
24 Şubat 2022 tarihinde Rusya’nın 
Ukrayna’ya karşı başlatmış olduğu 
savaşın faturası gün geçtik-
çe ağırlaşmakta.  Binlerce insan 
yaşamını yitirdi, milyonlarcası ye-
rinden yurdundan oldu. Bütün dü-
nya halkları bu savaştan bir şekilde 
etkilendi. Enerji ve gıda fiyatlarının 
artması tüm dünyada yoksulluğun 
derinleşmesine, yaşam koşullarının 
kötüleşmesine neden oldu. En ağır 
faturayı Ukrayna halkı ve Rus halkı 
ödese de, savaşın ve silahlanmanın 
faturası tüm dünyada halklara ve 
emekçilere kesilmekte. Halkların bu 
savaşda hiçbir çıkarı yoktur. Savaş 
derhal durmalı, sorunlar diyalog ve 
diplomatik yollarla çözülmelidir. 

SİLAH GÖNDERMEK ÇÖZÜM DEĞİL!
Savaş başladığı günden bu yana başta ABD olmak üze-
re batılı emperyalistler, Ukrayna’ya silah gönderme 
yarışına girdi. En son Leopard 2 tanklarının gönderilme 
kararıyla birlikte, tek tek ülkeler inkar etse de, NATO ül-
kelerinin bu savaşın bir parçası oldukları bir kez daha 
ortaya çıktı. Yaşanan bu savaş sadece Ukrayna ve Rusya 
arasında değil, dünya pazarlarına egemen olmak istey-
en emperyalist güçler arasında bir savaştır. NATO’nun 
saldırgan ve yayılmacı politikalarının sonucu olarak or-
taya çıkan savaşın silah göndererek büyütülmesinin de 
esas nedeni budur. Bunun için silah göndermeler derhal 
durdurulmalıdır.

SAVAŞIN DURMASI  İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLAMALIDIR!
Rusya’nın Ukrayna’yı nedeni ne olursa olsun işgal etmesi 
asla kabul edilemez. Rusya 24 Şubat öncesi konuma de-
rhal dönmelidir. Bunun sağlanması da dahil olmak üze-
re, bölgede barışın sağlanması görüşmelerle mümkün 
olabilir.  Ancak batılı ülkelerin kendi savaş politikalarını 
haklı çıkarmak için, ‘Ukraynanın kazanması gerekir’ gibi 
söylemlerine aklı başında hiç kimseyi inanmamaktadır. 
Savaşın devam etmesi, her gün NATO ülkelerinin savaşa 
daha fazla katılması 3.dünya savaşı ve atom savaşı teh-

likesini de büyütmektedir. 
Almanya Dışişleri Bakanı 
‘Rusya’ya karşı savaşıyoruz’ 
gibi söylemlerden de-
rhal vazgeçerek, savaşın 
durması için görüşmelerin 
başlaması için uğraşmalıdır.

SİLAHLANMA YARIŞINDAN 
VAZGEÇİLMELİDİR!
Tüm emperyalist ülkeler-
de devam eden silahlanma 
yarışı, Ukrayna savaşı ile 
birlikte yeni bir sürece gir-
di. Şu anda her yıl 2 trilyon 
dolar silahlanmaya harcan-
makta. Almanya’da bu sü-

reçte 100 milyar özel bütçeyle ‘Avrupa’nın en savaşcı’ 
ordusunu oluşturma adına, savaşın oluşturduğu ortam-
dan faydalanarak silahlanmaya hız verdi. Halkın büyük 
bir bölümünün silahlanmaya karşı olması nedeniyle, ik-
tidara gelmeden silahlanmaya karşı olan SPD ve Yeşiller 
Almanya’yı daha büyük paylaşım savaşına hazırlamakta. 
Silah tekelleri ve gıda tekelleri korkunç karlar elde eder-
ken, silahlanmanın faturası da halka kesilmektedir. 

BARIŞ BİZİM ELLERIMIZDE!
Ne NATO, ne de Rusya iddia ettikleri gibi;  ‘demokra-
si’, ‘insan hakları’, ‘Avrupa değerleri’ için değil, tekelle-
rin ve sermaye güçlerinin çıkarları için savaşmaktadır. 
Savaştan çıkarı olan, kar elde eden sadece zenginler. 
Irak’ı, Afganistan’ı, Suriye’yi,  Libya’yı talan edenler, 
bugün de Ukrayna üzerinden dünyayı talan etmeye 
çalışmaktalar. İşçi ve emekçilerin, halkların başka ülkele-
rin işgal edilmesinden, savaşlardan asla bir çıkarı yoktur. 
Bunun için savaşı da ancak  işçi ve emekçiler, halklar  
olarak durdurabiliriz. Herkesi barış eylemlerine herkesi 
katılmaya  çağırıyoruz!

Ukrayna ve savaş bölgelerine silah gönderilmesi 
derhal durdurulsun!
100 milyar silahlara değil, kamu hizmetlerine 
harcansın!
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25 ŞUBAT’TA YAPILACAK BARIŞ EYLEMLERİNE KATILALIM!
Ukrayna’daki savaşın durması, barış görüşmelerinin başlaması için 25 Şubat’ta  
Berlin ve Köln’de yapılacak barış eylemlerine herkesi katılmaya  çağırıyoruz!


