
 
 
 
Capitalism carries war within itself like clouds carry rain!* 
 
No people in the world want war! The Russian, Ukrainian and Belarusian 
people are no exception. Few peoples of the world in their history have 
suffered such terrible losses and sacrificed the lives of tens of millions of their 
citizens as these three peoples. The fact that the aggressive Russian 
government has launched a war against Ukraine is an expression of 
imperialist great power politics and neither justifiable nor bringing any benefit 
except for the Russian oligarchs, banks and war profiteers.        * Bertolt Brecht 
 
We demand:  
• The immediate withdrawal of all foreign troops from Ukraine!  
• Cessation of all hostilities and immediate Beginning of negotiations on the 
…reasons for war mentioned by Russia.  
• Free decision of the autonomous regions in Donbass about their future!  
• No further eastward expansion of NATO!  
• Ukrainian and German workers together against international capital!  
• Cheers to international solidarity!  
 
 
 
Капіталізм несе в собі війну, як хмари несуть дощ!*  
 
Жоден народ у світі не хоче війни! Російський, український і білоруський 
народ не є винятком. Мало хто з народів світу за всю свою історію зазнав 
таких жахливих втрат і пожертвував життями десятків мільйонів своїх 
громадян, як ці три народи. Те, що агресивна російська влада розгорнула 
війну проти України, є виразом імперіалістичної великодержавної 
політики і не виправдана й не приносить жодної користі, крім російських 
олігархів, банків та спекулянтів.                                            * Бертольт Брехт  
 
 



 
 
Ми вимагаємо:  
• Негайний виведення всіх іноземних військ з України!  
• Припинення всіх бойових дій і негайне Початок переговорів 
…про причини війни, названі Росією.  
• Вільне рішення автономних районів Донбасу щодо свого 
майбутнього! • Ніякого подальшого розширення НАТО на схід!  
• Українські та німецькі робітники разом проти міжнародного 
…капіталу!  
• Вітаємо міжнародну солідарність!  
 
 
 
 
Капитализм несет в себе войну, как облака несут дождь!*  
 
Ни один народ в мире не хочет войны! Русский, украинский и 
белорусский народы не являются исключением. Немногие народы мира в 
своей истории понесли такие страшные потери и пожертвовали жизнями 
десятков миллионов своих граждан, как эти три народа. Тот факт, что 
агрессивное российское правительство начало войну против Украины, 
является выражением империалистической политики великой державы и 
не может быть оправдан и не приносит никакой пользы, кроме как 
российским олигархам, банкам и спекулянтам на войне.      * Бертольт Брехт  
 
 
Мы требуем:  
• Немедленный вывод всех иностранных войск из Украины!  
• Прекращение всех боевых действий и немедленное Начало 
…переговоров о причинах войны, упомянутых Россией.  
• Свободное решение автономий Донбасса о своем будущем!  
• Никакого дальнейшего расширения НАТО на восток!  
• Украинские и немецкие рабочие вместе против  
…международного капитала!  
• Приветствую международную солидарность!  
 
 
 
 
Der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen!* 

Kein Volk der Welt will Krieg! Das russische, das ukrainische und das 
belarussische Volk bilden da keine Ausnahme. Nur wenige Völker der Welt 
haben in ihrer Geschichte so schreckliche Verluste erlitten und das Leben von 



zig Millionen ihrer Bürger geopfert wie diese drei Völker. Die Tatsache, dass 
die aggressive russische Regierung einen Krieg gegen die Ukraine begonnen 
hat, ist ein Ausdruck imperialistischer Großmachtpolitik und weder zu 
rechtfertigen noch bringt es außer den russischen Oligarchen, Banken und 
Kriegsgewinnlern einen Gewinn.                                                           * Bertolt Brecht 

Wir fordern: 
• Den sofortigen Abzug aller ausländischen Truppen aus der Ukraine! 
• Einstellung aller Feindseligkeiten und sofortige 
• Aufnahme von Verhandlungen über die von Russland genannten 
...Kriegsgründe. 
• Freie Entscheidung der autonomen Gebiete im Donbass über ihre Zukunft! 
…Keine weitere Osterweiterung der NATO! 
• Ukrainische und Deutsche Arbeiter und Arbeiterinnen gemeinsam gegen das 
…internationale Kapital! 
• Hoch die internationale Solidarität! 

 

Dean-Reed-Archiv Berlin, 27. Februar 2022 

 
 


