
Κάλεσμα διαμαρτυρίας κατά της Διάσκεψης Ασφαλείας
του Μονάχου το 2022

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ
των χωρών του ΝΑΤΟ 

Παρακαλούμε υπογράψτε αυτήν την πρόσκληση το συντομότερο δυνατό και στείλτε την
δήλωση υποστήριξή σας στη διεύθυνση που βρίσκεται στην πίσω πλευρά

Το Αφγανιστάν μας λέει για άλλη μια φορά: Όχι άλλος πόλεμος
- αυτό ήταν και είναι το σωστό σύνθημα

Ο πόλεμος του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν κόστισε τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες 
ανθρώπους, άφησε πίσω του μια κατεστραμμένη και φτωχή χώρα και προώθησε ακόμη 
περισσότερο την τρομοκρατία.
Αντί να βγάλουν το σωστό συμπέρασμα, δηλαδή να αποκηρύξουν τις στρατιωτικές 
επεμβάσεις στο μέλλον, κορυφαίοι Γερμανοί και Ευρωπαίοι πολιτικοί απαιτούν να 
προωθηθούν ακόμη περισσότερο οι στρατιωτικές ικανότητες της ΕΕ, έτσι ώστε να 
μπορούν «να δράσουν στρατιωτικά» – ακόμη και χωρίς τις Η.Π.Α. . Αυτό πρόκειται να 
είναι το κύριο θέμα στην επερχόμενη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου.

Η «Διάσκεψη για την Ασφάλεια» του Μονάχου δεν αφορά την 
ασφάλεια και την προστασία.

Σε αυτό το συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 20 Φεβρουαρίου, 
αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, καθώς και πολιτικοί –κυρίως από τις χώρες του 
ΝΑΤΟ– θα συγκεντρωθούν με στρατιωτικούς ηγέτες, εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών, 
ιδιαίτερα από τη βιομηχανία όπλων και τις υπηρεσίες πληροφοριών. Δεν τους 
ενδιαφέρει η ασφάλεια των ανθρώπων, είτε εδώ είτε αλλού στον κόσμο. Ανησυχούν για 
τη διασφάλιση της στρατηγικής κυριαρχίας των δυτικών καπιταλιστικών χωρών και 
των εταιρειών τους. Το «SiKo» χρησιμεύει κυρίως ως πλατφόρμα για την προώθηση του
ΝΑΤΟ, τη στιγμή της Στρατηγικής του 2030, και για να δικαιολογήσει τα 
δισεκατομμύρια που δαπανήθηκαν για όπλα από τη Γερμανία και την ΕΕ, καθώς και τις 
στρατιωτικές τους ενέργειες, τις οποίες πωλούν στον λαό ως «ειρηνευτικές 
αποστολές».

Η νέα γερμανική διοίκηση:
νέα κομματικά χρώματα – παλιές πολιτικές

Οι δαπάνες της Γερμανίας για τον στρατό και τα όπλα έχουν υπερδιπλασιαστεί τα 
τελευταία 20 χρόνια. Ο νέος συνασπισμός «φαναρι» θέλει να συνεχίσει αυτή την κούρσα
εξοπλισμών σύμφωνα με τις «Συστάσεις Εξωτερικής Πολιτικής» των διοργανωτών του 
SiKo. Θέλει να αυξήσει ακόμη περισσότερο τις στρατιωτικές δαπάνες, να αποκτήσει 
οπλισμένα μαχητικά drones για την Bundeswehr, να διατηρήσει τη θέση των 



αμερικανικών πυρηνικών όπλων στη Γερμανία και να αγοράσει νέα αεροσκάφη που θα 
μεταφέρουν πυρηνικά όπλα για την Bundeswehr για οκτώ δισεκατομμύρια δολάρια στις 
ΗΠΑ. Επιπλέον, υποτίθεται ότι θα προωθηθεί ο εξοπλισμός της ΕΕ.
Η αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση της Γερμανίας και της ΕΕ δεν υπηρετεί την ειρήνη, 
περισσότερο από την εξαιρετικά επικίνδυνη πολιτική αντιπαράθεσης, τους 
κροταλισμούς και τους στρατιωτικούς ελιγμούς κατά της Ρωσίας και της ΛΔ Κίνας, που
θα μπορούσαν να κλιμακωθούν ανά πάσα στιγμή και να οδηγήσουν σε πόλεμο μεταξύ 
πυρηνικών δυνάμεων.
Αυτή η πολιτική αντιπαράθεσης πρέπει να τερματιστεί.
Η ειρήνη στην Ευρώπη και στον κόσμο μπορεί να επιτευχθεί μόνο με, και όχι 
εναντίον, της Ρωσίας και της Κίνας. Αντί να εφαρμόζονται δια της βίας 
συμφέροντα που στοχεύουν την μεγαλοδύναμία και την κυριαρχία, ζητείται ο 
αφοπλισμός και η διεθνής συνεργασία.

