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Από τις αρχές του 2015, το «Οικολογικό Κίνημα Μεσοποταμίας»,
το οποίο δημιουργήθηκε το 2011, μπήκε σε μια σημαντική
διαδικασία ανασυγκρότησης. Με μια νέα δομή και βαθύτερους
πολιτικούς στόχους, όλο και περισσότεροι άνθρωποι εμπλέκονται
στις δράσεις για μία πιο οικολογική κοινωνία, παράγοντας μία
νέα δυναμική με θετικά αποτελέσματα για το βόρειο Κουρδιστάν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Απαρχές του Κινήματος και Πρώτη Δομή
Στις αρχές του 2011, ξεκίνησε μια συζήτηση στο φόρουμ
οικολογίας (που διοργανώθηκε από το Κοινωνικό Φόρουμ
Μεσοποταμίας, MSF) στην πόλη Αμέντ (Ντιγιάρμπακιρ) σχετικά με
τον τρόπο κατά τον οποίο οι διάφορες πρωτοβουλίες, οι
οργανώσεις και τα άλλα κοινωνικά κινήματα του βορείου
Κουρδιστάν που δρουν κατά της οικολογικής και κοινωνικής
καταστροφής που προκαλείται από τα νεοφιλελεύθερα επενδυτικά
έργα θα μπορούσαν να σχηματίσουν μια κοινή δομή ή ένα κοινό
κίνημα. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε δει να αναδύονται πολλές
πρωτοβουλίες και ομάδες σε ορισμένες επαρχίες του βορείου
Κουρδιστάν οι οποίες έκαναν εκστρατείες κατά των καταστροφικών
φραγμάτων, των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων εκτροπής, των
έργων εξόρυξης άνθρακα, των εργοστασίων καύσης άνθρακα, της
εξόρυξης για παραγωγή τσιμέντου, κ.λπ.
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διαδηλώσεις κατά του φράγματος του Ιλισού, ήδη από το 1999,
και κατά των φραγμάτων στο Ντέρσιμ (Τανσέλι)· αλλά και νέες
επίσης διαμαρτυρίες άρχισαν να αποκτούν δημοσιότητα
περιφερειακά, όπως αυτές κατά της μεγάλης κλίμακας εξόρυξης
για παραγωγή τσιμέντου στο Bazarcix/Gurgum (Pazarcık/Μαράς),
κατά της λειτουργίας ενός επικίνδυνου για την υγεία
εργοστασίου καύσης άνθρακα στο Silopi/Şirnex (Silopi/ Σιρνάκ)
ή κατά άλλων αντικοινωνικών έργων αστικοποίησης. Πέρα από αυτά
τα κοινωνικά κινήματα που αποτελούνται από πρωτοβουλίες,
υπήρχαν και αρκετοί κλασικοί περιβαλλοντικοί σύλλογοι σε
πόλεις όπως οι Êlih (Μπατμάν), Qoser (Κιζίλτεπε), Wan (Βαν)
και Αμέντ που ευαισθητοποιούσαν σχετικά με πολλές
προβληματικές
καταστάσεις
και
εξελίξεις
και
που
πραγματοποιούσαν διάφορες δράσεις, αν και σε χαμηλότερο βαθμό.
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Μεσοποταμίας στο Αμέντ το Σεπτέμβρη του 2011, για να θιχτεί
τελικά το θέμα της δημιουργίας δομών. Η καθυστέρηση αυτή
επήλθε μεταξύ άλλων επειδή οι περισσότερες πρωτοβουλίες και
ομάδες του βορείου Κουρδιστάν είχαν αδύναμες δομές και μικρές
δυνατότητες, ενώ η οικολογική ευαισθητοποίηση στην κοινωνία
ήταν μηδαμινή και δεν υπήρχε ως τότε η εμπειρία της σύνδεσης
μεταξύ των κοινωνικών κινημάτων και των συλλόγων/ΜΚΟ.
