
 

 

Resolution des Gewerkschaftsrates  

zum Krieg in der Ukraine 

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft. Bundesverwaltung.  
Paula-Thiede 10, 10179 Berlin. 

Berlin, den 24/25. März 2022 

Mit Bestürzung und großer Sorge sehen wir das große menschliche Leid in der Ukraine. Der am 24. 

Februar 2022 als Überfall begonnene Angriffskrieg Putin-Russlands gegen die Ukraine ist ein eklatan-

ter Bruch des internationalen Völkerrechts, der territorialen Integrität und des Selbstbestimmungs-

rechts der Menschen in der Ukraine. Wir verurteilen diesen durch nichts zu rechtfertigenden Krieg. 

Grenzen dürfen nicht gewaltsam verschoben werden. 

Unser Respekt und unsere Solidarität gehören den bedrohten Menschen in der Ukraine, die mutig ihre 

Freiheit verteidigen. Und unser Respekt und unsere Solidarität gehören auch den Menschen in Russ-

land und Belarus, die sich mutig trotz Verhaftungen und fortgesetzter Repressionen gegen diesen 

Krieg stellen.  

Der Krieg bringt unermessliches Leid über die Menschen und wird mit jedem Tag brutaler und zerstö-

rerischer. Er ist eine humanitäre Katastrophe. Zivilist*innen und Soldat*innen sterben. Hunderttau-

sende von Menschen sind eingekesselt und verletzt, sie leiden Hunger, können medizinisch nicht aus-

reichend versorgt werden, Millionen sind auf der Flucht. Der Angriff auf Nuklearanlagen und weitere 

Drohungen einer atomaren, chemischen oder biologischen Kriegsführung sind unverantwortlich, ihre 

Folgen nicht absehbar. 

Die russische Regierung muss alle Angriffe unverzüglich einstellen, ihre Truppen aus der Ukraine zu-

rückziehen und die territoriale Integrität der Ukraine auf der Grundlage des Abkommens von Minsk 

wiederherstellen. Wir fordern die internationale Staatengemeinschaft dazu auf, weiter mit Hochdruck 

an einer diplomatischen Lösung für einen sofortigen Waffenstillstand und zur Beendigung des Krieges 

zu arbeiten. 

Wir begrüßen das bislang schnelle und unmissverständliche Handeln der Europäischen Union und ih-

rer Mitgliedstaaten im Umgang mit der Fluchtbewegung. Es ist dringend notwendig, die Grenzen für 

die Millionen Flüchtende ohne Unterschied offen zu halten und ihnen Schutz und Hilfe zu geben. Ge-

meinsam mit dem DGB und den anderen Mitgliedsgewerkschaften unterstützen wir solidarisch auch 

durch praktisches Handeln, materiell durch Spenden an den Verein „Gewerkschaften helfen e.V.“ so-
wie durch die Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete in unseren Bildungs-

zentren. Auch vor Ort und in den Betrieben und Dienststellen sind Solidarität und Hilfe das Gebot der 

Stunde. 

м. Берлін, 24-25 березня 2022  

Рішення ради професійної спілки  
щодо війни в Україні

Ми спостерігаємо за великими людськими стражданнями в Україні з тривогою та великим 
занепокоєнням. Загарбницька війна Путіна та Росії проти України, яка почалася як напад 
24 лютого 2022 року, є волаючим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності 
та права на самовизначення народу України. Ми засуджуємо цю невиправдану війну. 
Кордони не повинні пересуватися силою.
 

ver.di ‐ Об'єднаної професійної спілки працівників сфери послуг.  
Паула‐Тіде 10, 10179 м. Берлін..

Наша повага та солідарність адресовані людям в Україні, яким загрожує небезпека та які 
мужньо захищають свою свободу. Наша повага та солідарність також адресовані людям у 
Росії та Білорусі, які мужньо виступають проти війни в Україні, незважаючи на арешти та постійні
репресії.

Війна приносить людям незмірні страждання і з кожним днем стає все жорстокішою і більш 
руйнівною. Це гуманітарна катастрофа. Гинуть цивільні та солдати. Сотні тисяч людей окуповані 
і поранені, вони голодують і не можуть отримати належну медичну допомогу, мільйони тікають. 
Напади на ядерні об'єкти та інші загрози ядерної, хімічної чи біологічної війни є безвідповідальними,
а їх наслідки непередбачуваними.

Згідно з Мінськими угодами, російський уряд має негайно припинити всі наступи, вивести війська з 
України та відновити її територіальну цілісність. Ми закликаємо міжнародне співтовариство 
продовжувати посилено працювати над дипломатичним рішенням негайного припинення вогню та
 закінчення війни.

Ми підтримуємо швидкі та недвозначні дії Європейського Союзу та його держав-членів у роботі з
рухом біженців. Існує нагальна потреба в тому, щоб тримати відкритими кордони для мільйонів 
біженців і надавати їм захист і допомогу. Разом з Об'єднанням німецьких профспілок та іншими 
профспілками-членами ми також підтримуємо біженців у знак солідарності через практичні дії, 
матеріально - через пожертви для фонду Об'єднання німецьких профспілок 
«Gewerkschaften helfen e.V.» та через надання житла для біженців у наших навчальних центрах. 
Cолідарність і допомога є також вимогою часу в профспілці, у компаніях та установах.

