
Rusya‘nın Ukrayna‘ya yönelik başlattığı işgal harekatı bü-
tün vahşeti ve acımasızlığıyla devam ediyor. Bir kez daha 
yüzbinlerce kadın, çocuk, yaşlı, sivil emperyalist devletlerin 
paylaşım hesapları nedeniyle yerinden-yurdundan oldu, bin-
lercesi hayatını kaybetti.
Barışın sağlanması için silahlar derhal susmalı,  diyalog 
ve müzakereye şans tanınmalı. Aksi takdirde Avrupa‘nın 
ortasında uzun bir süre daha bu insanlık dramına tanık ol-
maya devam edeceğiz.

BARIŞTAN SÖZ EDENLER SAVAŞI   
KÖRÜKLEMEYE DEVAM EDİYOR
Başta ABD, Almanya, Fransa, İngiltere olmak üzere birçok 
ülkenin lideri ya da temsilcisi savaşın kızışması için elin-
den geleni yapıyor. Ukrayna‘ya yapılan silah yardımının 
savaşı daha da acımasız hale geldiği göründü. Batının 
asıl amaçlarının savaşı bitirmek değil uzatmak olduğu 
anlaşılıyor. NATO bu süreci, Doğu Avrupa ülkelerine nükleer 
silahlar da dahil askeri yığınak yapmak için fırsata çevirdi. 
Bu tehlikenin daha da büyüdüğü anlamına geliyor.

ASKERİ HARCAMALAR DURDURULSUN, 
BÜTÇE SOSYAL ALANLARA HARCANSIN
Savaşı fırsata çevirenlerin başında Almanya‘da işbaşında 
bulunan SPD-Yeşiller-FDP koalisyonu da geliyor. Başbakan 
Olaf Scholz askeri harcamalar için 100 milyar euroluk özel 
bir fonun ayrılacağını, NATO‘nun yüzde 2 şartını bu yıl ek-
siksiz yerine getireceğini duyurdu. Yıl içinde toplam 172 
milyar euroluk askeri harcama yapılacak. Bu kesinlikle ka-
bul edilecek bir politika değildir. Yine, ABD’den alınması 
kararlaştırılan, tanesi 80-100 milyon euro olan nükleer silah 
taşıyıcısı  F-35 uçakları milyarlarca euroya mal olacak. 
Tarihte iki büyük savaşın yaşandığı Almanya‘da militarist 
yayılmacı politikaların büyük yıkımlara ve acılara yol açtığını 
biliyoruz. Bu politikalara emekçiler, işçiler olarak dur deme-
liyiz!

SAVAŞ UZAKTA DEĞİL, MUTFAKTA
Savaşın ekonomik etkileri Ukrayna ve Rusya ile sınırlı 
kalmadı, dünya çapında hissediliyor. “Tahıl ambarı” Ukray-
na‘dan dünyaya dağılan ürünlerin ihracatının durması 
hem gıda sıkıntısına hem de fiyat artışlarına yol açtı. Aynı 
şekilde Rusya‘dan Avrupa‘ya satılan doğal gaz ve petrolün 
azalmasıyla birlikte enerji fiyatları görülmedik bir şekilde 
zamlandı. Ekonomik durgunluk ve ona bağlı yaşanan en-
flasyon her ülkede kendisini hissettirdi. Fahiş fiyatlar 
karşısında yerinde sayan ücretler nedeniyle yoksulluk ve 
geçim sıkıntısı Almanya‘da da kendisini göstermeye başladı. 
Yeni bir yoksulluk ve işsizlik dalgasına karşı birlikte ‘savaşa 
hayır’ diyelim. Çünkü savaş politikaları ekmeğimizi küçültü-
yor!

PASKALYA‘DA BARIŞ YÜRÜYÜŞLERİNE 
KATILALIM!
15 Nisan‘da başlayacak Paskalya tatilinde Almanya‘nın 
değişik kentlerinde geleneksel Paskalya Yürüyüşleri düzen-
leniyor. Farklı uluslardan ve inançlardan savaş karşıtlarının 
katıldığı bu eylemlerde Ukrayna‘daki savaşın durdurulması, 
Rusya‘nın geri çekilmesi, askeri harcamaların durdurulması 
başlıca talepler. Savaş ancak sokaktan yükselecek emek-
çilerin güçlü barış çağrılarıyla durdurulabilir. DİDF olarak 
parçası olduğumuz geleneksel Paskalya yürüyüşlerine Tür-
kiye kökenli göçmen emekçileri güçlü bir şekilde katılmaya 
çağırıyoruz!

DİDF olarak acil olarak şunları talep ediyoruz:

m NATO, Doğu Avrupa’ya askeri yığınak yapmayı durdursun, böl-
gedeki bütün güçlerini geri çeksin.
m Savaşa derhal son verilsin,  diyalog ve müzakere süreci 
başlatılsın.
m ABD, Avrupa’daki bütün askeri üslerini kapatmalı, askerlerini ve 
silahlarını geri çekmelidir
m Rusya, Ukrayna’daki ordusunu derhal çekmeli, yayılmacı 
politikalarına son vermelidir.
m Doğu Avrupa silahsızlandırılmalı, ülkeler hiçbir askeri pakta üye 
olmamalıdır.
m Avrupa’daki bütün nükleer silahlar imha edilmelidir
m Silahlanmaya ayrılan devasa bütçelere son verilmeli, ayrılan 
bütçeler eğitim ve sağlık başta olmak üzere halkın ihtiyaçlara 
harcanmalıdır

SİLAHLAR SUSSUN, ASKERİ HARCAMALAR DURDURULSUN

DEMOKRATİK İŞÇİ DERNEKLERİ FEDERASYONU (DİDF)
Berliner Str. 77 51063 Köln (V.i.S.d.P.: Hüseyin Avgan)

TEL: 0221 - 9255493 / www.didf.de didf@didf.de

Paskalya yürüyüşlerini güçlendirelim!


