunfará com o apoio da 

classe trabalhadora de todo o mundo.  

O fato de tal apoio não acontecer é em si um dado. Para muitos setores da esquerda é interessante 

que se oculte o que ocorre no Curdistão, razão pela qual os comitês foram em diversos momentos 

boicotados – sendo-os vetado eventos em alguns sindicatos e outros organismos de classe – ou 

infiltrados para serem sabotados. Parte da ‘esquerda guerra fria’, com sua visão dicotômica do 

mundo, tem seu apoio incondicional na ditadura de Bashar Al Assad e na teocracia iraniana. Veem 

na manutenção destes regimes uma força anti-imperialista, ignorando os imperialismo regionais 

contra os muitos povos que habitam as suas fronteiras. De forma ainda mais gritante, ignoram os 

interesses e as interferências imperialistas da Russia e da China, compromissados com o governo 

sírio e iraniano.  Para estes, as graves violações dos direitos humanos e dos direitos étnicos dos 

povos são apenas um ‘mal menor’ frente a ameaça do imperialismo estadunidense.   

Outro setor que boicote e nega a revolução do Curdistão é aquele que defende de forma cega a tese 

das primaveras árabes. Deste houve diversas tentativas de infiltrações nos comitês existentes para 

tentar mina-los por dentro, disputando qual lado que deve ser defendido na guerra civil síria. Neste 

contexto defenderam o FSA, esse sim braço direto dos Estados Unidos e Turquia no conflito, como 

aspirantes legítimos da vontade popular do povo sírio. Ao mesmo tempo, não poupam críticas e 

ataques ao PKK e ao YPG/YPJ, enxergando na mudança de paradigma que o levou a não mais 

aspirar um estado curdo independente uma traição e capitulação aos interesses imperialistas, 

ignorando a massificação dos comitês e assembleias de base e os grandes avanços da luta contra o 

patriarcado na região. 

É necessário superar esta primeira fase dos comitês de solidariedade, criando uma nova rede de 

solidariedade com os povos do Curdistão que paute o internacionalismo e o classismo como a base 

para a solidariedade com a revolução, que sirva como uma ligação do povo do território autônomo 

de Rojava com o povo brasileiro, que rompa o cerco construído pela imprensa burguesa e pela 

esquerda estatista. Apenas com a construção de uma verdadeira rede de solidariedade entre os povos 

poderemos assegurar o futuro do processo revolucionário na região da mesopotâmia. 
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Construir a rede de solidariedade internacionalista e classista 

Um dos motivos da falência dos comitês era o modo como eles eram constituídos. Todos os comitês 

do brasil funcionavam como coletivos – grupos de afinidade, na melhor das hipóteses, sem 

princípios claros nem uma base de acordo. Falharam na tarefa de tornarem-se plataformas de 

solidariedade de classe. Não é, porém, tarde para esta tarefa. 

Propomos a construção de uma rede de solidariedade com os povos do Curdistão a nível nacional, 

com a constituição de uma secretária nacional e núcleos locais, que coordenem atividades de 

propaganda. 

As atividades de uma rede de solidariedade são relativamente simples: no momento, o que se deve 

fazer é propagandear a revolução curda, torna-la conhecida aos trabalhadores, criando assim a 

solidariedade à causa. Também identificar e explicitar os diversos acordos de cooperação existentes 

entre o Brasil e a Turquia, principal algoz do povo curdo. 

Outra possível tarefa do comitê é incentivar e organizar as traduções de material teórico e 

informativo sobre os curdos. Atualmente diversos trabalhos de tradução vem sendo feito, porém 

estão dispersos, faltando uma plataforma virtual que condense essa informação. Também pode ser 

tarefa organizar eventos e formações com os companheiros curdos que trabalham na divulgação da 

questão curda por estas bandas. Atualmente falta aos companheiros e companheiras que vem uma 

referência fixa que possa organizar atividades de formação e outras.  

Pensamos em incentivar a formação de núcleos locais da rede de solidariedade, com pelo menos 3 

pessoas, com uma destacada para ser secretária, estando em contato com o a secretária nacional. 

Esta secretaria seria composta pelos secretários dos núcleos e se reuniria com periodicidade a ser 

definida via alguma plataforma virtual. Dentre os secretários, uma dupla seria destacada como 

secretaria de organização, responsável por acompanhar os núcleos, marcar as reuniões, dividir as 

tarefas para a construção das campanhas de propagandas e manter o contato direto com o KNK 

(braço diplomático do KCK). 

A nossa proposta é que o encontro incentive a construção desta rede, e que a inclua dentro do 

âmbito do mesmo. O formato descrito acima é apenas para ilustrar o funcionamento de uma rede de 

solidariedade a nível nacional, podendo variar. Achamos importante manter as tarefas de 

solidariedade com o povo curdo, dentro do principio do classismo internacionalista. 

 

 