Резолюція ради професійної спілки  

ver.di - Об'єднана професійна спілка працівників сфери послуг. Федеральна адміністрація.
Вул. Паула - Тіде 10, 10179, м. Берлін.
 



 

 

Mit seinem Befehl, die Ukraine anzugreifen, hat Präsident Putin auch die Glaubwürdigkeit der russi-

schen Regierung in der Außen- und Sicherheitspolitik zunichtegemacht. Aus der momentanen Per-

spektive können weder alle damit verbundenen Fragen gestellt noch abschließende Antworten gege-

ben werden. Erkennbar ist der Wunsch der östlichen Nato-Staaten nach einer verstärkten Präsenz des 

Bündnisses. Bislang neutrale europäische Länder wollen stärker mit der Nato kooperieren oder auch 

Mitglied werden.  

In Deutschland ist die Debatte über die zukünftige Ausrichtung und Ausrüstung der Bundeswehr er-

öffnet. ver.di organisiert sehr viele Beschäftigte der Bundeswehr, wir treten für eine Bundeswehr ein, 

die ihrem Auftrag als Verteidigungsarmee gerecht werden kann. Das ist eine Bundeswehr, die sich als 

Arbeitgeber umfassend an Tarifverträge hält und bei der alle Beschäftigten, einschließlich der Sol-

dat*innen so ausgestattet sind, dass sie ihre Aufgaben erfüllen können. 

Wir treten als ver.di gleichzeitig dafür ein, die Diskussion um mehr Sicherheit in Europa nicht in erster 

Linie aus einer militärischen Perspektive heraus zu führen. Wir brauchen einen breiten zivilgesellschaft-

lichen Diskurs darüber, wie wir in Europa zukünftig in Frieden und Sicherheit zusammenleben wollen 

und rufen alle zivilgesellschaftlichen Akteur*innen dazu auf, sich in diesen Friedensdiskurs einzubrin-

gen. Unser Ziel bleibt eine Welt mit weniger Waffen, insbesondere streben wir nachdrücklich eine 

dauerhafte atomare Abrüstung an. Wir wollen keinen neuen Rüstungswettlauf, der auch dazu führt, 

dass Gelder für die dringlichen Investitionen in den sozial-ökologischen Umbau fehlen oder dem Sozi-

alstaat entzogen werden. Die Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf einen dauerhaften Anteil von 

zwei Prozent am Bruttoinlandsprodukt, wie es das NATO-Ziel vorsieht, lehnen wir daher ab. Unsere 

Perspektive ist ein Europa mit einer erweiterten gemeinsamen Sicherheit aller Mitglieds- und Nachbar-

länder, die auch soziale und ökologische Nachhaltigkeit einschließt.  

Die Bundesregierung plant im Rahmen einer Grundgesetzänderung den Aufbau eines Sondervermö-

gens. Dieses soll ausschließlich für die Zwecke der Bundeswehr zweckgebunden sein. Insbesondere 

sollen zusätzliche Rüstungsgüter beschafft werden. Diese Pläne lehnen wir ab. Sehr wohl notwendig 

ist in diesem Jahr angesichts der finanziellen Herausforderungen durch die russische Invasion in der 

Ukraine und ihre Folgen eine erhöhte Nettokreditaufnahme des Bundes. Darüber hinaus sind wir der 

festen Überzeugung, dass sich auch in den folgenden Jahren das Wiederinkrafttreten einer unverän-

derten Schuldenbremse verbietet. 

Es bedarf erheblicher Summen, um für die Millionen Geflüchteter in Deutschland und Europa Unter-

bringung, Perspektive und Teilhabe zu schaffen. Nicht zuletzt gilt es, die wirtschaftlichen Folgen des 

Krieges und der Sanktionen für die Bevölkerung - insbesondere die stark steigenden Energiepreise - 

durch finanzielle Maßnahmen der Bundesregierung abzufedern. Wir werben für eine umfassende De-

finition von Sicherheit. Diese umfasst die Versorgungssicherheit durch den Ausbau erneuerbarer Ener-

gien ebenso wie den Gesundheitsschutz, auszubauende öffentliche Infrastrukturen einschließlich der 

IT-Sicherheit sowie mehr Mittel für die internationale Entwicklungszusammenarbeit und den Zivil- und 

Katastrophenschutz.  

Своїм наказом напасти на Україну президент Путін також зруйнував довіру до російського уряду 
у зовнішній політиці та політиці безпеки. У цей час, не можна ані поставити пов'язаних з цим
питань, ні давати остаточні відповіді. Очевидним є прагнення східних держав НАТО 
до посилення присутності альянсу. Нейтральні європейські країни досі хочуть тісніше 
співпрацювати з НАТО або навіть стати членом НАТО.

