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Annan Information
Framgångsrikt, "Kurdiska dagliga nyheter, 10 mars 2015. Armenier. I dag har revolutionen
Cizire tre tjänstemän. En nyligen publicerad intervju med en syrisk aktivist, som nu lever i exil
i Tyskland, kodnamnet Sami, på occupy.com-bloggen, avslöjar ett unikt politiskt experiment. I
kommunerna diskuteras och om möjligt löses aktuella frågor om administration, energi och
matförsörjning samt sociala problem som patriarkaliskt våld, familjekonflikter och mycket

annat. Det finns flera andra publikationer om Rojava, av vilka några är mycket bra, men de
fokuserar på vissa aspekter och ingen täcker som helhet de olika dimensionerna av denna
revolutionära process. De utbildade kvinnors journalist, publicerade en kvinnors
rättigheterstidning, värdkvinnas radiostationer och har varit integrerade i genomförandet av
kvinnors rättigheter lagar som förbud mot barndomsäktenskap, tvångsäktenskap och
polygami. Detta är en idé som fortfarande är föremål för akademisk tvist och togs upp av
Engels i Familjens Ursprung, publicerad 1884. Efter abduktionen av Abdullah Ocalan 1999
hade PKK-institutionerna i Syrien. Jarabulus och Nisebin (på turkiska, Nusaybin) längs BerlinDe arbetar med stor autonomi så att de snabbt kan anpassa sig till slagfältet och mobilisera sina
styrkor snabbt. "
Fredsutskott söker samförstånd genom dialog på kommunen och grannskapsnivå. Biehl
(1991) grundade sig på Bookchins sociala ekologi att denna primordiella form av dominans
måste förstöras tillsammans med alla andra och tillade att kvinnor måste utnyttja sin fulla
potential genom att befria sig från oikos fällor. det vill säga deras inhemska roller. Skick: Ny.
Den första fullängdsboken om den unika och extraordinära politiska situationen i Rojava,
Syrien Num Pages: 320 sidor. Efter att ha erhållit sin gemensamma doktorsavhandling från
universiteten i Bologna och Paris 1 Pantheon-Sorbonne 2011, fick han forsknings- och
utbildningserfarenhet i Italien, Frankrike, Schweiz och Brasilien. Turkiska staten förnekar
fortfarande dessa brott och känner inte igen dem som folkmord. Idag skulle vi inte ha det
starka alternativet för det tredje och revolutionära demokratiska sättet i Syrien. Men i Ocalans
syn var uppkomsten av hierarki, klassregel och statistik. Stimulansen för detta arbete skedde
av den till synes ständigt accelererande processen med stadsekonomisk förändring och det
märkbara misslyckandet av befintliga studier för att på ett adekvat sätt utforska den nyckelroll
som fastighetsmarknaden spelar i denna process. Mamoste Abdulselam från TEV-DEM
berättade för oss. "Varje råd består av. Om som nationstater har dessa fyra länder varit
ansvariga för alla kurdernas lidande, motiverade Ocalan, varför skulle kurderna vilja upprätta
ännu en källa till dominans.
Deras förföljelse i Turkiet är välkänt. successiva turkiska regeringar har försökt att störa
organiseringen, utplåna kurdiska kulturen och förbjuda det kurdiska språket genom vågor av
dödliga militära nedbrytningar. Introduktion Den 11 maj 2011 lade vi fram en video som
innehåller en kort intervju med Rami Nakhle, en syrisk aktivist i exil i Beirut den 26 april 2011,
som då skickade nyheter om protesterna i Syrien på sociala medier . Äktenskapet var det enda
livet som var öppet för dem, och de gifta sig unga, till och med bli andra eller tredje fru av
mycket äldre män. Du motstår inte. "Vi försökte förklara att vi trodde att vår kurs var. Hon
observerade, "det är en del av vardagen, mellan militär utbildning, att göra politisk analys, att
läsa och diskutera tillsammans". När ISIS började ta skolan, blåste de sig själva för att inte
falla i ISIS-händer. Det här är en kompromiss som liknar mer traditionell representativ
förvaltning, med parlamentet, partierna och ministrarna.
Ekonomienheten ligger inom Robins Business School. Nu ser de att utbildning kan ge dem ett
bättre liv. "Och" en gång var det. Vi kunde inte fira våra religiösa festivaler. De. Det ger också
en översikt över det sammanhang där denna erfarenhet uppstod. Dussintals människor har
stött de tre författarna - det är faktiskt en större grupps produkt.
Denna process har emellertid ännu inte varit möjlig på grund av kriget. Tränad som en
hydraulisk ingenjör blev han förskräckt av vattenkrisen: "Alla floder var torrajämna i maj annars mycket förorenade". I Rojava studerade Ayboga kommunernas och kommunens

