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Jak możemy rozumieć demokratyczna ̨ autonomie,̨ czy też demokra-
tyczny konfederalizm? Czy jest to system specyficzny dla regionu, de-
dykowany tylko dla ludności kurdyjskiej?

Wyjaśnie ̨ to przez odwołanie do historii. Poprzednia idea społeczeństwa
niepaństwowego wyewoluowała w społeczeństwo obywatelskie, które jest
uznawane za osiag̨niec̨ie demokratyczne. Niektóre grupy społeczne uzyska-
ły pewne ekonomiczne i demokratyczne prawa w formie samoorganizacji.
Przykładem moga ̨być zwiaz̨ki zawodowe, jakiś czas temu bardzo silne w Eu-
ropie Zachodniej, które zdołały zapewnić poprawe ̨jakości życia swoim człon-
kom.

Demokratyczna autonomia oznacza wzmocnienie struktur tego ro-
dzaju i rozszerzenie ich na inne obszary życia społecznego. Oznacza to
przekształcenie demokratycznych osiag̨nieć̨ w niepaństwowa ̨ organizacje ̨
demokratycznego społeczeństwa. Już nie tylko walka klas, gdzie robotnicy
ze swoimi zwiaz̨kami zawodowymi i partiami, próbuja ̨ zdobyć i skonsolido-
wać swoje prawa poprzez strajki i porozumienia płacowe, ale   rozszerzenie
tego na wszystkie segmenty społeczeństwa. Nie tylko robotnicy i ich
organizacje zwiaz̨kowe, ale także młodzież, kobiety, wszystkie grupy
społeczne moga ̨ organizować sie ̨ w podobny sposób, planować własne życie
demokratyczne i gospodarcze i wdrażać je na co dzień. Możemy to zrobić
bez rozbicia państwa, ale także bez rezygnacji z naszych praw na jego rzecz.
W ten sposób jest to nowa umowa z państwem, nowa umowa społeczna.

Demokratyczna autonomia lub demokratyczny konfederalizm stawia so-
bie takie porozumienie za cel. W tym sensie demokratyczna autonomia nie
jest systemem przeznaczonym wyłac̨znie dla Kurdów. Wszystkie uciskane i
wyzyskiwane grupy społeczne moga ̨ zeń korzystać, aby osiag̨nać̨ swoje wła-
sne kulturalne, polityczne i ekonomiczne prawa w odniesieniu do swojej sy-
tuacji i w swoich regionach świata. Na tej podstawie można tak samo rozwia-̨
zać kwestie ̨ nierówności płci, jak i problemów pracowniczych, samorzad̨u
młodzieży, czy zagrożeń ekologicznych. Kiedy ludzie z różnych cześ̨ci społe-
czeństwa organizuja ̨ sie,̨ moga ̨ lepiej rozwiaz̨ywać swoje problemy.

Obecne państwo tworzy scentralizowany system państwowy ciaż̨ac̨y ku
faszyzmowi. Chce wszystko kontrolować. Jednakże rozwój samoorganizacji
opartej o autonomie ̨demokratyczna ̨może stworzyć podstawe ̨do samorzad̨u.
Przykładowo na poziomie wioski, dzielnicy lub miasta. Sensem tej formuły
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Stary, państwowy paradygmat socjalizmu, a raczej próby socjalizmu, nie
zdołał zbudować internacjonalizmu. Zamiast tego wyhodował nowa ̨hegemo-
nie.̨ Natomiast nowoczesność demokratyczna i demokratyczny konfedera-
lizm uniemożliwiaja ̨ tworzenie nowych hegemonii. Tylko zwiaz̨ki, sojusze i
solidarność oparte na sprawiedliwości i wolności powinny powstać w tym
systemie. I to jest nowa forma internacjonalizmu.

Duran Kalkan jest członkiem rady wykonawczej Koma Civakên Kurdistan (KCK
– Unia Wspólnot Kurdystanu to organizacja zrzeszajac̨a formacje demokratycznego
konfederalizmu we wszystkich czterech zaborach i na emigracji). Niniejszy wywiad
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zujcie swoja ̨ własna ̨ demokratyczna ̨ nowoczesność. Nie musicie żyć kapita-
lizmem. Możecie żyć demokracja.̨ Możecie stworzyć system wolności opar-
ty na pluralizmie, sprawiedliwości i solidarności. Możecie wszyscy organizo-
wać sie ̨ niezależnie, budować razem swoje życie poza państwem. I dziek̨i te-
mu przezwycież̨yć problemy ucisku i wyzysku stworzone przez kapitalizm.