Αγωνιζόμαστε για τον αφοπλισμό και την πολιτική ύφεση

Οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες έφτασαν το αστρονομικό ποσό των δύο 
τρισεκατομμυρίων δολαρίων το 2020. Από αυτά, 1.100 δισεκατομμύρια δολάρια 
ξοδεύτηκαν μόνο από τις χώρες του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι 18 φορές περισσότερες από τις 
δαπάνες της Ρωσίας και τέσσερις φορές περισσότερες από αυτές της Κίνας. Ένα 
κλάσμα αυτών των δισεκατομμυρίων θα ήταν αρκετό για να τερματιστεί η παγκόσμια 
πείνα και να παράσχει σε όλο τον κόσμο υγειονομική περίθαλψη και πρόσβαση στην 
εκπαίδευση.
Οι τρέχουσες και οι μελλοντικές κρίσεις δεν μπορούν να επιλυθούν με ολοένα 
μεγαλύτερα οπλοστάσια όπλων, ούτε με καπιταλιστικό ανταγωνισμό, ούτε με 
ανταγωνισμό μεγάλων δυνάμεων.
Επενδύσεις τρισεκατομμυρίων δολαρίων θα χρειαστούν για τη μεγαλύτερη πρόκληση 
της εποχής μας, που θα σταματήσει την κλιματική καταστροφή. Αλλά τα τόσο 
επειγόντως απαραίτητα χρήματα σπαταλούνται σε έναν στρατιωτικό αγώνα 
εξοπλισμών που βλάπτει το κλίμα. Ακόμη και οι εντελώς ανεπαρκείς υποσχέσεις για 
βοήθεια 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως για τις φτωχές χώρες του Νότου δεν 
τηρούνται. Ο στόχος του ορίου αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5°C δεν θα επιτευχθεί 
ποτέ με αυτόν τον τρόπο.

Απαιτούμε:

Αφοπλισμό αντί κούρσας εξοπλισμών! Αντί να σπαταλάμε δισεκατομμύρια σε 
όπλα και προετοιμασίες για πόλεμο, οι φόροι μας πρέπει να επενδύονται σε 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης, 
καθώς και στην προστασία του κλίματος.
Απαιτούμε να τερματιστούν όλες οι ξένες αποστολές της Bundeswehr και να 
αποσυρθεί η Γερμανία από την πολεμική συμμαχία του ΝΑΤΟ και όλες τις 
στρατιωτικές δομές της ΕΕ. Καμία συμμετοχή στα εξοπλιστικά έργα της ΕΕ. 
Καμία αγορά οπλισμένων drones.
Η γερμανική βοήθεια σε επιθετικούς πολέμους κατά παράβαση του διεθνούς 
δικαίου και στον παράνομο πόλεμο με drone που διεξάγεται μέσω της 
αμερικανικής αεροπορικής βάσης στο Ramstein, πρέπει να σταματήσει. Όλες 



οι βάσεις των στρατευμάτων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στη Γερμανία, καθώς και 
όλα τα αρχηγεία διοίκησης των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ πρέπει να κλείσουν.
Τέλος στη συμμετοχή μας στην πυρηνική πολεμική στρατηγική των ΗΠΑ. 
Καμία αγορά αμερικανικών μαχητικών-βομβαρδιστικών για τη μεταφορά των 
πυρηνικών όπλων που βρίσκονται στη Γερμανία. Η γερμανική κυβέρνηση 
πρέπει να υπογράψει τη συνθήκη του ΟΗΕ για την απαγόρευση των πυρηνικών
όπλων και να τερματίσει τη στάθμευση των αμερικανικών ατομικών βομβών 
στο Büchel.

Σταματήστε τις γερμανικές εξαγωγές όπλων!

Η Γερμανία βρίσκεται στη σκανδαλώδη τέταρτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη των 
εξαγωγών όπλων. Μεταξύ των πελατών για γερμανικές αποστολές όπλων είναι 
δικτατορικά και πολεμικά κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, που διεξάγει 
έναν αιματηρό πόλεμο κατά του κουρδικού πληθυσμού της και έχει βαδίσει στη βόρεια 
Συρία κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, προκειμένου να συντρίψει το δημοκρατικό 
και αλυτρωτικό σχέδιο στη Ροζάβα.
Πρέπει να αποτραπούν οι θανατηφόρες συμφωνίες των εμπόρων του θανάτου 
και των κερδοσκόπων του πολέμου και πρέπει να σταματήσει η χορήγηση 
αδειών παραγωγής και η μεταφορά όπλων στο εξωτερικό.

Εξαλείψτε τους λόγους φυγής, αντί να καταπολεμήσετε τους 
πρόσφυγες !

