Επαναστατική Αναρχική Δράση (DAF) από την Τουρκία
Ιστορικό-πολιτικό πλαίσιο σχετικά με τον σχηματισμό του τουρκικού κράτους
Πριν από την παρουσίαση της Αναρχικής Επαναστατικής Δράσης (DAF), θα θέλαµε να σας
περιγράψουµε σύντοµα το ιστορικό – πολιτικό πλαίσιο, µέσα στο οποίο συγκροτήθηκε το
τουρκικό κράτος. Γνωρίζουµε ότι ακούγονται πολλά στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης σχετικά µε
την Τουρκία, τον Ερντογάν και το πραξικόπηµα, και θα θέλαµε να εξηγήσουµε ορισµένα σηµεία.
Αρχικά, θα αναφερθούµε στον σχηµατισµό της Τουρκίας ως εθνικού κράτους µετά την πτώση
της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Το τούρκικο κράτος ιδρύθηκε από τον γεννηµένο στη
Θεσσαλονίκη, Μουσταφά Κεµάλ Ατατούρκ, έχοντας ως βασικά χαρακτηριστικά του τον
εθνικισµό, τον µιλιταρισµό και την εκκοσµίκευση της χώρας. Βασικός προστάτης αυτού του
συστήματος που αποκαλείται «κεµαλισµός», ήταν ο στρατός. Μέσα σε αυτό το σύστηµα, το
κοσµικό κράτος του Μουσταφά Κεµάλ Ατατούρκ καθιέρωσε ένα απολυταρχικό καθεστώς
εναντίον του πολιτικού Ισλάµ. Αυτό το ολοκληρωτικό καθεστώς εναντίον του μουσουλμανικού
πληθυσµού – που αποτελεί το 90% του συνολικού πληθυσµού- έθεσε εκτός νόµου το πολιτικό
Ισλάµ, το οποίο άρχισε να οργανώνεται παράνοµα. Παράλληλα, η ανάδυση του Ατατούρκ στην
εξουσία σηµατοδότησε την εµφάνιση του ταξικού αγώνα και του αγώνα ενάντια στο καθεστώς
στην Τουρκία και κάθε φορά που ο πολιτικός αγώνας του λαού ή του πολιτικού Ισλάµ
εντείνονταν, ο στρατός καταλάµβανε µε πραξικόπηµα την εξουσία. Τόσο το πρώτο πραξικόπηµα
του 1960, όσο και το δεύτερο πραξικόπηµα του 1980 συνέβησαν εναντίον εξεγέρσεων και
αντιστάσεων.
Μετά το πραξικόπηµα του 1980, µια πολιτική οµάδα µε επικεφαλής τον Φετουλάχ Γκιουλέν
ξεκίνησε να οργανώνεται στο εσωτερικό της τούρκικης κοινωνίας αλλά και εντός των κρατικών
θεσµών. Η οργάνωση δρούσε κρυφά, µε βασικό πεδίο της τα πανεπιστήµια και τα σχολεία, όπου
φοιτητές και µαθητές, µέσω της συµµετοχής τους σε ορισµένα µαθήµατα, ενσωµατώνονταν
σταδιακά στην οργάνωση. Οι συγκεκριµένοι µαθητές/φοιτητές σηµείωναν ιδιαίτερες επιτυχίες
στις εξετάσεις τους, τόσο επειδή εργάζονταν σκληρά, όσο και διότι τους έδιναν εκ των προτέρων
τα θέµατα των εξετάσεων. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, καταλάµβαναν κοµβικές
θέσεις σε κρατικούς θεσµούς, στο δικαστικό σύστηµα, στον στρατό και στην αστυνοµία. Όπως
προαναφέραµε, καθώς η ισλαµική οργάνωση του Φ. Γκιουλέν λειτουργούσε υπογείως, δεν ήταν
γνωστό ότι τα συγκεκριµένα πρόσωπα ανήκαν σε αυτήν, καθώς παρουσιάζονταν δηµόσια µε
κοσµικό πρόσωπο.
Η εκλογή του «Κόµµατος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης» (ΑΚΡ) του Ερντογάν το 2002 αποτέλεσε
την αφετηρία της στενής του συνεργασίας µε την οργάνωση του Φ. Γκιουλέν, καθώς το µεν
κόµµα είχε τις έδρες στο κοινοβούλιο, η δε οργάνωση είχε πρόσβαση στους κατασταλτικούς
µηχανισµούς, όπως ο στρατός και η αστυνοµία και το νοµικό σύστηµα. Κατά τη διάρκεια των
πρώτων χρόνων της διακυβέρνησης του AKP, η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ήταν κεντρική στόχευση στην πολιτική ατζέντα του καθεστώτος, εξασφαλίζοντας έτσι τη στήριξη
της Ευρώπης, µε αποτέλεσµα της αύξηση της δύναµης και της εξουσίας του AKP στην χώρα.
Εκείνη την περίοδο, το ΑΚΡ παρουσιαζόταν ως ένα δηµοκρατικό κόµµα που επιτρέπει τις
διαδηλώσεις, την πολιτική οργάνωση, την ελευθερία του λόγου, ενώ, τα πρώτα χρόνια της
διακυβέρνησης του, η πολιτική δραστηριότητα και οργάνωση ήταν πολύ εύκολη, ακόµη και για
µας τους αναρχικούς.

Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των κρατικών µηχανισµών από τους κεµαλιστές και
την πραγµατική εδραίωσή τους στην κρατική εξουσία, η οργάνωση του Γκιουλέν και το AKP,
λόγω της αδυναµίας τους να συνδιαχειριστούν την εξουσία, άρχισαν να αντιπαρατίθενται. Τότε
έλαβε χώρα το πραξικόπηµα. Τα τελευταία πέντε-έξι χρόνια βλέπουµε το πραγµατικό πρόσωπο
του ΑΚΡ και των οργανώσεών του, το πραγµατικό απολυταρχικό πρόσωπο και την ατζέντα του.
Έχουν ακουστεί διάφορα σενάρια σε σχέση µε το λεγόµενο πραξικόπηµα, αλλά, στην
πραγµατικότητα, γνωρίζουµε ότι ο Ερντογάν και το AKP ήταν ενήµεροι για αυτό, αλλά
επέτρεψαν να συµβεί προκειµένου, να ισχυροποιηθούν µέσω της επιβολής του Καθεστώτος
Έκτακτης Ανάγκης. Μέσα στη συνθήκη του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης, βρεθήκαµε
αντιµέτωποι µε τη συνεχή και εντεινόµενη καταστολή. Η εικόνα που προσπαθήσαµε να δώσουµε,
εν συντοµία, είναι σηµαντική, ώστε να γίνει κατανοητό µέσα σε ποιο πολιτικό και κοινωνικό
πλαίσιο δίνουµε τους αγώνες µας.