Στα επόμενα ένα-δύο χρόνια, δημιουργήθηκε μια δομή που θα
μπορούσε αρχικά να χαρακτηριστεί ως δίκτυο παρά ως κίνημα.
Αυτός ο συντονισμός, που λειτουργούσε σε ένα βασικό επίπεδο,
πραγματοποιήθηκε από μια χούφτα ακτιβιστές από το Αμέντ.
Συνολικά, έντεκα πρωτοβουλίες και σύλλογοι συναντήθηκαν
τακτικά, αν και όχι συχνά, για να συμφωνήσουν σε θέσεις και να
προετοιμάσουν κοινές δράσεις, εκστρατείες και ανακοινώσεις.
Αυτή η δομή, η οποία βασιζόταν αποκλειστικά σε εθελοντικές
προσπάθειες, κατάφερε κατά καιρούς να θέσει αρκετά θέματα
ενώπιον της τοπικής κοινωνίας. Τα κρατικά «mainstream» μέσα
ενημέρωσης, όπως αναμενόταν, δεν έδωσαν σημασία στο Οικολογικό
Κίνημα Μεσοποταμίας (Mezopotamya Ekoloji Hareket MEH), παρά
μόνο ορισμένα αριστερά μέσα ανέφεραν κάποιες δράσεις σε λίγες

περιπτώσεις. Γενικά, παρόλο που οι κοινές δράσεις ήταν
σπάνιες, οι κοινές ανακοινώσεις διαδόθηκαν σε μεγαλύτερο
βαθμό. Οι λίγες αυτές δράσεις αφορούσαν στο φράγμα του Ιλισού,
δοκιμαστικές γεωτρήσεις για προγραμματισμένα έργα υδραυλικής
ρωγμάτωσης (fracking) και αντίσταση κατά κατασκευαστικών έργων
στο Αμέντ. Το MEH αντέδρασε πράγματι σε νέες καταστροφές, στις
αναγγελίες ή και στην έναρξη επενδυτικών έργων σχεδόν σε όλες
τις περιπτώσεις.
Από το 2013 και μετά, το MEH ήταν σε θέση να εντατικοποιήσει
ελαφρώς τις δράσεις του, μια εξέλιξη που ευνοήθηκε από την
παύση του πολέμου στο βόρειο Κουρδιστάν με μια διμερή defacto
εκεχειρία. Συγκεντρώθηκαν, λοιπόν, και ανταλλάχθηκαν
πληροφορίες σχετικά με διάφορα καταστροφικά ή εκμεταλλευτικά
επενδυτικά σχέδια, γράφτηκαν άρθρα και έγιναν δράσεις ενάντια
σε νέες μορφές επενδυτικών σχεδίων [όπως είναι η υδραυλική
ρωγμάτωση (fracking), τα δασικά έργα και τα φράγματα
αποκλειστικά για στρατιωτικούς σκοπούς] και η ατζέντα
διευρύνθηκε ώστε να συμπεριλαμβάνει π.χ. γεωργικούς σπόρους,
δάση και τον αστικό εξευγενισμό (gentrification).
