Birbirimize karşı düşman olmayı
Ve başka insanları öldürmeyi reddediyoruz.
Hükümetlerimiz savaş yapıyorlarsa
Benim adıma yapmıyorlar.
– Uluslararası hukukuğun öngördüğü şiddet kullanma
yasağına riayet edilmesi için

Evet Hayır
❑

❑

– Tüm silah ihracatının sona erdirilmesi için

❑

❑

– Federal ordunun [Bundeswehr’in] savaşlara katılımının
sona erdirilmesi için

❑

❑

– Nükleer silahların imha edilmesi ve yok edilmesi için

❑

❑

– Federal ordunun ve silahlı kuvvetlerin/askeriyenin
lağvedilmesi için

❑

❑

– Çatışmaların sivil yöntemlerle çözülmesi için

❑

❑

–

❑

❑

çalışacağım

Her savaş insanlığa karşı işlenmiş
bir suçtur!
İmzam ile barış açıklamamın kamuya açık şekilde sergilenmesini kabul ettiğimi
onaylıyorum.
Yer

Tarih

İmza

Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsgegnerInnen (DFG-VK) [Alman
Barış Topluluğu – Birleşik Savaş Karşıtları] ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi
istiyorsanız web sayfamıza bakınız veya size nasıl ulaşabileceğimizi bize bildiriniz.:
Eposta veya posta adresiniz

İnternet sayfamızı ziyaret ediniz:
www.friedenserklaerung.org
V.i.S.d.P. Johanna Pfeffer, c/o DFG-VK, München, Schwanthaler Str. 133, 80339 München

Savaşlar yapılır, her gün savaş ve iç savaşlarda insanlar
ölür. Almanya silah vererek, iç savaşa taraf olan silahlı
güçlere eğitim vererek ve Federal Ordu Bundeswehr‘in
doğrudan katılımıyla savaşlarda yer almaktadır. Avrupa
yeni bir Soğuk Savaş döneminde bulunmaktadır, Rusya
ile yine büyük bir savaş olası görünmektedir.
Barış açıklaması ile savaşın siyasetin aracı olmaması
gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Burada ve tüm başka
yerlerde insanlar barış içinde yaşamak istiyorlar. Güç ve
ekonomik çıkarlar, yaşam hakkından ve bedenin yaralanmaması ve zarar görmemesi hakkından daha önemli olmamalıdır. Biz vatandaşlar olarak kendimizi sorumlu
hissediyoruz. Savaşları desteklemeyi reddediyoruz; siyasi
sorumluluk taşıyanlardan savaşa ne doğrudan ne de
dolaylı yollardan katılmamalarını talep ediyoruz.
2017 ve 2018 yılında barış açıklamaları toplamak ve bunları
2018 yılında, Birinci Dünya Savaşının sona ermesinin 100.
Yıl dönümünde, büyük bir etkinlikle Berlin‘de kamuya açık
olarak sergilemek istiyoruz.
Siz de bizimle birlikte toplayınız. Açıklamaları dost ve
tanıdıklarınıza iletiniz.er.

DFG-VK Landesverband Bayern
Schwanthalerstr. 133, 80339 München
Spendenkonto DE 81 4306 0967 4006 1617 31
www.dfg-vk-bayern.de
www.h-m-v-bildungswerk.de
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