Η Επαναστατική Αναρχική Δράση (Devrimci Anarşist Faaliyet-DAF) και το αναρχικό
κίνημα στην Τουρκία
Η Επαναστατική Αναρχική Δράση δηµιουργήθηκε το 2007-2008. Η ιστορία του αναρχικού
κινήµατος στην Τουρκία δεν είναι ιδιαίτερα µακρά. Ξεκινάει από τη δεκαετία του 1980, όταν η
πλειοψηφία των αναρχικών συλλογικοτήτων εκείνης της περιόδου ήταν εκδοτικές πρωτοβουλίες.
Τα περισσότερα µέλη αυτών των εγχειρηµάτων ήταν πρώην µαρξιστές-λενινιστές, οι οποίοι, µετά
το πραξικόπηµα του 1980, έστρεψαν το βλέµµα τους στον αναρχισµό. Λόγω των πολλών
αδυναµιών του αναρχικού κινήματος στην Τουρκία, επιλέξαµε να οργανωθούµε διακριτά και να
ιδρύσουµε την Επαναστατική Αναρχική Δράση. Οι περισσότεροι αναρχικοί δεν θεωρούσαν τον
αναρχισµό ως ένα επαναστατικό κίνηµα και χαρακτηρίζονταν από τον ατοµισµό και την «lifestyle
αναρχία».
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, επιλέξαµε να δηµιουργήσουµε µια νέα αναρχική κουλτούρα και
οργανωτική παράδοση στην Τουρκία,-και λέγοντας Τουρκία εννοούμε, φυσικά, και το τµήµα του
Κουρδιστάν που βρίσκεται στον τουρκικό χώρο. Πριν την ίδρυση της DAF, ήταν αρκετά
διαδεδοµένη µεταξύ των αναρχικών µια εθνοκεντρική οπτική σχετικά µε το κουρδικό ζήτηµα. Οι
περισσότεροι αποκαλούσαν τους Κούρδους τροµοκράτες, όπως ακριβώς τους αποκαλούσε και το
τουρκικό κράτος. Έτσι, ξεκινήσαµε την οργάνωσή µας ως µέρος της συνολικής αντίστασης
ενάντια στην εξουσία, εννοώντας την αντίσταση του κουρδικού και του τουρκικού λαού, της
νεολαίας, των γυναικών, των εργαζοµένων, απέναντι στο τουρκικό κράτος. Αρχίσαµε, λοιπόν,
να αποτελούµε κοµµάτι κάθε αγώνα που εξελισσόταν και να υψώνουµε τη µαύρη σηµαία στους
δρόµους.
Θα σας αναφέρουµε, επιγραµµατικά, ορισµένα από τα πεδία αγώνα στα οποία παλεύουµε.
Ωστόσο, µπορούµε να ξεχωρίσουµε δύο κύριες κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά τον πολιτικό
αγώνα ενάντια στην καταστολή και σε αλληλεγγύη µε όλους τους καταπιεσµένους από την
εξουσία. Σε αυτή την κατεύθυνση, µπορώ να αναφέρω επιγραµµατικά τα ονόµατα των
οργανώσεών µας: η Αναρχική Νεολαία (Anarşist Gençlik - AG) και η Μαθητική Αναρχική Δράση
(Lise Anarşist Faaliyet - LAF) που αποτελούνται από νέους ανθρώπους, µαθητές και φοιτητές, οι
Αναρχικές Γυναίκες (Anarşist Kadınlar), η οικολογική συλλογικότητα PATIKA, η Ένωση Νέων
Εργατών/τριών (Genç İşçi Derneği - GiDER) και ο Σύνδεσµος Αρνητών Στράτευσης. Η δεύτερη
κατεύθυνση αφορά την αλλαγή του τρόπου ζωής µας, ώστε να ξεκινήσουµε την επανάσταση στο

σήµερα. Τα εργαλεία που χρησιµοποιούµε για να αλλάξουµε τη ζωή µας είναι οι συλλογικοί
χώροι δουλείας και στέγασης, ένας συλλογικός τρόπος ζωής.