Τα χρόνια μεταξύ του 2011 και 2014 βλέπαμε στις επαρχίες είτε
αρκετές ομάδες (πρωτοβουλίες και ενώσεις) και ακτιβιστές να
δρουν παράλληλα και σπανίως μαζί, ή μια ομάδα ακτιβιστών να
δρα μεμονωμένα. Η πρώτη περίπτωση σήμαινε ότι οι ήδη
ανεπαρκείς δυνάμεις κατακερματίζονταν, και ήταν σύνηθες
φαινόμενο δύο ή τρεις ομάδες να δουλεύουν για το ίδιο θέμα
αλλά ανεξάρτητα (τα καλύτερα παραδείγματα είναι του Dersîm και
Êlih). Στη δεύτερη περίπτωση, αυτοί οι λίγοι ακτιβιστές σπάνια
κατάφερναν να κινητοποιήσουν μεγαλύτερα τμήματα της κοινωνίας
για κάποιο θέμα, οπότε έμεναν στο περιθώριο. Περίπου δέκαδεκαπέντε χρόνια πριν, οι πολιτικές δομές στις επαρχίες που
είχαν επίσης οργανωθεί στο πλαίσιο του Κογκρέσου της
Δημοκρατικής Κοινωνίας (DTK), δεν διέθεταν σε τοπικό επίπεδο
οποιαδήποτε ευαισθητοποίηση για τη διαφύλαξη της φύσης. Παρά
την εξύμνησή της, η φύση θεωρούνταν πεδίο εκμετάλλευσης για τη
δημιουργία θέσεων εργασίας. Η θεωρητική προσέγγιση του

κουρδικού κινήματος ελευθερίας για το θέμα αυτό δεν βοήθησε
αρκετά. Ωστόσο, όσο μεγαλύτερη ήταν μια πόλη, τόσο
περισσότεροι άνθρωποι υπήρχαν που έβλεπαν κριτικά οποιαδήποτε
επένδυση.
Εκτός από τα παραδείγματα αυτά των περιορισμένων δράσεων,
υπήρχαν ορισμένες επαρχίες ή περιοχές όπου δεν
πραγματοποιούνταν καθόλου διαμαρτυρίες, παρά τις μεγάλες
οικολογικές καταστροφές. Οι περιοχές αυτές ήταν κατά κανόνα
ιδιαίτερα συντηρητικές, αγροτικές και/ή οικονομικά ασθενείς.
Από το 2012, μόλις το MEH δημιουργήθηκε, εκπροσωπήθηκε και
συμμετείχε στο Κογκρέσο της Δημοκρατικής Κοινωνίας (DTK-KCD)
που αποτελούσε την υπερδομή όλων των πολιτικών δομών του
κινήματος ελευθερίας στο βορείο Κουρδιστάν. Λόγω της πρόσφατης
δημιουργίας και της γενικής αδυναμίας του, εκπροσωπούνταν σε
πολύ μικρότερη κλίμακα σε σύγκριση με τα άλλα κινήματα όπως το
κίνημα των γυναικών, της νεολαίας ή της γλώσσας. Τα θέματα που
αφορούσαν ρητά την οικολογία σπάνια συζητιόντουσαν στη Γενική
Συνέλευση του DTK τα χρόνια εκείνα, παρόλο που το όραμα του
κουρδικού κινήματος ελευθερίας μιλά για μια «δημοκρατική,
απελευθερωμένη για τη γυναίκα και οικολογική κοινωνία». Η
δημιουργία μιας επιτροπής οικολογίας εντός του DTK το 2013 δεν
άλλαξε και πάλι τα πράγματα. Ο κυριότερος λόγος ήταν ότι το
ίδιο το MEH δεν ήταν αρκετά καλό στο να κάνει κατανοητό στους
άλλους ακτιβιστές και στα μεγάλα τμήματα του πληθυσμού πώς τα
καταστροφικά επενδυτικά έργα εκμετάλλευσης σχετίζονται με την
κοινωνική δομή, την πολιτική, τον πολιτισμό και την οικονομία
του Κουρδιστάν. Δεν μαχόταν αρκετά δυνατά για τους δικούς του
σκοπούς εντός του κουρδικού κινήματος ελευθερίας και απέτυχε
στο να βρει τα κατάλληλα μέσα. Ωστόσο, το MEH ή μάλλον οι
αγώνες και οι συζητήσεις που έγιναν τα χρόνια εκείνα επέφεραν
μία μη αμελητέα αλλαγή στην οικολογική συνείδηση.

