
Alman barış örgütleri her sene Paskalya döneminde dü-
nya genelinde savaşların durması, silahlanmaya ayrılan 
bütçelerin kısıtlanması için barış eylemleri düzenliyor. Bu 
eylemlerde savaşların ve silahlanmanın sonuçları olarak 
derinleşen açlığa-yoksulluğa, insanların yerini yurdun-
dan sürülerek mülteci konumuna düşmesine, çevrenin 
ve yaşam alanlarının tahrip edilmesinde Alman devleti-
nin sorumluluğuna dikkat çekerek, barış talebini güçlen-
diriliyor. 2-5 Nisan tarihleri arasında yapılacak eylemler 
de pandemi koşullarıni dikkate alarak katılalım. 

SİLAHLANMAYA AYRILAN BÜTÇELER 
SÜREKLİ ARTIYOR
Pandemi döneminde de silahlanmaya ayrılan bütçeler-
den hiçbir kısıtlama yapılmadı, aksine artırıldı. 10 sene 
içerisinde dünya genelinde silahlanmaya ayrılan bütçe-
ler iki kat artarak 1,6 trilyon Euro‘ya ulaştı. 800 milyar 
dolarla ABD silahlanmanın başını çekiyor. 
NATO ülkeleri binlerce askerin katıldığı tatbikatlar-
la saldırgan politikalarının dozajını her gün artırmakta. 
Rusya, İran ve Çin’e yönelik uygulanan ambargoların 
ve tehditlerin ardı arkası kesilmiyor, savaş tehlikesi ve 
hazırlıkları hızla devam ediyor. 
Emperyalist ülkeler, ‘demokrasi ve insan hakları’ söylem-
leriyle dünyanın dört bir yanına savaş ve ölüm taşımakta. 
Asıl amaçları, enerji kaynaklarını ve enerji yollarını ele 
geçirmek, rakiplerini geri püskürtmek, faturasını da yok-
sul halklara kesmek. Bu iki yüzlü politikalara karşı, tüm 
emperyalist ülkelerin askerlerini ve silahlarını geri çek-
mesi, savaş ve terör birliği olan NATO‘nun dağıtılması 
için,  gerici egemenlik savaşlarına  karşı barışın inşa edil-
mesinin ilk adımı olabilir. 

AÇLIK VE YOKSULLUK DERİNLEŞİYOR
Pandemi dünya genelinde yoksullaşmayı ve açlığı daha 
da görünür kıldı. Birleşmiş Milletler’in yaptığı açıklamaya 
göre 20 ülkede açlıktan ölüm tehlikesi artmış. Dünya 
genelinde yoksullaşma artarken, zenginlerin birikimi 
korkunç derecede arttı. İki bin zenginin serveti 4,5 mi-
lyar insanın sahip olduğundan daha fazla. 80 milyon in-

san savaş ve çevre tahribatının sonucu olarak ülkesini 
terk etmek zorunda kalarak, mülteci konumunda. Üre-
tilen her silah binlerce insanın ölümüne ve yaşamının 
kötüleşmesinin ve aynı zamanda  zenginlerin birikimi-
nin bu kadar artmasının da  nedenidir. Hükümetlerin 
‘güvenlik’  ve  ‘demokrasiden’ bahsetmesinin asıl nede-
ni de; sömürü ve egemenlik için yürüttükleri savaşların 
nedenlerini gizlemektir. Silahlanmaya ve savaşa karşı 
çıkmak, açlığa-yoksulluğa ve insanların mülteci konu-
muna düşmesine,  çevrenin tahrip edilmesine de karşı 
çıkmaktır. 

SİLAHLANMAYA DEĞİL, SAĞLIĞA VE 
EĞİTİME DAHA FAZLA BÜTÇE
Almanya silahlanma bütçesini hızla artıran ülkelerin 
başında geliyor. Bu sene bütçe 50 milyara ulaştı ve 
2023’e  kadar da 70 milyara çıkarılacak. Almanya’nın 
dünyanın 12 ayrı bölgesinde askeri var. 
Silah satışlarında her sene yeni rekorlar kırıyor. Dünyada 
her dakika bir insan Alman silahlarıyla yaşamını yitiriyor. 
Mali’ye, Suriye’e, Afganistan’a asker göndererek, bölge-
de savaşan gerici ülkelere silah satarak yaşanan katliam-
lara ortak olmuştur.
Silahlanmaya ayrılan bütçeleri sürekli artıran Alman 
hükümeti, senelerdir kamu hizmetlerine ayrılan bütçe-
leri kıstı. Bu kısıtlamaların sonuçları pandemiyle birlikte 
daha da görünür oldu. Okullarda havalandırma olmadığı 
için çocuklar okula gidemezken, sağlık hizmetlerinin 
yetmediği açıkça görüldü. Çalışma koşulları kötüleşen, 
ücretleri düşen 17 milyona yakın insan yoksulluk sınırları 
altında yaşıyor. Savaşa ve silahlanmaya ayrılan bütçeler 
aşımızı-ekmeğimizi azaltıp, gençlerimizin-çocuklarımızın 
geleceğini daha fazla tehlikeye atıyor. 

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu olarak tüm işçi 
ve emekçileri, gençleri pandemi koşullarını da dikkate 
alarak, barış eylemlerine katılmaya çağırıyoruz! Bugün 
savaşa ve silahlanmaya karşı çıkmak, Almanya’nın bir 
çok ülkeye silah satarak, asker göndererek halklara karşı 
suç işlemesine karşı çıkmak, halklar arasında kardeşliği 
ve dayanışmayı da güçlendirecektir!

Pandemiye rağmen savaş ve silahlanma devam ediyor

Paskalya barış 
yürüyüşlerine katılalım!
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