Μαθητική Αναρχική Δράση (Lise Anarsist Faaliyet - LAF)
Η Μαθητική Αναρχική Δράση είναι µια οµάδα στην οποία δραστηριοποιούνται και
οργανώνονται µαθητές και µαθήτριες ηλικίας από 14 ως 18 χρονών. Το λύκειο είναι ο χώρος
όπου αρχίζουµε στις ηλικίες αυτές να διαµορφώνουµε τις δικές µας ιδέες, να αµφισβητούµε τον
κόσµο και τη δεδοµένη πραγµατικότητα. Εποµένως, επιλέγουµε να οργανωνόµαστε κι ως
µαθητές. Σ’ αυτή τη διαδικασία αµφισβήτησης, πρέπει να αντιληφθούµε ότι ο χώρος της
εκπαίδευσης δεν είναι µόνο το περιβάλλον του σχολείου, αλλά και η οικογένεια. Το κράτος
χρησιµοποιεί την εκπαίδευση για να εδραιώσει στα µυαλά των παιδιών τον εξουσιαστικό τρόπο
ζωής. Γι’ αυτόν τον λόγο, η Μαθητική Αναρχική Δράση εκφράζεται κατά του εκπαιδευτικού
συστήµατος.
Στα σχολεία ουσιαστικά µας µαθαίνουν, µέσω των εξετάσεων, να συµµετέχουµε σε έναν
αγώνα δρόµου ενάντια στους άλλους, εντείνοντας την εξατοµίκευση και τον ανταγωνισµό µεταξύ
των µαθητών. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, η Μαθητική Αναρχική Δράση προτάσσει την
αλληλεγγύη και την αλληλοβοήθεια, ως απάντηση σε αυτή την συνθήκη. Λέγοντας πως οι
αναρχικοί µαθητές τάσσονται ενάντια στο εκπαιδευτικό σύστηµα δεν εννοούµε ότι είναι κατά της
γνώσης και της πληροφορίας, αλλά κατά της χρήσης τους ως εργαλείων στα χέρια της εξουσίας.
Απέναντι στο εξουσιαστικό σύστηµα, η Μαθητική Αναρχική Δράση οργανώνει την ελεύθερη
διακίνηση της πληροφορίας και της γνώσης, µε έναν αντιεξουσιαστικό/ελευθεριακό τρόπο.
Ενάντια στα µαθήµατα που η εξουσία χρησιµοποιεί για να κάνει πλύση εγκεφάλου στους
µαθητές, προωθούµε την εκπαίδευση µέσω της ίδιας της ζωής.
Από το 2008, που ιδρύθηκε η Μαθητική Αναρχική Δράση, συµµετέχουµε κάθε χρόνο στις
συγκεντρώσεις που πραγµατοποιούνται κατά του εκπαιδευτικού συστήµατος και του θεσµού των
εξετάσεων. Επίσης, συµµετέχουµε σε συναντήσεις µε άλλες πολιτικές µαθητικές οργανώσεις.
Φέτος, η συγκέντρωση ενάντια στο σύστηµα των εξετάσεων, που οργανώθηκε από τη Μαθητική
Αναρχική Δράση και σοσιαλιστικές µαθητικές οργανώσεις, κατεστάλη µε µεγάλη βιαιότητα από
την αστυνοµία, η οποία προχώρησε σε συλλήψεις και τραυµατισµούς πολλών διαδηλωτών.
Αµέσως µετά την καταστολή της συγκέντρωσης, ξεκίνησαν νοµικές διαδικασίες αναζήτησης των
υπευθύνων. Φυσικά, εµείς δεν θεωρούµε φοβερά σηµαντικές τέτοιες διαδικασίες, ωστόσο
αντιλαµβανόµαστε ότι είναι κάτι χρήσιμο για τον αγώνα. Παρόλο που αντιµετωπίζουµε την
κατασταλτική βία, επιλέγουµε να συνεχίσουµε τον αγώνα.

Κολεκτίβες-καφέ 26A
Οι κολεκτίβες-καφέ 26A δηµιουργήθηκαν µεταξύ του 2009 και του 2011. Το πρώτο καφέ
δηµιουργήθηκε το 2009, κοντά στην πλατεία Ταξίµ, σε µια τουριστική τοποθεσία µε περίπου
10.000 καφετέριες, ενώ το δεύτερο καφέ άνοιξε το 2011. Και στα δύο καφέ επιλέγουµε να
σερβίρουµε φαγητά και ποτά που παρασκευάζονται συλλογικά, ως µια εναλλακτική στην
παγκοσµιοποιηµένη παραγωγή των µεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, όπως η Coca-Cola, η
Νescafe κτλ. Για παράδειγµα, επιλέγουµε καφέ που προέρχεται από τους Ζαπατίστας, ελαιόλαδο
και ντοµάτες που παράγονται σε µικρά χωριά στην Τουρκία, ρούχα που φτιάχνονται σε ένα

