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Ruben Wagensberg Ramon, diputat del Grup Parlamentari d'Esquerra Republi
cana, Francesc de Dalmases i Thió, portaveu a la Comissió d'Acció Exterior,
Transparència i Cooperació del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Su
sanna Segovia Sánchez, portaveu a la Comissió d'Acció Exterior, Transparència
i Cooperació del Grup Parlamentari d'En Comú Podem, Eulàlia Reguant i Cura,
portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou
Cicle per Guanyar, d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el
Compromís de Catalunya amb la Reconstrucció del Kurdistan, per tal
que sigui substanciada davant el ple del Parlament, amb el text següent:

Exposició de motius

El 15 de març es van complir 10 anys des de l'inici de la guerra de Síria, una
guerra que ha provocat casi 400.000 víctimes mortals, 5.7 milions de persones
en cerca de refugi, en definitiva, que el país estigui devastat. Tanmateix, al
nord-est de Síria la situació és diferent, allà hi viu el poble kurd en convivència
amb àrabs i altres minories com la cristiana. S'organitzen a través de
l'Administració Autònoma del Nord-est de Síria, un projecte polític que neix a
partir de la revolució que comença a RojaVa i que s'emmarca en la doctrina
política del confederalisme democràtic que proposa una solució pacífica, de
mocràtica i de convivència a l'Orient Mitjà basada en el municipalisme, el femi
nisme i l'ecologia social.
Entre Catalunya i l'Administració Autònoma del Nord-est de Síria existeix un
estret i potent vincle de solidaritat internacionalista entre moviments socials,
brigadistes i societat civil catalana. Aquesta xarxa de solidaritat de base entre
Catalunya i el Kurdistan és una oportunitat per a explorar i avançar cap a altres
formes de reconstrucció allunyades del capitalisme salvatge
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trucció del Kurdistan. I les administracions catalanes tenen Toportunitat de
liderar un nou moviment de fraternitat.
El Pla director 2019-2022 de cooperació al desenvolupament aprovat al Parla
ment de Catalunya conclou que la cooperació catalana ha de tenir especial
atenció amb els pobles sahrauí, palestí i kurd; és per aquest motiu que les ad
ministracions catalanes han d'impulsar un nou moviment de confraternitat
amb el Kurdistan.
Per aquests motius, els grups sotasignants presenten la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:
1. Reconeix l'existència de l'Administració Autònoma del Nord-est de Síria sus
tentada en el confederalisme democràtic com a subjecte polític, i insta a les
institucions catalanes a establir relacions institucionals amb aquesta adminis
tració.
2. Posa en valor el potencial del confederalisme democràtic com a solució pa
cífica, inclusiva, democràtica i de convivència a l'Orient Mitjà basada en el mu
nicipalisme, el feminisme i l'ecologisme social.
3. Fa una crida a les institucions, a la societat civil i a la ciutadania de Catalu
nya a impulsar una xarxa de solidaritat per participar de la reconstrucció de la
regió i amb fraternitat amb la seva ciutadania, tant per la reconstrucció materi
al del país, com per l'acollida permanent o temporal de persones refugiades:
tot emmirallant-se en la xarxa de solidaritat entre Catalunya i Bosnia a princi
pis dels 90, basada en la fraternitat entre els dos pobles, la cooperació i la par
ticipació ciutadana i un rol actiu del municipalisme.
4. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a crear una taula de diferents
administracions, entitats i societat civil per impulsar dita xarxa de solidaritat.

Pa\aa del Parlament, 1 9 de juliol de 2021

Ruben-Wagensberg Ramon
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Diputat del CP ERC

Susanna Segovia Sánchez
Portaveu a la CAETC del CP ECP
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