Ανασυγκρότηση του Οικολογικού Κινήματος
Παρά τις βαθύτερες συζητήσεις και σε ευρύτερη βάση το 2013 και
το 2014 εντός του οικολογικού κινήματος της Μεσοποταμίας και
του κοινού στο Βόρειο Κουρδιστάν και παρά την αυξανόμενη
οικολογική ευαισθητοποίηση, η πολιτική πρακτική των
πρωτοβουλιών, των ομάδων και του MEH δεν κατάφερε να
εκμεταλλευτεί δεόντως την ευκαιρία. Για να ξεπεραστεί αυτό το
μόνιμα αντιληπτό πρόβλημα, ξεκίνησε μια νέα συνολική συζήτηση
το φθινόπωρο του 2014. Στόχος ήταν να διευρυνθεί η κοινωνική
βάση
του
MEH
και
να
ενισχυθεί
η
πολιτική
του
αποτελεσματικότητα.
Η συζήτηση αυτή συμπεριελάμβανε τους στόχους του MEH και την
επικαιροποίησή τους. Οι στόχοι απαιτούσαν γενικά μια «πιο
οικολογική κοινωνία» η οποία θα σέβεται τη φύση και θα
απορρίπτει τη λογική εκμετάλλευσης του καπιταλισμού. Επομένως,
η παραγωγή υλικών αγαθών και υπηρεσιών θα πρέπει να
ευθυγραμμίζεται με βασικές προϋποθέσεις και να προσαρμόζεται
ανάλογα η κατανάλωση. Το μοντέλο ανάπτυξης θα έπρεπε να

αμφισβητείται πιο ανοιχτά, να δίνεται μεγαλύτερη αξία στην
οικολογική και μη βιομηχανοποιημένη γεωργία, και θα πρέπει να
αναγνωρίζεται ότι η χρήση ενέργειας και υλικών αγαθών πρέπει
να περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό. Ενισχύθηκε η έμφαση στον
αντικαπιταλισμό.
Για την επιδίωξη αυτών των στόχων, σίγουρα θα έπρεπε να
συνεχίσουν να γίνονται αιτήματα στην τουρκική κυβέρνηση, αλλά
και οι τοπικές κυβερνήσεις θα ήταν πιο υπεύθυνες από ποτέ.
Αυτό μάλλον είναι πιο σημαντικό ώστε να καταφέρουν να έχουν
αποτέλεσμα οι εναλλακτικές σε τοπικό επίπεδο. Γι’αυτό και το
MEH από τη μια θέλει αυτές τις τοπικές αυτοδιοικήσεις κοντά
του –ειδικά όσες διοικούνται από το Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών
(HDP)– ώστε να συνενωθούν σε ένα συντονισμένο αγώνα κατά των
καταστροφικών επενδυτικών έργων εκμετάλλευσης. Επειδή στο
παρελθόν οι τοπικές αυτοδιοικήσεις του HDP σε αρκετές
περιπτώσεις δεν είχαν σταθεί κριτικά, αλλά είχαν υποστηρίξει
αρκετά έργα της κεντρικής κυβέρνησης, υποθέτοντας απλά ότι οι
επενδύσεις θα δημιουργούσαν θέσεις εργασίας. Από την άλλη, οι
τοπικές αυτοδιοικήσεις ήταν απαραίτητες για την υλοποίηση
εναλλακτικών έργων σε ορισμένες τοποθεσίες.
Οι συζητήσεις διήρκεσαν αρκετούς μήνες και είχαν ως αποτέλεσμα
μια σαφή ανασυγκρότηση του οικολογικού κινήματος. Τον
Ιανουάριο του 2015, οριστικοποιήθηκε ένα συγκεκριμένο μέτρο,
το οποίο αγκάλιαζε όλες τις πρωτοβουλίες και ομάδες του MEH
καθώς και τους νεοφερμένους, το οποίο θα έμπαινε άμεσα σε
εφαρμογή. Ο πυρήνας του είναι τα Συμβούλια Οικολογίας (Meclîsa
Ekolojî), τα οποία σε κάθε επαρχία θα εφαρμοστούν σε πολύ
ευρεία βάση. Όλες οι προηγούμενες πρωτοβουλίες και ομάδες, οι
μεμονωμένοι ακτιβιστές, αλλά και οι επαγγελματικές οργανώσεις,
οι τοπικές αυτοδιοικήσεις και τα λαϊκά συμβούλια του DTK σε
αστικές και αγροτικές περιοχές πρέπει να συμμετέχουν σε αυτά.