κατειληµµένο αυτοδιαχειριζόµενο εργοστάσιο και µαρµελάδες και τουρσιά που παρασκευάζονται
από µια συλλογική κουζίνα µεταναστριών.
Στις κολεκτίβες-καφέ 26Α συµµετέχουν 40 «εθελοντές» τα τελευταία εννέα χρόνια. Τους
ονοµάζουµε «εθελοντές» επειδή κανένας δεν εργάζεται, καθώς καταργούµε την έννοια του
αφεντικού και του εργαζόµενου. Φυσικά, κανένας δεν λαµβάνει µισθό και ο καθένας παίρνει ό,τι
χρειάζεται αλλά και προσφέρει ό,τι µπορεί. Τα έσοδα και τα έξοδά µας υπολογίζονται κοινά. Το
µεγαλύτερο µέρος των εσόδων µας προέρχεται από τις κολεκτίβες, ενώ τα έξοδά µας είναι, για
παράδειγµα, η έκδοση του εντύπου µας, αλλά, κυρίως, οι ανάγκες του καθενός/της καθεµίας
που συµµετέχει στις κολεκτίβες. Με αυτόν τον τρόπο, κανένας δεν προσφέρει εθελοντικά
παραπάνω από τρεις µέρες την εβδοµάδα και όλοι µπορούν να έχουν ό,τι χρειάζονται. Και ο
βασικός σκοπός είναι ο καθένας που συµµετέχει σε αυτές τις κολεκτίβες να µπορεί να είναι και
ενεργό κοµµάτι του αγώνα.
Ωστόσο, οι κολεκτίβες 26A δεν είναι µόνο καφέ, αλλά και χώροι όπου οργανώνονται
εργαστήρια αυτοµόρφωσης και οι οποίοι λειτουργούν ως κέντρα αντιπληροφόρησης σχετικά µε
την DAF. Στους χώρους αυτούς διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις για την τέχνη, τη
λογοτεχνία, την ιστορία και βέβαια για τον αναρχικό αγώνα. Ουσιαστικά, όπως και στην
καθηµερινή µας ζωή, στις θεµατικές αυτών των εκδηλώσεων δεν υπάρχουν διδάσκοντες και
διδασκόµενοι. Όλοι µπορούν να παρουσιάσουν θεµατικές, όποια κι αν είναι η κοινωνική τους
θέση.
Οι κολεκτίβες 26A δεν αποτελούν µόνο ένα οικονοµικό µοντέλο, αλλά και ένα εναλλακτικό
πολιτιστικό και κοινωνικό µοντέλο. Δηµιουργούµε µια εναλλακτική πρόταση ενάντια στον
καπιταλιστικό τρόπο οργάνωσης της ζωής, αλλά και ενάντια στην κουλτούρα του
καταναλωτισµού. Με αυτόν τον τρόπο, διαµορφώνουµε τους όρους µε τους οποίους θέλουµε να
ζήσουµε.