struktur, som inleddes av revolutionens huvudorganisationer: MGRK, Folkdemokrarnas
rörelse (TEV-DEM) och PYD (Demokratiska unionen Fest). Kalkon. Den 24 november 2015
sköt den turkiska armén ner en ryska. Det har delvis uppnåtts i form av kooperativ byggt på
gammalt statsland, diversifierad produktion i Rojava, socialiserad oljevinst och i sin tur
ökande autonomi i linje med de ideologiska grundvalarna som beskrivits ovan och som en
reaktion på de geopolitiska realiteterna i KRG-pålagt embargo. Slutligen kommer du i avsnittet
relaterade länkar till andra viktiga organisationer som är dedikerade till ekonomins historia.
Den föreslagna budgeten innebär en minskning av mer än 65 miljoner US-dollar av de medel
som tilldelats ministeriet för vetenskap, teknik och produktiv innovation, vilket motsvarar
32% minskning jämfört med 2016-budgeten. Python: Programmering för nybörjare: Lär dig
grunden för Python på 7 dagar. Denna första fulllängdsstudie av den demokratiska
utvecklingen i Rojava berättar om en extraordinär och kraftfullt hoppfull historia om ett litet
känt slag om sann frihet i mörka tider. Läs mer. Demonstration för solidaritet med Rojava, i
Wien, 2014. Det ledde till etablering av exploaterande stater och slutligen ekonomisk
liberalism. I motsats till alla förväntningar har den demokratiska autonomin visat sig vara.
Västerländska besökare har blivit förbluffade av framgången med sitt projekt, en kommunalt
organiserad demokrati som anser kvinnors jämlikhet oumbärlig och förkastar reaktionär
nationalistisk ideologi samtidigt som den är starkt anti-kapitalistisk. Den ökande betydelsen av
finansiella marknader och ekonomisk effektivitetskriterium över ekonomiska beslut och
politik sedan 1980-talet fastställde villkoren för utvecklingsprocessen för
tillväxtmarknadsekonomier. Lachmann (1906-1990) var en enastående socialvetenskapsman
vars prestationer varierade över ett antal discipliner, inklusive ekonomi, sociologi, lag och
filosofi. Antiochisk-ortodoxa kyrkan, den syriska katolska kyrkan och den syriska maronitiska
kyrkan. I stället för att uttryckas i objektiva kategorier, bestämmer de involverade behoven
också. En representant för centrumet i Serekaniye berättade för oss.
Klockan 1 på natten den 18-19 juli 2012 tog YPG kontrollen över vägarna. Nu ser de att
utbildning är bra för dem, att de kan få ett bättre liv. Traditionell ekonomi misslyckades med
att förutsäga finanskrisen, och traditionell teori kan inte ge en adekvat analys av den
nuvarande ekonomiska stagnationen i Europa. Det fanns en verkställd jordbruksmonokultur
utan lokal produktion tillåtet. Effekterna av tillväxt undersöks i mänsklig skala. De säkerställer
den enhet som behövs för att tillfredsställa vardagens sociala behov.
Han tog stort intresse för Rojavas "sociala ekonomi", baserat på förståelsen för att en
demokratisk politik kräver att den existerar demokratisk kontroll över ekonomin. Medan dessa
aktiviteter naturligtvis har uppstått i form av födseln och barnomsorgen, kommer kvinnors
dominans av män från att kvinnorna exklusivt är förknippade med dessa roller. Institut et al.,
Eds., Uruk: 5000 Jahre Megacity (Petersberg, 2013), sid 275-81. För att informera dig så snart
som möjligt om granskningsresultaten, börjar vi redan med granskningsförfarandet för
abstraktioner som redan lämnats in. Regimen försökte lugna situationen, men protestvågen
kunde inte vara.
Till skillnad från Rojava skedde detta inte isolerat och har därför märkena för mer
konventionell västlig statskonstruktion (Soderberg och Phillips 2015), som har blivit utsatt för
ett mycket starkare engagemang från det internationella samfundet och dess konventionella
utvecklingssyn med de internationella humanitära hjälpåtgärderna i kölvattnet av USA: s ledda
invasion från 1991 och inrättandet av flyktzon. En läkare i Amude frågade, "Vilken hjälp är det
med en bebis vars mamma inte har någon mjölk, som Barzani har problem med. Party, tog på

gatorna för att uttrycka sitt upprörande över vad som hade hänt i Dara'a. De har lagt en bra
grund för att utbilda och organisera sig. Varje år publicerar vi ett urval böcker och broschyrer
som tar upp de viktigaste frågorna för aktivister och fackföreningsmedlemmar. De 16 stadsråd
bildas av kommunerna. Har du redan lagt fram ett papper eller ett fullständigt panelförslag.
Dessutom handlar politiska debatten om en ökad användning av outsourcing som en aktiv
drivkraft för att uppnå politiska mål som hållbar tillväxt, stimulering av innovation,
underlättande av små och medelstora företags deltagande, förbättring av miljöskydd och social
sammanhållning. Kurderna är den tredje största etniska gruppen i Mellanöstern, efter araberna.
Ekonomiskt stöd är också avgörande, liksom politiskt stöd. Våren 2011 vann demonstranterna
flera koncessioner.
Strax därefter började översättningarna till engelska. Den högsta nivån är People's Council of
West Kurdistan (MGRK). Eller tillverkaren av en av de miljoner produkter som vi säljer.
Gregory Leffel En ensamhetsministern är en klibbig gips för illviljan av neoliberalism Peter
Coville Vi är afrikanska kvinnor och vi är feminister Aisha Ali Kan Bulgarien uppnå sina
Balkanambitioner. I vissa fall var deras tillgång till högre utbildning. Arbetsfördelningen
mellan rådet och DAA har ännu inte utarbetats, eller hur man förenar en dubbelstatlig struktur.
Finns det alternativa sätt att konceptualisera neoliberalismen.

