Складайте
зброю!

Ні – війні,
ні – порушенням
міжнародного права
Росією, за деескалацію
та за роззброєння.

Україна знаходиться під атаками
путінських військ. Партія „DIE LINKE“
виступає проти цих нападів, які
порушують міжнародне право. Ми
відкидаємо застосування війни як
засіб політики. Місцеве населення
вже давно перетворилося на іграшку
між сферами впливу НАТО та Росії.
На даний момент вони жорстоко
постраждали від бойових дій. Вони
заслуговують нашу солідарність!
Безпека та незалежність України
мають бути відновлені!
Практично в одну ніч бундесканцлер
Шольц оголосив о переозброєнні на
100 мільярдів євро – набагато більше,
ніж плановий показник НАТО, який
складає 2 відсотки! Ця сума буде
зареєстрована у конституції як фонд
збройних сил і це дозволяє обійти
боргове гальмо. Це рішення можна
змінити лише двома третинами
голосів – тож, ймовірно, більше
ніколи.
В роки, в які нібито «немає грошей»
на освіту, поліпшення умов медичного
персоналу і соціального забезпечення,
бюджет збройних сил було збільшено
майже вдвічі. Це не відповідає
потребам українського населення –
переозброєння збройних сил їм ні до
чого. Користуючись моментом та
страхом людей перед війною, це буде
скоріше подарунком збройним
концернам.

Партія „DIE LINKE“ закликає до
протестів по всій країні:
Ні – війні. Ні – новій холодній війні.
Ні – переозброєнню. Складайте
зброю, мир негайно!
Ми вимагаємо:
n Російські війська мають бути
негайно виведені!
n Санкції повинні вдарити по
російській зброній промисловості та
союзникам Путіна: конфіскувати
іноземні активи російських
мільйонерів і мільярдерів!
n Ні – переозброєнню, ні –
спеціальнии фондам збройних сил у
конституції. Натомість виключити
боргове гальмо із конституції.
n 100 мільярдів євро потрібно
використати на енергетичну
перебудову та захист клімату, на
хорошу освіту та здоров’я. А також цу
зробить енергопостачання Німеччини
більш незалежним.
n Не ризикуйте пожежею!
Переговори та дипломатія замість
поставок зброї в кризові зони та зони
бойових дій.
n Захистіть біженців — усіх! Ніяких
відворотів на кордоні ЄС!
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Напад на
Україну:
Зупиніть
війну!

Накопичення зброї не сприяє миру.
В епоху ядерної зброї звичайна зброя
не робить значного внеску до
«відлякування». Терор лише створює
терор. Потрібно терміново: припинити
вогонь, влаштувати переговори та
врегулювання громадянських
конфліктів.