Οργάνωση Νεολαίας
Η Οργάνωση Νεολαίας ιδρύθηκε µε απώτερο στόχο την οργάνωση των φοιτητών στους
χώρους των πανεπιστηµίων. Όπως είπαµε και πριν σε σχέση µε τη Μαθητική Αναρχική Δράση, η
Οργάνωση Νεολαίας είναι ενάντια στον θεσµοθετηµένο κρατικό τρόπο οργάνωσης της παιδείας.
Ωστόσο, οι πανεπιστηµιακοί χώροι αποτελούν σηµεία συνάντησης µε νέους ανθρώπους, αλλά και
σηµεία όπου ξεσπούν πολλές αγωνιστικές διαδικασίες.
Μέχρι τη δεκαετία του 1980, τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα λειτουργούσαν ανεξάρτητα από το
κράτος, καθώς ο πρύτανης και ο πρόεδρος κάθε σχολής εκλέγονταν από την πανεπιστηµιακή
κοινότητα. Μετά το πραξικόπηµα του 1980, γίνονται κάθε χρόνο διαδηλώσεις ενάντια στις
εξετάσεις και το εκπαιδευτικό σύστηµα. Ειδικά, µετά την επιβολή του καθεστώτος έκτακτης
ανάγκης και τη διακυβέρνηση του AKP, η συνθήκη µέσα στα πανεπιστήµια έχει αλλάξει. Έχουν
χάσει πλέον τον ανεξάρτητο χαρακτήρα τους, αφού, στην πραγµατικότητα, εκλέγονται εκείνοι
που επιθυµεί το κράτος και η κυβέρνηση Ερντογάν. Έτσι λοιπόν, µέσα σε αυτήν τη συνθήκη, έχει
γίνει πολύ δύσκολη η διοργάνωση κινητοποιήσεων και η οργάνωση µέσα στα πανεπιστήµια,
καθώς υπάρχει έντονη καταστολή και µπορούν να εκδιωχθούν όσοι αντιστέκονται. Παρ’ όλα
αυτά, το σύστηµα έχει και τρωτά σηµεία, τα οποία µπορούµε να εκµεταλλευτούµε για να
συνεχίσουµε και να δυναµώσουµε τις αντιστάσεις µας.

Σύνδεσμος Αρνητών Στράτευσης

Όπως στην Ελλάδα, έτσι και στην Τουρκία, η στρατιωτική θητεία είναι υποχρεωτική. Καθώς,
ως αναρχικοί, είµαστε ενάντια στον µιλιταρισµό, δεν θα µπορούσαµε να συµµετέχουµε στον
στρατό. Έτσι, το 2009, δηµιουργήσαµε µαζί µε άλλους τον Σύνδεσµο Αρνητών Στράτευσης, µια
νέα εστία αγώνα ενάντια στην υποχρεωτική στράτευση, αλλά και στον πόλεµο του τουρκικού
κράτους σε βάρος των Κούρδων. Ο αγώνας αυτός απέκτησε αργότερα και αντιπολεµικά
χαρακτηριστικά καθώς, ενώ υπήρχε κίνηµα ενάντια στην υποχρεωτική θητεία και τον µιλιταρισµό
στην Τουρκία, απουσίαζε η οποιαδήποτε αναφορά στην επίθεση που έχει εξαπολύσει το τούρκικο
κράτος στους Κούρδους.
Μέσω αυτού του συνδέσµου έχουµε την ευκαιρία να συναντηθούµε µε τους αγωνιστές που
αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε την υποχρεωτική στράτευση καθώς και µε γυναίκες που
στέκονται ενάντια σε αυτή τη συνθήκη. Όλα τα µέλη της DAF συμμετέχουν σε αυτόν τον
συνδέσμου. Κάθε χρόνο διαδηλώνουµε στις 15 Μαΐου, από κοινού µε άλλες πολιτικές δυνάµεις,
ενάντια στην υποχρεωτική στράτευση και τον µιλιταρισµό. Αυτό το εργαλείο αγώνα είναι
σηµαντικό, όχι µόνο γιατί στρέφεται ενάντια στην υποχρεωτική θητεία, αλλά και γιατί είναι ένα
πεδίο που προωθεί την αντίσταση ενάντια στον πόλεµο του κράτους ενάντια στον λαό, δίνοντάς
µας τη δυνατότητα να οργανώνουµε καµπάνιες αντιπληροφόρησης για το ζήτηµα της κουρδικής
αντίστασης. Όταν ξεκίνησε αυτό το κίνηµα, αριθµούσε λιγότερους από εκατό αρνητές
στράτευσης, ενώ τώρα είµαστε πάνω από χίλιοι.