Αυτού του είδους η αντιπροσώπευση έχει ως στόχο να
συμπεριληφθούν όλες οι συνιστώσες της κοινωνικής δυναμικής και
να δημιουργηθεί κάτι που βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα θα
σχεδιάσει μια κοινωνία πιο οικολογική και επομένως πιο

κοινωνικά δίκαιη και δημοκρατική.
Τα συμβούλια οικολογίας των επαρχιών, μόλις δημιουργηθούν στις
επαρχίες του Βορείου Κουρδιστάν, θα συνενώνουν συνολικά πέντε
περιοχές – Botan, Serhat, Amed, Dersim και Euphrat. Έπειτα, το
MEH πρόκειται να οργανωθεί μέσω εκπροσώπων σε επίπεδο βορείου
Κουρδιστάν. Η δομή αυτή προσαρμόζεται στη δομή του DTK. Οι
περισσότερες επιτροπές ή συνιστώσες οργανώνονται σε αυτά τα
τρία επίπεδα. Η νέα αυτή δομή αποσκοπεί σε πολύ μεγαλύτερη
εκπροσώπηση του MEH εντός του DTK. Επιπλέον, κάθε επαρχιακό
συμβούλιο οικολογίας θα στέλνει έναν με δυο εκπροσώπους στην
επιτροπή οικολογίας του Δημοκρατικού Κογκρέσου των Λαών (HDK).
Το HDK είναι η παντουρκική υπερδομή όλων των δομών άμεσης
δημοκρατίας και επομένως συμπεριλαμβάνει και το HDP.
Η ανασυγκρότηση του MEH ξεκίνησε ουσιαστικά στις 28
Φεβρουαρίου 2015, με την ίδρυση του Συμβουλίου Οικολογίας της
επαρχίας Αμέντ. Σε αυτή την ολομέλεια είχαν προσκληθεί όλα τα
ενδιαφερόμενα άτομα και οι ομάδες της επαρχίας Αμέντ. Οι
συμμετέχοντες συζήτησαν τους στόχους και δημιούργησαν ένα
συντονιστικό ανοιχτό για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να
δραστηριοποιηθεί. Δεν προβλέπονται εκλογές και μόνο εάν η
πλειοψηφία φέρει αντίρρηση για τη συμμετοχή κάποιου, η
συμμετοχή αυτή θα απορρίπτεται. Συνολικά λοιπόν 29 άτομα
αποτέλεσαν το συντονιστικό του συμβουλίου οικολογίας του
Αμέντ, το οποίο εξέλεξε στην πρώτη συνέλευσή του δυο
εκπροσώπους για τρεις μήνες. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η
δεύτερη ολομέλεια, κατά την οποία το συντονιστικό διευρύνθηκε
σε 40 άτομα. Το συντονιστικό είναι το στοιχείο που διατηρεί
ζωντανό το συμβούλιο οικολογίας μιας επαρχίας. Συνέρχεται και
δημιουργεί επιτροπές όποτε απαιτείται. Το συμβούλιο οικολογίας
του Αμέντ δρούσε και ακόμα δρα ως μοντέλο για τη δημιουργία
αντιστοίχων συμβουλίων οικολογίας και στις άλλες επαρχίες.