У Німеччині розпочалася дискусія про майбутню орієнтацію та оснащення Бундесверу.
Об'єднана профспілка працівників сфери послуг ver.di організовує велику кількість співробітників 
Бундесверу, ми виступаємо за Бундесвер, який може виконувати свою місію як оборонна армія 
Бундесвер, який, як роботодавець, повністю дотримується колективних договорів і в якому всі 
працівники, включаючи солдатів, оснащені для виконання покладених на них завдань.

У той же час, як профспілка, ми виступаємо за те, щоб не вести дискусію про більшу безпеку в
Європі насамперед з військової точки зору. Ми потребуємо широкого обговорення громадянського
 суспільства про те, як ми хочемо жити разом у мирі та безпеці в Європі в майбутньому, і 
закликаємо всіх учасників громадянського суспільства долучитися до цього мирного обговорення. 
Нашою метою залишається світ з меншою кількістю зброї, і, зокрема, ми наполегливо прагнемо до 
довготривалого ядерного роззброєння. Ми не хочемо нової гонки озброєнь, яка призведе до браку 
коштів на термінові інвестиції в соціально-екологічну перебудову або до виходу з соціальної 
держави. Тому ми відкидаємо збільшення витрат на оборону до постійної двовідсоткової частки 
валового внутрішнього продукту, як це передбачено метою НАТО. Наша перспектива – це Європа 
з розширеною спільною безпекою всіх країн-членів і сусідніх країн, що також включає соціальну та 
екологічну стійкість.

Федеральний уряд планує створити спеціальний фонд у рамках внесення змін до основного закону.
Кошти мають бути виділені виключно на цілі Бундесверу. Зокрема, планується закупівля додаткового 
озброєння, але ми відкидаємо ці плани. З огляду на фінансові проблеми, викликані вторгненням 
Росії в Україну та його наслідками, цього року вкрай необхідно збільшити отримання чистого кредиту 
з боку федерального уряду. Крім того, ми твердо переконані, що незмінне "боргове гальмо" не може 
знову набути чинності в наступні роки.

Для створення житла, перспектив та надання прав мільйонам біженців у Німеччині та Європі 
потрібні значні кошти. Не в останню чергу важливо за допомогою фінансових заходів федерального 
уряду пом’якшити економічні наслідки війни та санкцій для населення – зокрема різке зростання цін 
на енергоносії. Ми підтримуємо всеосяжне визначення безпеки, що включає безпеку 
енергопостачання через розширення відновлюваних джерел енергії, а також охорону здоров’я, громадську 
інфраструктуру, яку необхідно розширити, включаючи ІТ-безпеку, а також більше коштів
для міжнародного співробітництва в галузі розвитку цивільного захисту і захисту населення від 
надзвичайних ситуацій.



 

 

All diese längst bekannten und teilweise neuen Herausforderungen und Aufgaben werden über eine 

erhöhte Nettokreditaufnahme und bestehende Steuereinnahmen allein nicht zu schultern sein. Daher 

treten wir als ver.di für eine stärkere Besteuerung hoher Einkommen sowie großer Vermögen und Erb-

schaften ein. Wir fordern zudem eine Lastenausgleichsabgabe für besonders vermögende Privatperso-

nen und größere und mittlere Unternehmen. Reiche und Superreiche müssen gerade in dieser Zeit ei-

nen angemesseneren Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten. 

Gemeinsam mit dem DGB und seinen anderen Mitgliedsgewerkschaften halten wir daran fest, dass 

die militärische Friedenssicherung nicht zulasten des sozialen Friedens erkauft werden darf. Wir treten 

weiterhin für eine allgemeine und weltweite kontrollierte Abrüstung, für die Verwirklichung und Er-

haltung des Friedens und der Freiheit im Geiste der Völkerverständigung ein. Deutschland muss als 

wesentlicher Akteur an einer gemeinsamen europäischen Friedens- und Sicherheitsarchitektur arbei-

ten. Auch wir Gewerkschaften leisten durch unsere transnationale Arbeit einen Beitrag dazu. 

 

  

Усі ці давно відомі та частково нові виклики та завдання вирішуються за допомогою 
збільшення отримання чистого кредиту та наявні податкові надходження не можуть 
забезпечуватися самостійно.Тому ми, як профспілка, виступаємо за посилення оподаткування 
високих доходів, а також великих активів і спадщини. Ми також закликаємо ввести збір 
вирівнювання тягаря для особливо забезпечних приватних осіб та великих і середніх компаній. 
Особливо в цей час найзабезпеченіші люди повинні робити більш розумний внесок у 
фінансування громади.

Разом з Об'єднанням німецьких профспілок та іншими профспілками-членами ми стверджуємо, 
що військову миротворчу діяльність не можна купити за рахунок соціального миру. Ми 
продовжуємо виступати за загальне та всесвітньоконтрольоване роззброєння для реалізації та 
збереження миру та свободи в дусі міжнародного взаєморозуміння.