Αναρχικές Γυναίκες
Οι Αναρχικές Γυναίκες είναι µια οργάνωση που ιδρύθηκε το 2009 και αποτελείται από
γυναίκες που αγωνίζονται όχι µόνο ενάντια στην πατριαρχία και τα γυναικεία ζητήµατα, αλλά και
ενάντια στο κράτος και τον καπιταλισµό, την εξουσία. Η κατάσταση των γυναικών στην Τουρκία
είναι ιδιαίτερα δύσκολη και, για να αναφέρουµε ορισµένα στατιστικά στοιχεία, κάθε µέρα
γίνονται πέντε γυναικοκτονίες.
Αυτό που επιχειρούµε είναι να δηµιουργήσουµε ένα δίκτυο αλληλεγγύης µεταξύ των
γυναικών. Διοργανώνουµε δράσεις, διαδηλώσεις και παρεµβάσεις για ζητήµατα που αφορούν τις
εργάτριες, τις µετανάστριες και διάφορες άλλες οµάδες γυναικών. Αλλά και ατοµικά ως
αναρχικές, συµµετέχουµε και σε άλλα µέτωπα αγώνα, όπως αυτά που προαναφέραµε.

Οικολογική Συλλογικότητα Patika
Επειδή η οικολογία είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα, επιλέξαµε να δηµιουργήσουµε µια
συλλογικότητα που θα ασχολείται µε αυτό το θέµα. Όπως ξέρουµε, ο καπιταλισµός, προκειµένου
να παράξει ολοένα και περισσότερη ενέργεια, καταστρέφει τα ποτάµια, τα βουνά, τα δάση και
γενικότερα την φύση. Η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι πολύ διαδεδοµένη πρακτική και υπάρχουν
πάρα πολλές τέτοιες µονάδες παραγωγής στην Τουρκία, οι οποίες καταστρέφουν ένα µεγάλο
κοµµάτι του υδάτινου κόσµου. Επίσης, υπάρχει µια υπό κατασκευή µονάδα παραγωγής
πυρηνικής ενέργειας και σχέδια κατασκευής και άλλων µονάδων, ενάντια στις οποίες
αντιστεκόµαστε από κοινού µε τις τοπικές κοινωνίες.
Υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι αγώνες µε θετική έκβαση, που χρησιµοποίησαν ως µέθοδο τον
αποκλεισµό των εταιρειών και το µπλοκάρισµα της παραγωγής τους. Η σηµασία της
αλληλεγγύης και της συνεργασίας µε τις τοπικές κοινωνίες είναι ιδιαίτερα µεγάλη, καθώς µας
δίνεται η ευκαιρία να βρεθούµε και να συνδεθούµε µε τους ανθρώπους και να τους εξηγήσουµε

ότι αυτό που τους συµβαίνει δεν είναι κάτι µεµονωµένο, δεν είναι µόνο δικό τους ζήτηµα, αλλά
κάτι που συµβαίνει παντού. Με άλλα λόγια, µας δίνεται η δυνατότητα να αναδείξουµε την ευθύνη
του κράτους και του κεφαλαίου στη λεηλασία της φύσης, προσπαθώντας να αλλάξουµε τις
συνειδήσεις των ανθρώπων.