Έως σήμερα, έχουν δημιουργηθεί συμβούλια οικολογίας σε
τέσσερις επαρχίες έπειτα από προσπάθειες πολλών μηνών: στο
Amed, το Dersim, το Êlih και το Wan. Σε περισσότερες από δέκα
επαρχίες, εθελοντικές επιτροπές προετοιμάζουν τη δημιουργία

συμβουλίων οικολογίας. Στο Αμέντ, έπειτα από μήνες πολιτικής
δουλειάς, διατυπώθηκε η ανάγκη για επιπλέον συμβούλια
οικολογίας στις επιμέρους περιφέρειες της επαρχίας. Στην
περιφέρεια είναι πιο εύκολο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα
και να βρεθούν οι λύσεις τους. Γιατί το συμβούλιο οικολογίας
του Αμέντ εστιάζει σε μεγάλο βαθμό στην πρωτεύουσα της
επαρχίας και σε κάποια μεμονωμένα μεγάλα έργα της επαρχίας,
ενώ είναι αποδεδειγμένα πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους από
τις πόλεις της περιφέρειας να παρίστανται τακτικά στις
συνελεύσεις του συντονιστικού.
Τα τέσσερα συμβούλια οικολογίας και οι προπαρασκευαστικές
επιτροπές στις υπόλοιπες τέσσερις επαρχίες του Βορείου
Κουρδιστάν έχουν ήδη σχηματίσει ένα συντονιστικό και
συνέρχονται τακτικά. Συζητούν συλλογικά τα προβλήματα των
διαφόρων επαρχιών και επεξεργάζονται προτάσεις για νέες
προοπτικές.

Προκλήσεις για το Νέο Οικολογικό Κίνημα
Από τη νέα δομή του MEH προκύπτουν αρκετές προκλήσεις που θα
πρέπει να αντιμετωπιστούν, ορισμένες αναμενόμενες και
ορισμένες που οι ακτιβιστές δεν γνώριζαν. Ωστόσο, έχει ανοίξει
ο δρόμος για μια νέα δυναμική μέσα από αυτή τη μοναδική στον
κόσμο δομή για να οικοδομηθεί ένα ισχυρό οικολογικό κίνημα στο
Βόρειο Κουρδιστάν.
Η πρώτη μεγάλη πρόκληση είναι να ενσωματωθούν, όπως
προβλέπεται, οι τοπικές αυτοδιοικήσεις στα συμβούλια
οικολογίας των επαρχιών, καθώς μέχρι το 2015, το MEH
αποτελούνταν μόνο από άτομα, πρωτοβουλίες, ομάδες –δηλαδή
κοινωνικά κινήματα– ενώ τώρα θα εμπλακούν και συμμετέχοντες
από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις. Παρόλο που περιορίζονται στενά
από τη νομοθεσία και τα πρακτικά όρια που έχουν τεθεί από την
κεντρική κυβέρνηση, φέρουν μια ορισμένη ευθύνη για τις πράξεις
τους και έχουν ένα πεδίο δράσης σε τοπικό επίπεδο. Ας μην
ξεχνούμε ότι τα τελευταία χρόνια, οι ακτιβιστές του MEH
ορισμένες φορές έστρεφαν την κριτική τους και κατά των τοπικών
αυτοδιοικήσεων. Ενώ τα πρότυπα των εκπροσώπων των τοπικών
αυτοδιοικήσεων σπανίως είναι υψηλά, το αντίθετο συμβαίνει πολύ
συχνά με τους υπόλοιπους δρώντες του MEH.