Jeśli ludzie sa ̨gotowi zaakceptować to rozwiaz̨anie, może zostać wdrożone
w dowolnym miejscu na świecie. Poczat̨kowo socjalizm upatrywał rewolucji
w Europie. Potem pojawiła sie ̨koncepcja, że nie, nie w Europie, ale w Azji. Lub
inna, że najpierw w koloniach lub krajach rozwijajac̨ych sie.̨ Demokratyczna
nowoczesność odrzuca takie założenia. Jest forma ̨ restytucji demokratycz-
nego socjalizmu. Tak sformułował to Ocalan. Na całym świecie pojawiaja ̨ sie ̨
pilne problemy. Jednocześnie na całym świecie można prowadzić rewolucyj-
ny ruch oporu, stworzyć rewolucyjna ̨organizacje ̨demokratyczna ̨ i przezwy-
cież̨ać problemy społeczne. Od Ameryki do Europy, od Azji po Afryke.̨ Ale
wszyscy w nawiaz̨aniu do swoich problemów.

W tym kontekście internacjonalizm nabiera nowego znaczenia. Była kie-
dyś siła, która ustanowiła państwo i przejeł̨a wiodac̨a ̨role ̨internacjonalizmu.
Przekształciło sie ̨ to w forme ̨hegemonii. Zwiaz̨ek Sowiecki był za to krytyko-
wany przez innych socjalistów, dla których to nie był internacjonalizm, ale
nowa forma hegemonii w imie ̨ socjalizmu.

Ale wraz ze zrozumieniem demokratycznej nowoczesności ponownie
otwiera sie ̨ droga do internacjonalizmu. Wszed̨zie tam, gdzie rozwinał̨
sie ̨ system demokratycznej autonomii, gdzie demokratyczne organizacje
społeczne organizuja ̨ sie ̨ przeciwko państwu, pomied̨zy wszystkimi tymi
organizacjami na całym świecie można ustanowić zwiaz̨ki solidarności.
W ten sposób rozwija sie ̨ solidarność internacjonalistyczna. Dla wolnego,
pluralistycznego i sprawiedliwego życie dla wszystkich uciskanych, wszyst-
kich robotników, a właściwie wszystkich kreg̨ów społeczeństwa, żyjac̨ych
z własnej pracy, te środowiska musza ̨ wchodzić w interakcje, aby uskutecz-
niać wzajemna ̨ solidarność. To oczywiście prowadzi nas do nowej formy
internacjonalizmu, której celem nie jest uzależnianie innych, ani rozwijanie
swojej hegemonii, ale mied̨zynarodowa solidarność w prawdziwym tego
słowa znaczeniu, ponieważ sam system jest demokratyczny, oparty na
wzajemnej solidarności. I dlatego nie ma znaczenia, w którym miejscu na
świecie sie ̨ znajdujemy, ta solidarność opiera sie ̨ na wartościach wolności i
sprawiedliwości. Nikt nie otrzyma szansy, aby sprowadzić innych pod swoje
wpływy, aby ich kontrolować lub asymilować.
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jest „państwo a demokracja”1, chodzi o zmniejszenie roli państwa i rozsze-
rzenia społeczeństwa demokratycznego.

Poczat̨kowo był to model rozwiaz̨ania kwestii kurdyjskiej. W ten sposób
można rozwiaz̨ać problemy narodowościowe. Tak samo religijne. Zwłaszcza,
kiedy gdy grupy identyfikujac̨e sie ̨wg. klucza religijnego i etnicznego żyja ̨ra-
zem. Ale co ważniejsze, tak samo można rozwiaz̨ać problemy ekonomiczne.
Można zwalczać ucisk i wyzysk poprzez decentralizacje ̨ gospodarki i dosto-
sowanie jej do potrzeb ludzi w terenie. Taki jest cel demokratycznego konfe-
deralizmu. Dla grup społeczeństwa, które cierpia ̨ z powodu braku demokra-
cji, ten system jest perspektywa,̨ i tak jak powiedziałem, tak jest również w
przypadku wyzwolenia kobiet.