Ένωση Νέων Εργατών/τριων
Πριν από την ίδρυση της DAF, οι αναρχικοί στην Τουρκία αντιµετώπιζαν τους ταξικούς αγώνες
ως ένα ζήτηµα που αφορούσε αποκλειστικά τις σοσιαλιστικές και κοµµουνιστικές πολιτικές
δυνάµεις. Έχοντας ιστορικά, µια οπτική για την οργάνωση των αναρχικών στα ταξικά ζητήµατα,
αρχίσαµε να στεκόµαστε αλληλέγγυοι µε κάθε µορφή ταξικής αντίστασης και εργατικού αγώνα.
Βρεθήκαµε στο πλευρό εργαζοµένων στα λιµάνια και στη βιοµηχανία µετάλλου, και στη συνέχεια
ξεκινήσαµε να οργανωνόµαστε στον κατασκευαστικό τοµέα και στον τοµέα των υπηρεσιών. Σε
κάποιες περιπτώσεις, δρούµε από κοινού µε σοσιαλιστικές οµάδες, αλλά και µε αυτοοργανωµένα
συνδικάτα.
Μέσω αυτών των εµπειριών, αποφασίσαµε να ιδρύσουµε µια Οργάνωση Νεολαίας
Εργατών/τριών στον κλάδο των υπηρεσιών, καθώς στον συγκεκριµένο τοµέα εργάζονται οι
περισσότεροι νέοι και νέες στην Κωνσταντινούπολη. Είναι ένας τοµέας µε τον οποίο δεν
ασχολούνται άλλα συνδικάτα, επειδή οι νέοι εργαζόµενοι δουλεύουν σε αυτόν προσωρινά.
Συνεργαζόµαστε και οργανωνόµαστε, κυρίως, µε εργαζόµενους στις ταχυµεταφορές αλλά και
στην εστίαση, αφού πολλοί σύντροφοί µας δουλεύουν σε αυτούς τους κλάδους. Επίσης,
συµµετέχουµε και σε άλλα σωµατεία και συνδικάτα, όπως είναι το σωµατείο στον
κατασκευαστικό-οικοδοµικό τοµέα, µαζί µε άλλες πολιτικές δυνάµεις, κοµµουνιστές και
σοσιαλιστές. Ορισµένοι από τους ιδρυτές αυτού του σωµατείου, µεταξύ των οποίων και ένας
σύντροφός µας, σκοτώθηκαν στη βοµβιστική επίθεση του ISIS στην Άγκυρα. Σήµερα,
καταφέρνοντας να αντιµετωπίσουµε τα πλήγµατα, συνεχίζουµε τον αγώνα µε το συγκεκριµένο
σωµατείο.

Αλληλεγγύη στους πολιτικούς κρατούμενους
Δραστηριοποιούµαστε επίσης σε µετωπικά σχήµατα, όπως είναι και το κίνηµα αλληλεγγύης
στους πολιτικούς κρατούµενους. Με την επιβολή του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης, η
κατάσταση για τους πολιτικούς κρατούµενους έχει επιδεινωθεί. Οι φυλακισµένοι
αγωνιστές/στριες αντιµετωπίζουν πολλά προβλήµατα, µεταξύ των οποίων η επιβαλλόµενη
ενιαία ενδυµασία (στολή) των κρατούµενων. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι αρχές επιχειρούν
κάτι τέτοιο, καθώς κάτι αντίστοιχο είχε δοκιµαστεί και στο παρελθόν. Ωστόσο, η αντίσταση
στις φυλακές τότε ήταν πολύ ισχυρή, ενώ τώρα, είναι αποδυναµωµένη και δίνει στο κράτος τη
δυνατότητα να επιτίθεται µε µεγαλύτερη σφοδρότητα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, προσπαθούµε
να οργανώσουµε καµπάνιες και δράσεις αλληλεγγύης για τους πολιτικούς κρατούµενους, από
κοινού µε άλλες πολιτικές δυνάµεις.

Εφημερίδα Meydan

Η οργάνωση εκδίδει µια µηνιαία εφηµερίδα, την Meydan, ως µέσο αντιπληροφόρησης και
προπαγάνδισης. Φυσικά, και οι υπόλοιπες οµάδες της οργάνωσης εκδίδουν τα δικά τους
έντυπα, όχι απαραίτητα µε την ίδια συχνότητα.

Αθλητική κολεκτίβα SAKA
Τέλος, έχουµε δηµιουργήσει την αθλητική κολεκτίβα SAKA, που ασχολείται κυρίως µε την
εκπαίδευση στην αυτοάµυνα.
*