Οι πόλεμοι, η κλιματική αλλαγή, η πικρή φτώχεια, οι πολιτικές διώξεις και οι 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναγκάζουν εκατομμύρια ανθρώπους στη 
φυγή. Μόνο σε λίγους από αυτούς χορηγείται άσυλο στη Γερμανία. Η γερμανική 
κυβέρνηση μοιράζεται την ευθύνη για τους περισσότερους από αυτούς τους λόγους 
φυγής. Οι άδικες επιχειρηματικές και εμπορικές σχέσεις, οι κυρώσεις και ο πόλεμος 
καταστρέφουν τις βάσεις της ύπαρξης στις χώρες του παγκόσμιου Νότου. Όμως, η 
Γερμανία και η ΕΕ τειχίζονται, απωθούν τους πρόσφυγες παράνομα παραβιάζοντας τα 
ανθρώπινα δικαιώματά τους και επιτρέπουν σε χιλιάδες να πνίγονται στη Μεσόγειο 
κάθε χρόνο. Δεν πρέπει να το δεχτούμε αυτό.
Βάλτε ένα τέλος στις οικονομικές πολιτικές εκμετάλλευσης που προκαλούν 
πολέμους, φτώχεια και φυγή. Η αλληλεγγύη μας είναι με αυτούς που τρέπονται
σε φυγή, ειδικά σε αυτούς που φεύγουν από τους πολέμους που διεξάγονται με
γερμανικά όπλα.
Δεν είναι έγκλημα η φυγή. Κανείς δεν είναι παράνομος.

Οι νέοι χρειάζονται προοπτικές – όχι πόλεμο
Το ειρηνευτικό κίνημα και οι προοδευτικές οργανώσεις νεολαίας διαμαρτύρονται εδώ 
και χρόνια για την έλλειψη προοπτικής και τον πόλεμο. Ενώ υπάρχει όλο και λιγότερη 
ασφάλεια εργασίας, οι συνθήκες εργασίας χειροτερεύουν και χειροτερεύουν. Οι 
πραγματικοί μισθοί βυθίζονται, η Bundeswehr παρουσιάζεται ως ένας ελκυστικός 
εργοδότης, με εμφανίσεις σε σχολεία, σε εκθέσεις εργασίας και στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Δελεάζει τους νέους με τη γοητεία τους με την τεχνολογία και με τις 
ευκαιρίες σπουδών και κατάρτισης. Αυτό πρέπει να τελειώσει! Οι νέοι μας δεν πρέπει να



στέλνονται στη σφαγή σε πολέμους! Γι' αυτό απαιτούμε:
Παιδεία αντί για βόμβες. Καμία διαφήμιση για τον θάνατο!
Περισσότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης πολιτών και καλύτερες συνθήκες 
εργασίας και εκπαίδευσης!
Βγείτε στους δρόμους μαζί μας για τον αφοπλισμό και ενάντια στις προετοιμασίες 
για πόλεμο, για παγκόσμια κοινωνική δικαιοσύνη, για αλληλεγγύη με όσους φεύγουν από
τον πόλεμο, την πείνα και την καταστροφή των πατρίδων τους και για μια 
δημοκρατική, κοινωνική και περιβαλλοντική μεταστροφή, προκειμένου για να σώσουμε 
τη φύση και το κλίμα.
Δεσμευτείτε – γίνετε ενεργοί, γιατί οι πολιτικές ειρήνης, ο αφοπλισμός και η 
συνεπής προστασία του κλίματος θα προκύψουν μόνο μέσω της αυξανόμενης 
κοινωνικής πίεσης και ενός ισχυρού μη εκλογικού κινήματος.

ΕΛΑΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ
το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2022
στη 1 μ.μ. στο Μόναχο στο Stachus (Karlsplatz)
AKTIONSBÜNDNIS GEGEN DIE NATO-
SICHERHEITSKONFERENZ
www.antisiko.de και www.sicherheitskonferenz.de
________________________________________________________________

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Εγώ / Εμεις Υποστηρίζουμε αυτήν την Πρόσκληση ως άτομο / ως 
οργανισμός
Επώνυμο, όνομα / Όνομα οργανισμού
Πόλη
(Εάν ισχύει) επάγγελμα/λειτουργία

Υπογραφή (προαιρετικό) Αριθμός τηλεφώνου. / e-mail

Κρατική υποστήριξη μέσω φόρμας Web ή μέσω e-mail: unterstuetzer@antisiko.de 
ή με φαξ: +49-89-168 94 15

Ο υποστηρικτής θα αναφέρεται στους ιστότοπούς μας που αναφέρονται παραπάνω: 
Συμφωνώ/συμφωνούμε / Δεν συμφωνούμε.

Εισφορές υποστήριξης: Ιδιώτες: 20 ευρώ, Μικρές ομάδες: 30 ευρώ, 

Μεγαλύτερος οργανισμός: 50 ευρώ και περισσότερα
Τραπεζικός λογαριασμός: K. Schreer, IBAN: DE44 7001 0080 0348 3358 09, BIC: 
PBNKDEFF, Σκοπός: Siko-2022

______________________________
Νομικά υπεύθυνος και ταχυδρομική διεύθυνση: Claus Schreer, Johann-von-Werth-Straße 3, 80639 
München, GERMANY


