Oświadczenie DGB
z okazji Dnia Antywojennego: 1 września 2019 r.

NIGDY WIĘCEJ WOJNY!
NIGDY WIĘCEJ FASZYZMU!
NA RZECZ POKOJU I ROZBROJENIA!
„NIGDY WIĘCEJ WOJNY! NIGDY WIĘCEJ FASZYZMU!”

To odpowiedź związków zawodowych na niezmierzone cierpienie, które nazistowskie Niemcy
przyniosły światu, kiedy 1 września 1939 r. napadły na Polskę i wywołały tym samym katastrofę
Drugiej Wolny Światowej. Osiemdziesiąt lat od rozpoczęcia straszliwej wyniszczającej wojny
nazistów mamy wszelkie powody, aby pamiętać w Dniu Antywojennym, dokąd może prowadzić
odradzanie się ślepego nacjonalizmu i militaryzmu, ksenofobii i rasizmu.
Demokracja, pokój i wolność nie są oczywistością, ale należy ich zdecydowanie bronić. Nikt nie
wie o tym lepiej niż my, związki zawodowe. Dlatego też od samego początku byliśmy główną
częścią ruchu pokojowego i przyczyniliśmy się do jego sukcesu. Ale wiemy również: Nasza walka
z faszyzmem, nacjonalistycznym podżeganiem do wojny i bezsensownym wyścigiem zbrojeń
jeszcze długo się nie skończyła. Wręcz przeciwnie: Żyjemy dziś w świecie, w którym nasze
zaangażowanie związkowe na rzecz silnego ruchu pokojowego jest szczególnie potrzebne.
Obecną sytuację na świecie cechuje niepewność i niestabilność. Nie tylko jesteśmy świadkami
rozprzestrzeniania się nowego szaleństwa zbrojeń, ale skonfrontowani jesteśmy również z
nowym zagrożeniem jądrowym. W czasie, w którym wszystkie potęgi atomowe modernizują
swoją broń jądrową, Stany Zjednoczone wycofują się z porozumienia atomowego z Iranem i
rozwiązują traktat w sprawie systemów jądrowych średniego zasięgu z Rosją. Również rząd
federalny ma obowiązek położenia kresu temu szaleństwu. Musi wreszcie podpisać traktat ONZ
o zakazie broni jądrowej, na który zgodziło się już około 130 państw.
Rozmiar jaki osiągnął nowy wyścig zbrojeń pokazują wydatki na cele wojskowe. Od czasu upadku
żelaznej kurtyny nigdy nie były tak wysokie jak dzisiaj: Na całym świecie wynoszą one ponad 1,6
biliona euro. I nawet rząd federalny nie zna umiaru. Podczas gdy niemiecki budżet obronny
wynosił w 2015 roku jeszcze 33 mld euro, obecnie wzrósł do 43,2 mld euro. Jeśli Niemcy
zastosują się do wytycznych NATO dotyczących zwiększenia wydatków na obronność do 2
procent PKB do 2024 roku, to ich budżet zbrojeniowy za pięć lat wyniesie 85 mld euro.
Dość tego! Już dziś Niemcy zajmują ósme miejsce w wydatkach zbrojeniowych. I to pomimo
faktu, że wszędzie brakuje pieniędzy na inwestycje publiczne - czy to na kształtowanie
transformacji społeczno-ekologicznej wskutek zmian klimatycznych i cyfryzacji, na
zabezpieczenie na starość i opiekę, na budownictwo socjalne, na rozwój kompleksowego
systemu opieki zdrowotnej, czy też modernizację szkół i budowę nowych żłobków i przedszkoli.
Zamiast rozgrzewać wyścig zbrojeń niebotycznymi sumami, wzywamy rząd federalny do
zainwestowania środków przeznaczonych na ten cel w sprawiedliwe społecznie Niemcy i Europę
ze zrównoważonymi perspektywami na przyszłość.

Sprawiedliwość społeczna i bezpieczne perspektywy na przyszłość dla wszystkich - to
jednocześnie najskuteczniejsza odpowiedź na hasła prawicowych ekstremistów i prawicowych
populistów dążące do polaryzacji i wykluczenia. Mobilizują się przeciwko naszej demokracji i
wypowiadają walkę naszemu różnorodnemu i kosmopolitycznemu społeczeństwu. W jakim
stopniu prawicowi ekstremiści sięgają do przemocy i terroru, pokazało dobitnie dopiero
niedawno zabójstwo prezydenta rejencji Kassel, Waltera Lübcke.
Na całym świecie zyskują na znaczeniu wrogowie demokracji, autokraci i autorytarne reżimy.
Wyszukują nowe obrazy wroga. Instrumentalizują głęboką niepewność, która u wielu ludzi
wywołuje poczucie, że żyją w świecie, który całkowicie wymknął się spod kontroli. Świat
naznaczony rosnącą liczbą konfliktów zbrojnych. Świat, w którym 70 milionów ludzi ucieka przed
wojną i wojną domową, przed prześladowaniami politycznymi, klęskami żywiołowymi i
ubóstwem.
Wszystkie te problemy można rozwiązać tylko przy użyciu mniejszej zamiast większej ilości broni.
W celu podkreślenia tego postulatu, DGB jest zaangażowana w inicjatywę pokojową
"Rozbrojenie zamiast zbrojenia". Ponad 150.000 popierających podpisało już apel DGB przeciwko
dwuprocentowemu celowi NATO. Publicznie wzywamy do podpisania apelu i do udziału w
licznych akcjach tej inicjatywy (https://abruesten.jetzt).

