
#7000gegenIsolation

Bis direnişin sesini duyduk - ve biz onu dağıtmak istiyoruz!

Kürt özgürlük haraketinin 7000’den fazla siyasi tutuklusu
süresiz, dönüşümsüz açlık grevinde. Tutuklu olan arkadaşlar,
özgür bir toplum için mücadele eden ve bu mücadeleyi hayatları
pahasına ceza evlerinde ve sürgünde sürdüren arkadaşlardır.
Baskıcı devlet tutukluları tecrite alarak, onların kimliklerini
ortadan kaldırmak ve kollektif mücadelelerini yok etmek istiyor.
Cezaevinde ellerinde mücadele aracı olarak bedenleri kalıyor.
Ve bunu kullanıyorlar: Süresiz, dönüşümsüz açlık grevine
girerek, tecrite bir son vermek istemekteler. 

Leyla Güven «tutuklu biri, bedeninden başka hic bir şeye sahip
değil» diye yazıyor «bundan dolayı ben bu açlık grevini
başlattım. Ben uzun yıllardan beri kadın özgürlüğü için
mücadele ettim, ve ben ben bu mücadeleyi sürdüreceğim.
Direniş sonuca varacak, biz buna sonsuza kadar inanıyoruz». 

Leyla Güven 7 Kasım’da süresiz açlık grevine başladı. Kollektif
ve feminist direnişin sembolü oldu, ve bu direniş her hafta daha
da genişliyor. Kürdistan’ın her dört parçasında ve bütün
dünyada, Kanada’da, Ingiltere’de, Fransa’da ve Almanya’da bu direnişe dayanışma olarak insanlar katılım 
sağladı. Cenevre’de bir arkadaş Birleşmiş Milletler önünde açlık grevinde. Strassbourg’da 14 kişi yüzden 
fazla gündür açlık grevindeler. Geçen haftadan bu yana yüzden fazla insan avrupa parlamentosu önünde 
oturma eylemindeler. 

Bu mücadele ve bu direniş dayanışma olmadan izole kalmış olacak. Bu izolasyonun hedefi mücadele 
edenleri susturmaktır. Bu strateji Avrupa da da sürdürülmekte. Bu medya ve toplumsal suskunluk 
stratejisidir. Birlikte bu suskunluğu kırabiliriz. Dayanışma bu mücadeleyi görünür kılacaktır. Açlık 
grevlerinde 5 insan hayatını kaybetti. Çok önemlidir: biz 7000’lerin sesini duyurmamız gerekiyor.

Türk devletinin tutuklulara karşı olan baskısı faşizmin ve diktatörlüğün açık gerceşidir. Bu saldırı kadın 
özgürlüşünün, ökolojinin ve ana demokrasi projesine karşı olan bir saldırıdır. Bu proje sayın Abdullah 
Öcalan’in tecriti ile, sayin Abdullah Öcalan bu projenin önemli anahtar kişiliği’dir, engellenmek 
istenmektedir. Fakat Rojava örneği, oradaki mücadele kadınlar öncülüğünde sürdürülmektedir, biz 
yolumuzda güç ve umut veriyor. Ve bizde bu devrimci projenin bir parcasıyız!

Açlık grevleri güçlü bir araçtır, ve açlık grevleri ile birçok hedefe ulaşılmıştır. Biz mücadele ile hedeflerimize 
ulaşacağız. Açlık grevinde olan arkadaşlar bize bu mücadeleden vaz geçmek için bir sebep olmadığını 
göstermekteler. Açlık grevinde olan arkadaşlar bizi hepimizi direnişe cağırmaktalar. Bu aşamada önemli 
olan nokta, açlık grevlerini görünür kılmaktır. 

6 Nisan’da bütün İsviçre’de 7000 pankart asacağız, her açlık grevi direnişcisi için bir tane. 
Gelin hepimiz bir şey yapalım.
Camlarımızdan bir mesaj asalım, okullarınızda, iş yerlerinizde, biskiletinizden, arabanızdan, köprülerden ve 
lambalardan… açık yerlerde görünür bir şekilde.
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Bize pankartlarınızın fotoğraflarını gönderin
Signal / Whatsapp / Telegram ile: +41 77 991 29 42
Mail ile: rojka@riseup.net
Twitter / Instagram: #7000gegenIsolation
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Isviçe geneli çağrımızdır: 
6 Nisan’da 7000 dayanışma pankartı
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