Από μια διεθνή οπτική, υπάρχουν πολλά κοινωνικά κινήματα και
δίκτυα πολιτών παγκοσμίως που μάχονται κατά καταστροφικών
επενδυτικών έργων εκμετάλλευσης. Οι ακτιβιστές όμως του
Κουρδιστάν δεν γνωρίζουν δομές που να μοιάζουν στις δικές
τους. Σε παγκόσμιο επίπεδο, είτε μεμονωμένα είτε και μεγάλα
κοινωνικά κινήματα ή δίκτυα/συμμαχίες σε επίπεδο χώρας,
διεξάγουν εκστρατείες κατά ενός ή πολλών επενδυτικών έργων ή
ενός ή περισσότερων νόμων. Κάποια κοινωνικά κινήματα ίσως και
να δημιουργούν συμμαχίες κάποιες φορές με μεμονωμένες τοπικές
αυτοδιοικήσεις για τα έργα στα οποία ασκούν κριτική. Δεν είναι
όμως πουθενά αλλού συνηθισμένο να συμπεριλαμβάνονται
συστηματικά οι τοπικές αυτοδιοικήσεις μέσα στα κοινωνικά
κινήματα. Επιπλέον, δομές όπως τα Συμβούλια Οικολογίας στο

Βόρειο Κουρδιστάν, όπου όλοι οι οικοακτιβιστές μιας περιοχής
συνεργάζονται, είναι σπάνιες. Εφόσον το Βόρειο Κουρδιστάν
ανοίγει νέους δρόμους, δεν υπάρχουν εμπειρίες στις οποίες θα
μπορούσε να ανατρέξει το MEH.
Εάν δραστηριοποιηθεί μεγάλος αριθμός ατόμων, θα αναδειχθούν
ζητήματα οργάνωσης και λήψης αποφάσεων. Μένει να δούμε εάν το
μεσαίο επίπεδο της δομής του MEH αποτελεί λύση. Μπορεί να
υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Θα ήταν πιο σημαντικό να
δημιουργηθούν συμβούλια σε όλες τις αντίστοιχες περιοχές ώστε
να δοθεί η δυνατότητα σε ανθρώπους σε αγροτικές περιοχές και
μικρές πόλεις να συμμετέχουν στις δράσεις.
Επίσης, προκύπτει το ζήτημα για αρκετές ομάδες που
δραστηριοποιούνται οικολογικά και αποτελούν μέρος του MEH, πώς
θα αυτοκαθοριστούν, δηλαδή εάν και πώς θα συνεχίσουν να δρουν.
Το συμβούλιο οικολογίας του Αμέντ και το MEH φυσικά δεν
απαιτούν από οποιαδήποτε ομάδα να διεξάγει δράσεις μόνο στο
όνομα του MEH. Η δημιουργία των συμβουλίων οικολογίας ωστόσο
είχε ως αποτέλεσμα να διοργανωθούν πολλές διαμαρτυρίες και
εκστρατείες στο όνομα του αντίστοιχου συμβουλίου οικολογίας
του MEH. Ειδικά όσοι ξεκίνησαν ως άτομα τον ακτιβισμό όταν
ιδρύθηκαν τα συμβούλια οικολογίας, δεν σκέφτονται τη δική τους
ομάδα, ακριβώς επειδή δεν είχαν υπάρξει μέρος κάποιας τέτοιας
στο παρελθόν.
Το αποτέλεσμα με τις οργανωμένες ομάδες ήταν ότι κάνουν
λιγότερες δικές τους δράσεις. Υπάρχουν όμως ομάδες που
συνεχίζουν τις δράσεις τους παράλληλα με τη συμμετοχή τους στο
MEH. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα στο Amed και το Êlih. Οι
περισσότερες ομάδες το συζητούν ακόμα και μόνο περισσότεροι
μήνες πράξης θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αποτελέσματα.
Τα δυνατά σημεία του MEH είναι πολλά. Τα συντονιστικά που
δημιουργήθηκαν στα συμβούλια οικολογίας των επαρχιών είναι
διευρυμένα και ανοιχτά για κάθε άτομο με οικολογική δέσμευση,
γι’ αυτό και συμμετέχουν αρκετοί. Το δεύτερο δυνατό σημείο
είναι ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με συναίνεση. Οι πολλές

χρονοβόρες συζητήσεις που γίνονται καμιά φορά δεν αλλάζουν το
γεγονός ότι μέχρι τώρα λειτουργεί σωστά. Η λήψη αποφάσεων με
συναίνεση είναι σχετικά κάτι καινούριο για το κουρδικό κίνημα
ελευθερίας και δεν υπήρχε στα πλαίσια του MEH ως τώρα. Αυτή τη
στιγμή, η πολιτική αυτοοργάνωση των οικοακτιβιστών μαζεύει
μοναδικές και σημαντικές εμπειρίες ως προς αυτό. Εν μέρει, η
γρήγορη κυκλικότητα σε κάθε συμβούλιο οικολογίας έχει ως
αποτέλεσμα το βάρος της πολιτικής δουλειάς να μην πέφτει στους
ώμους λίγων, αλλά να εμπλέκει πολλούς ακτιβιστές.
