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24. februar 2023 - markering af årsdagen for Ruslands invasion af Ukraine 
 

TYSKLAND 

En kreds af tyske fredsorganisationer er gået sammen om nedenstående opfordring forud for årsdagen for 
krigens begyndelse: 

-- 

Opfordring til aktionsweekend 24. februar 2023 

Stop drabene i Ukraine - for våbenhvile og forhandlinger! 

Aktiviteter for at markere årsdagen for den russiske angrebskrig 

Krig er en forbrydelse mod menneskeheden. Vi fordømmer Ruslands folkeretsstridige angrebskrig mod 
Ukraine, som siden den 24. februar 2022 har ført til hundredtusindvis af døde og sårede og millioner af 
flygtninge. 

Yderligere tusinder og atter tusinder risikerer at blive ofre for denne krig. Truslen om en atomkrig kaster sin 
skygge over verden. Desuden kuldkaster krigen - som andre krige - også kampen mod klimakrisen. Det er 
stater og samfunds ansvar og pligt at standse voldshandlingerne. 

Vi står solidarisk med befolkningen i Ukraine. Vi anerkender dens ret til selvforsvar. Vi står side om side med 
dem, der vil bryde krigens logik eksempelvis gennem civil modstand, ikke-voldelig handling, desertering eller 
samvittighedsnægtelse. Alle mennesker, der ønsker at undgå krigen, må sikres beskyttelse gennem 
humanitære visa og asyl. 

Vi kræver 

• diplomatiske initiativer af den tyske forbundsregering, af EU, FN, OSCE og andre 

• en våbenhvile og fredsforhandlinger, der involverer alle relevante aktører 

• tilbagetrækning af det russiske militær fra Ukraine 

• at alt gøres for at forhindre atomkrig og for at fremme FN's traktat om forbud mod atomvåben 

samt 

• udfasning af fossile brændstoffer for at forhindre yderligere finansiering af krigen og for at afværge 
klimakatastrofen. 

Krig betyder død, vold, flugt, voldtægt og tortur for de direkte berørte. Krig betyder også fødevaremangel, 
sult og fattigdom for de indirekte berørte, især i det globale syd. En forøgelse af rustningsudgifter, militære 
’særbevillinger’, trusler og yderligere eskalering må ikke være svaret. 

Og endelig er det også her, som i enhver anden krig, vigtigt, at vi bliver bevidst om den vestlige politiks andel 
i konflikten, fordømmer og modvirker den. NATO's alt for ofte konfronterende politik, unfair økonomi-, 
energi- og handelspolitik og frem for alt den massive oprustning på alle sider skal bringes til ophør. 

Sikkerhed og fred for alle kan kun opnås i fællesskab og ikke mod hinanden. Folkeretten må derfor have 
forrang for de enkelte staters magtinteresser. 
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Stop drabene i Ukraine! For våbenhvile og fredsforhandlinger! 

 

Bliv aktiv for en mere fredelig verden! 

Vi opfordrer til ikke-voldelige og mangfoldige protester i weekenden 24.-26. februar 2023 for at bryde 
voldsspiralen, for en våbenhvile og for fredsforhandlinger, imod Ruslands angrebskrig i Ukraine og imod 
forbundsregeringens oprustningsprogram, som snart vil give Tyskland et af de største våbenbudgetter i 
verden. 

 

Hvem vi er … 

Vi er en alliance af civilsamfundsorganisationer og står solidarisk med alle, der arbejder imod krig. Vi inviterer 
alle de mennesker med, som ønsker at arbejde mod krig og oprustning!  

Der er ingen plads i vores aktiviteter for mennesker og grupper fra det nationalistiske og antidemokratiske 
spektrum. Vi afviser også personer og grupper, der er videnskabsfjendtlige, som angriber journalister, samt 
personer og grupper, der holder fast i konspirationsmyter og/eller udbreder diskriminerende budskaber og 
gruppefokuseret fjendskab som eksempelvis racisme, antisemitisme og sexisme. 

 

Opfordringen er underskrevet af følgende organisationer: 

 

Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden | attac | church and peace | Deutsche Friedensgesellschaft – 
Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen | Forum Friedensethik | Netzwerk Friedenskooperative | Ohne Rüstung 
Leben | pax christi | Sant’Egidio | Sicherheit neu denken | Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – 
Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten 

-- 

Den originale opfordring kan findes her: https://stoppt-das-toeten.dfg-vk.de; her vil der også løbende blive 
annonceret for de enkelte aktiviteter i weekenden 24.-26. februar 2023. 

https://friedensdienst.de/
https://www.attac.de/
https://www.church-and-peace.org/en/
https://dfg-vk.de/
https://dfg-vk.de/
https://www.ekiba.de/infothek/arbeitsfelder-von-a-z/frieden-gerechtigkeit-2/forum-friedensethik/
https://www.friedenskooperative.de/
https://www.ohne-ruestung-leben.de/aktuell.html
https://www.ohne-ruestung-leben.de/aktuell.html
https://www.paxchristi.de/
https://www.sicherheitneudenken.de/
https://vvn-bda.de/
https://vvn-bda.de/
https://stoppt-das-toeten.dfg-vk.de/
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ENGLAND 

Stop the War in Ukraine – National Demonstration 

‘Stop the War – coalition’ arrangerer demonstration lørdag den 25. februar kl. 12 i det centrale London.  

I en invitation til demonstrationen skriver ’Stop the War – coalition’ således: 

”I slutningen af februar er det et år siden, Rusland invaderede Ukraine. Som med alle krige har millioner af 
almindelige mennesker måttet lide, et stort antal flygtninge er blevet fordrevet og tusindvis af soldater på 
begge sider er blevet dræbt. Det er klart, at jo længere krigen varer, desto mere lidelse vil der opstå. I stedet 
for at sende flere våben og våbensystemer til Ukraine, som USA og dets allierede gør, vil en ende på krigen 
kun opnås gennem fredsforhandlinger og diplomati. I fraværet af forhandlinger, er faren for eskalering, 
muligvis en eskalering med atomvåben, meget reel. Det er derfor, vi kræver fredsforhandlinger nu. 

’Stop the War’ har været imod invasionen og krigen, siden den begyndte. For at markere dette forfærdelige 
etårs jubilæum har vi indkaldt til en national demonstration i det centrale London lørdag den 25. februar. 
Deltag meget gerne og få vores krav hørt: Stop krigen i Ukraine – fredsforhandlinger nu!” 

 

Den originale opfordring kan ses her: 
https://www.stopwar.org.uk/events/stop-the-war-in-ukraine-national-demonstration/ 

Oversættelser: Klaus Krogsbæk 

https://www.stopwar.org.uk/events/stop-the-war-in-ukraine-national-demonstration/