Dlatego, moim zdaniem, system ten przedstawia koncepcje,̨ która jest roz-
wiaz̨aniem dla kapitalistycznej metropolii na Zachodzie i dla mniej skapitali-
zowanych regionów Wschodu. Jeśli spojrzymy na Europe,̨ już mamy poczat̨ki
takiej organizacji. Mówiłem o uzwiaz̨kowieniu pracowników. W niektórych
obszarach mieszkańcy organizowali sie ̨ samodzielnie. Taka forma organiza-
cji istnieje w tradycji Komuny Paryskiej. Demokratyczna autonomia jest or-
ganizacja ̨skierowana ̨przeciwko celom hegemonii kapitalistycznej nowocze-
sności i jej daż̨eniom do objec̨ia społeczeństwa pełna ̨ kontrola.̨ Gospodarka,
zdrowie, edukacja, kultura i inne obszary moga ̨ być zorganizowane w tym
systemie. Kapitalistyczny wyzysk może być otoczony i ograniczony. Pozwa-
la to również na ograniczenie stojac̨ego za nim systemu państwowego, oraz
wzmocnienie organizacji społeczeństwa demokratycznego. Komuna Paryska
i rewolucje socjalistyczno-demokratyczne sa ̨tu dziedzictwem. Na tej podsta-
wie trzeba organizować wszystkie składowe społeczeństwa w daż̨eniu do de-
mokratycznej autonomii. To jest możliwe. W taka ̨walke ̨można zaangażować
znaczna ̨cześ̨ć społeczeństwa. Ta walka ma wyalienować system rzad̨zac̨y – i
jest w stanie to zrobić.

Ta koncepcja różni sie ̨od koncepcji Rewolucji Październikowej, która znio-
sła rzad̨zac̨y rzad̨ i zbudowała w jego miejsce nowy majac̨y ponoć rozwiaz̨ać
wszystkie problemy społeczeństwa. Czemu?

Po pierwsze, takie podejście sie ̨nie sprawdziło. Zastap̨ienie jednej władzy
państwowej inna ̨ nie jest rozwiaz̨aniem. Samo państwo jest środkiem wyzy-
sku. Nie może przynieść demokracji, nie tworzy wolności ani równości. W
końcu zawsze zamienia sie ̨ w ucisk i wyzysk. Państwo pozostaje państwem,

1 Mam tu mała ̨zagwozdke.̨ W wersji niemieckiej jest „państwo plus demokracja”, w angiel-
skiej „państwo kontra demokracja”. Zdecydowałem zastosować bardziej neutralne „państwo a
demokracja”.
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bez wzgled̨u na to w czyich jest rek̨ach. Wracamy z powrotem do punktu
wyjścia. Dlatego ten paradygmat nie jest rozwiaz̨aniem.

Po drugie, nie jest możliwe zrealizowanie takiego pomysłu w obecnych wa-
runkach – nawet gdyby było to pożad̨ane. Po prostu nierealistyczne jest przy-
puszczenie, że rzad̨zac̨y system państwowy może zostać zmiażdżony, aby
można było zbudować demokracje,̨ socjalizm. Ale powiedzmy, że rewolucja
zakończy sie ̨ sukcesem – nadal takie podejście nie doprowadzi do trwałego
rozwiaz̨ania. „Realny socjalizm” to udowodnił.

Budowanie demokratycznego konfederalizmu lub demokratycznej au-
tonomii w realiach, w których żyjemy, dla wszystkich, kobiet, młodzieży
i pracowników, jest realizacja ̨ demokratycznej i socjalistycznej rewolucji.
Nie tworzenie nowego państwa, ale tworzenie społeczeństwa demokratycz-
nego; nie niszczenie obecnego stanu, ale organizowanie demokratycznego
społeczeństwa jako przeciwwagi, która ogranicza państwo – taki jest cel.

W ten sposób ludzie tworza ̨ to, co nazywamy formuła ̨ „Państwo a demo-
kracja”. Tak wiec̨ w konfederalizmie demokratycznym kompetencje, które
były zwiaz̨ane tylko z państwem, sa ̨ mu odbierane i przenoszone na społe-
czeństwo, które z nich korzysta w ramach swojej demokratycznej organiza-
cji. Tak właśnie rozumiemy demokratyczny konfederalizm.

Tego rozwiaz̨ania nie ogranicza geografia. Jest to także sposób na rozwia-̨
zanie wszystkich problemów społecznych, nie tylko etnicznych, lub religij-
nych. Wszystkie kwestie wolności i demokracji można rozwiaz̨ać za pomoca ̨
tego systemu. Jeśli każda grupa społeczna zorganizuje sie ̨ we własnym inte-
resie, wówczas bed̨zie także w stanie znaleźć rozwiaz̨ania problemów jakich
doświadcza w systemie kapitalistycznym.

