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засуджує вторгнення Росії в 
Україну
IG Metall рішуче засуджує вторгнення Росії в Україну. Наша солідарність з народом України. Наші думки з жертвами та 

постраждалими. Тепер цивільне населення повинно отримати гуманітарну допомогу, яку потребує. 

Твердження Путіна про те, що це для запобігання геноциду та протидії українській агресії, абсурдні. Російський уряд відверто 

порушує принципи Статуту ООН і розпалює війну на європейській землі. Він ставить під сумнів існуючий мирний порядок і 

хоче перевести стрілки годинника в Європі назад. 

Для нас, металістів, одне можна сказати напевно: 

1. Військова агресія має припинитися негайно. Ми закликаємо російський уряд припинити всі атаки та вивести свої війська. 

2. Необхідно і надалі продовжувати активно працювати над дипломатичними рішеннями. Партнери по 

Північноатлантичному альянсу, партнери Європейського Союзу та України повинні вжити всіх необхідних заходів, щоб 

повернути Російську Федерацію за стіл переговорів – шляхом політичних та економічних санкцій. 

3. Ми продовжуємо відмовлятися від експорту зброї в регіони конфлікту. Підтримка України шляхом надання військового 

матеріалу спрямована на те, щоб допомогти європейській державі захиститися від нападу, який порушує міжнародне 

право. Очевидно, що йдеться про посилення обороноздатності. 

4. Територіальна цілісність і суверенітет України не підлягають обговоренню. Вже сам факт визнання Донецької та 

Луганської областей був актом, що суперечить міжнародному праву. Територіальні претензії президента Путіна не мають 

жодних законних підстав. 

5. Ми закликаємо всіх причетних спільно працювати над довготривалою, стабільною всеєвропейською архітектурою миру 

та безпеки. Як і весь Європейський Союз, Німеччина відіграє в цьому ключову роль. 

6. Економічні санкції та торговельні конфлікти, які виникають, зачіпили також і наших колег. Потрібна допомога 

Федерального уряду, щоб пом’якшити навантаження, яке виникло на підставі вже запроваджених заходів підтримки. 

Мир і безпека є елементарними передумовами довговічного та справедливого розвитку у Східній Європі. Війна - це не 

вирішення проблеми - ніколи більше війни! 

У ці дні численні металісти беруть участь у мітингах за мир, збирають пожертви та надають допомогу біженцям. Це солідарність 

у дії! 
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