
Sieć Amargi
Ochotnicy dla odbudowy Rojavy.

Amargi1 w pigułce

1. Uruchamiamy i koordynujemy kampanie pomocy bezpośredniej. W tej chwili trwa 
organizacja zakupu szczepionek i surowic dla kantonu Afrin. W kolejce czekają następne 
działania2.

2. Organizujemy ośrodek szkoleniowo-techniczny w Tessalonikach, dla potrzeb pomocy 
technicznej i edukacyjnej na większą skalę. Potem kolejne ośrodki, w innych miastach i 
krajach Europy.

3. Mobilizujemy Europejczyków (i nie tylko) do dalszej pomocy, poprzez informowanie, 
inspirowanie i integrowanie sojuszników Rojavy.

Zbieramy ludzi i fundusze na organizację pomocy dla Autonomii Rojavy3. Rojava to samorządne 
terytorium w Syrii, przy granicy z Turcją, zarządzane przez społeczności lokalne i ich 
zgromadzenia4. Trwa tam zwycięska wojna z ISIS, ale oswobodzone terytoria są zniszczone i 
zaminowane. Nasza pomoc jest potrzebna, żeby uchodźcy mogli wrócić do domów (a nie 
emigrować do Europy5) i poszerzać obszar, na którym panuje pokój i bezpieczeństwo. 

Trochę szczegółów

Zakładamy w Tessalonikach mały (ale z ambicjami) ośrodek, o nazwie Dom Amargi (Amargi 
House). Będzie to pierwszy węzeł sieci Amargi – ochotniczego wsparcia dla odbudowy Rojavy i 
poszerzania jej wpółpracy z Europą. Wsparcie organizujemy w bezpośrednim kontakcie z 
samorządnymi społecznościami Rojavy. Pierwszym celem jest organizowanie bezpośredniej 
pomocy – przede wszystkim technicznej – dla potrzeb odbudowy Rojavy. Już to robimy, ale nie 
mamy zaplecza, aby rozwinąć to na dużą skalę. Drugim celem jest uświadomienie 
Europejczykom, jak ważna dla obu stron jest Rojava: jedyny na Bliskim Wschodzie region, 
oparty na świeckim, demokratycznym samorządzie. Bezpieczna przystań dla tysięcy 
uchodźców. I szansa na pokojowe rozwiązanie sytuacji na Bliskim Wschodzie. 

Tessaloniki są naturalnym punktem spotkań między Syrią i Turcją a Europą, jednakowo dostępnym 
z obu stron. Są też tradycyjnym ośrodkiem lewicowej działalności politycznej, zbieżnej z ideałami 
Rojavy. 

Zalążkiem Domu Amargi jest lokal, wynajmowany w tej chwili w Tessalonikach przez naszych 
wolontariuszy. Po zebraniu odpowiedniej kwoty6, wynajmiemy tani, ale większy lokal i 

1 Amargi (sumeryjski). /1/ 5000 lat temu, pierwsze w historii ludzi zapisane słowo na określenie wolności. 
/2/ Dzisiaj, międzynarodowa sieć wolontariuszy wspierająca odbudowę i rozbudowę Autonomii Rojavy. 

2 https://freelab2014.wordpress.com/tag/kobane-pl/ 
3 https://peaceinkurdistancampaign.files.wordpress.com/2011/11/rojava-info-may-2014.pdf 
4 Podstawowe cechy ustroju Rojavy: demokracja bezpośrednia, świeckość, feminizm i ekologia. Więcej: 

https://freelab2014.wordpress.com/2015/04/06/havin-guneser-no-miracles-at-work/ 
5 O Rojavie, uchodźcach i pomocy w naszym wlasnym interesie... https://amargipl.wordpress.com/2015/05/28/nie-

chcemy-zadnych-uchodzcow/ 
6 Planowany budżet na uruchomienie ośrodka i prowadzenie koordynacji pomocy bezpośredniej: 4000 euro 

https://freelab2014.wordpress.com/tag/kobane-pl/
https://amargipl.wordpress.com/2015/05/28/nie-chcemy-zadnych-uchodzcow/
https://amargipl.wordpress.com/2015/05/28/nie-chcemy-zadnych-uchodzcow/
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https://peaceinkurdistancampaign.files.wordpress.com/2011/11/rojava-info-may-2014.pdf


zagospodarujemy go własnymi siłami, aby służył naszym celom.

Dom Amargi będzie składał się z trzech (fizycznych i organizacyjnych) części:

• Gościnnej, przenaczonej dla wolontariuszy  i krótkoterminowych gości.

• Konferencyjnej, przeznaczonej do prowadzenia zajęć otwartych i gościnnych wydarzeń.

• Zaplecza, realizującego programy pomocy bezpośredniej i wspierającego funkcjonowanie 

domu.

W ośrodku będziemy koordynować akcje pomocy bezpośredniej dla Rojavy, gościć konferencje i 
seminaria poświęcone Rojavie, organizować warsztaty i kursy techniczne i językowe, oraz 
opracowywać konstrukcje i technologie konieczne dla odbudowy i rozwoju Rojavy7. 

Zaczynamy nasz projekt jako nieoficjalna grupa, korzystając ze wsparcia Spółdzielni Socjalnej 
Faktoria8 w Zielonce, która jest odpowiedzialna za zbieranie w Polsce funduszy na stworzenie 
ośrodka. Gdy tylko Dom Amargi powstanie, zalożymy w Tessalonikach organizację, która będzie 
nim zarządzać, pozostając w partnerstwie z Faktorią. 

Dom jest i będzie samorządną, demokratyczną społecznością, a jego organizacja wewnętrzna 
wzoruje się na zasadach Autonomii Rojavy. 

Organizację Domu finansujemy z darowizn społecznych, ale dążymy do uzyskania samodzielności 
finansowej poprzez działalność gospodarczą, na zasadach gospodarki solidarnościowej, we 
współpracy z Rojavą i innymi węzłami sieci Amargi..

Po ustabilizowaniu Domu, planujemy uruchomienie bliźniaczej placówki na Krecie, a następnie 
rozwój sieci podobnych ośrodków, we współpracy z zainteresowanymi grupami w Europie i poza 
nią. Ich zadaniem będzie:

• Rozwijać kontakty i współpracę z Rojavą na poziomie społeczności lokalnych i 

regionalnych.

• Adaptować i propagować idee i praktyczne zastosowania konfederalizmu demokratycznego 

i municypalizmu w kontakście lokalnym.

• Rozwijać i wzmacniać współpracę gospodarczą z innymi węzłami sieci w ramach 

gospodarki solidarnościowej.

Kolejne szczegóły i sprawozdania z dzialaności Domu będą publikowane na stronie 
internetowej Amargi9.

jednorazowo i 1500 euro miesięcznie.
7 Patrz między innymi https://amargipl.wordpress.com/2015/06/03/rojava-support-technology-hub/ o planach 

wsparcia technicznego dla Rojavy i https://www.loomio.org/g/7Lyarjl8/amargi-pl-rojava-it-support 
8 http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=225973 
9 https://amargipl.wordpress.com/tag/dom-amargi/ 
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