Jest to system, który może zaoferować rozwiaz̨ania problemów narodo-
wych, religijnych i etnicznych, szczególnie na Wschodzie. Ale można go
wprowadzić także w centrach kapitalizmu. Ponieważ także tam istnieje
problem centralizmu. Także tam duże grupy społeczne sa ̨ wykluczone
z systemu lub brutalnie wykorzystywane i stłumione przez niego. Tam
też system coraz bardziej zagraża umysłom, sercom, całemu życiu ludzi.
System próbuje kierować ludźmi dla swoich celów. Dlatego istnieje poważna
sprzeczność mied̨zy tymi cześ̨ciami społeczeństwa a państwem stworzonym
przez kapitalistyczna ̨nowoczesność. Wolność i równość od wyzysku i ucisku
można stworzyć w oparciu o demokratyczne rozwiaz̨ania autonomiczne.
Gdy idee demokratycznej autonomii i demokratycznego konfederalizmu
rozprzestrzeniaja ̨ sie,̨ wierzymy, że nawet w kapitalistycznej nowoczesno-
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ści odkrywane sa ̨ nowe strategie i formy organizacji aby przezwycież̨yć
problemy.

Czy ten system jest także współczesna ̨ odpowiedzia ̨ na internacjona-
lizm proletariacki?

Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że demokratyczny konfedera-
lizm jest modelem rozwiaz̨ania problemów społecznych, które kapitalistycz-
na nowoczesność stworzyła w epoce imperialistycznego globalnego kapita-
łu finansowego. Problemy te wystep̨uja ̨ zarówno w krajach, które kapita-
lizm nazywa rozwiniet̨ymi, jak i w krajach przezeń eksploatowanych. To po-
wszechne problemy. Obejmuja ̨ one tematy od bezrobocia po problemy et-
niczne i kulturowe. Jeszcze wiek̨szym problemem jest wyobcowanie mental-
ne społeczeństwa, brak rozumienia rzeczywistości w której sie ̨ żyje. Kolej-
ny problem to militaryzm. To problem państwowy, perspektywa III wojny
światowej. To problemy, które dotycza ̨ całej ludzkości. Moga ̨ wystep̨ować w
różnym nateż̨eniu w danym miejscu, ale sa ̨ globalne dla całej ludzkości. Ich
przyczyna ̨ jest trwajac̨y pieć̨ tysiec̨y lat system państwowy. Obecnej sa ̨ one
podniesione do niespotykanego wcześniej poziomu; wydaja ̨ sie ̨ praktycznie
nie do pokonania. Za to odpowiada nowoczesność kapitalistyczna – 500 lat
kapitalizmu.

Demokratyczny konfederalizm jest droga ̨do rozwiaz̨ania tych problemów.
Dotyczy to wszystkich grup społecznych. Bez wzgled̨u na to, w jakim obsza-
rze te problemy wystap̨ia,̨ bez wzgled̨u na to jak sa ̨ duże, można je przezwy-
cież̨yć za pomoca ̨ modelu demokratycznej nowoczesności.

W obecnych warunkach rzad̨zac̨e siły, burżuazja, przedstawiciele kapitali-
stycznej nowoczesności, ustanowiły organizacje,̨ która narzuca reszcie spo-
łeczeństwa życie zgodnie z ich ideami, ideami władców. Oni narzucaja ̨ swój
system społeczeństwu. Natomiast system demokratycznej autonomii mówi:
„Nie, nie musicie być tacy, jak oni chca.̨ Jesteście cześ̨cia ̨ społeczeństwa. Ma-
cie własna ̨ kulture,̨ własne rozumienie moralności i własne życie. Możecie
sami rozwiaz̨ać własne problemy. Dlatego musicie rozwijać i realizować wła-
sna ̨ nowoczesność, własna ̨ organizacje ̨ i własne zrozumienie życia.”

Przewodniczac̨y Apo2 nazwał to demokratyczna ̨ nowoczesnościa ̨ i w swo-
ich mowach obronnych3 apelował do grup społecznych na świecie: Organi-

2 „Apo” – „Wujek” to przydomek Abdullaha Ocalana, twórcy demokratycznego konfede-
ralizmu.

3 Uwiez̨iony przez Turcje ̨i skazany przez nia ̨na śmierć (zamieniona ̨potem na dożywotnie
wiez̨ienie) Ocalan wykorzystał wystap̨ienia procesowe to przekazania opinii publicznej swoich
koncepcji.

5