Ένα ακόμα σημαντικό βήμα του MEH είναι η σύνδεση με τα
υπάρχοντα λαϊκά συμβούλια του συστήματος DTK στα διάφορα
αστικά κέντρα και μικρές πόλεις. Καλούνται να συμμετέχουν και
μέχρι τώρα οι περισσότερες συναντήσεις συντονιστικών έχουν
γίνει στα κέντρα των λαϊκών συμβουλίων σε επίπεδο αστικών
περιοχών. Επομένως, δημιουργείται μία αυξημένη ευαισθητοποίηση
των ακτιβιστών για τα προβλήματα των αστικών περιοχών από
οικολογική σκοπιά και συγχρόνως, οι ακτιβιστές των αστικών
συμβουλίων εξοικειώνονται με την ιδέα της οικολογίας και τις
μετέπειτα διεκδικήσεις.
Κλείνοντας, είναι πολύ σημαντικό το ότι η κοινωνία στο Βόρειο
Κουρδιστάν παίρνει το MEH πιο σοβαρά τώρα που έχουν
δημιουργηθεί τα συμβούλια οικολογίας, και το MEH μπορεί να
εισάγει μέσω του DTK τα ζητήματα και τις διεκδικήσεις του
καλύτερα στις υπάρχουσες πολιτικές δομές. Οι δράσεις που
γίνονταν από τις διάφορες ομάδες τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια
(κυρίως ενάντια σε φράγματα) ήταν φυσικά προϋπόθεση για να
μπορέσουν οι οικολογικές διεκδικήσεις να λάβουν σάρκα και οστά
στο βαθιά πολιτικοποιημένο τμήμα της κοινωνίας. Η
ανασυγκρότηση του MEH που συμβαίνει εδώ και τώρα αποτελεί
έκφραση της εμβάθυνσης των συζητήσεων σχετικά με τα
καταστροφικά επενδυτικά έργα εκμετάλλευσης και σχετικά με μία
πιο οικολογική κοινωνία.
————————————————
Το κείμενο στα αγγλικά εδώ.

Ο Ercan Ayboğa είναι οικολόγος, μηχανικός περιβάλλοντος,
δημοσιογράφος, ακτιβιστής και ένας εκ των συγγραφέων του
δημοφιλούς βιβλίου Revolution in Rojava. Συνιδρυτής της ομάδας
TATORT Kurdistan (που σημαίνει “το Κουρδιστάν σαν σκηνή
εγκλήματος) στη Γερμανία. Σήμερα ζει στο Βόρειο Κουρδιστάν και
συμμετέχει ενεργά στο Οικολογικό Κίνημα Μεσοποταμίας (MEH) και
ειδικότερα στους αγώνες για το νερό, ενάντια στο κολοσσιαίο
φράγμα του Ιλισού στην Τουρκία και στην πρωτοβουλία για την
προστασία της αρχαίας πόλης Χασάνκειφ στις όχθες του ποταμού
Τίγρη (Initiative to Keep Hasankeyf Alive). Εργάζεται στο δήμο
του Ντιγιάρμπακιρ στο τμήμα πολιτιστικής κληρονομιάς.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο του εδώ. Ο ίδιος θα
βρίσκεται μαζί μας στο ερχόμενο B- Fest στις 26-27-28 Μαΐου
2017 στην Αθήνα.

