
Am 24. Februar wurde die Ukraine an-
gegriffen. Der Deutsche Bundestag hat 
am 27. Februar 2022 in einer Sonder-
sitzung fraktionsübergreifend diese ek-
latante Verletzung des Völkerrechts und 
das Vorgehen der russischen Regierung 
aufs Schärfste verurteilt. Der Deutsche 
Bundestag hat seine Solidarität und Un-
terstützung mit der Ukraine und ihren 
Bürgerinnen und Bürgern sowie all je-
nen Menschen bekundet, die auch in der 
Russischen Föderation sowie in Belarus 
gegen Autokratie und für Frieden, Frei-
heit und Demokratie eintreten.

Die Städte, Gemeinden und Ämter in 
Brandenburg begrüßen und unterstützen 
diese klare Haltung des Deutschen Bun-
destages. Dieser völkerrechtswidrige 
Angriff ist eine Zäsur in der politischen 
Ordnung Europas. Gewalt darf kein Mit-
tel der politischen Auseinandersetzung 
sein. 

In brandenburgischen Städten und Ge-
meinden setzen Bürgerinnen und Bürger 
sowie haupt- und ehrenamtliche kommu-
nale Verantwortungsträger weit sichtbare 
Zeichen der Sorge, der Solidarität und für 
Frieden und Zusammenhalt. In der Region 
Berlin-Brandenburg haben sich seit Don-
nerstag Hunderttausende versammelt. Die 
Menschen sollen nicht nachlassen, sich den 
vielerorts bürgerschaftlich organisierten So-
lidaritätsveranstaltungen anzuschließen.
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 Aufruf zu Frieden und Zusammenhalt  
Заклик до миру та згуртованості 

Призыв к миру и сплочению
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24 лютого на Україну було скоєно напад. 
27 лютого 2022 Бундестаг Німеччини 
на спеціальному засіданні всіх фракцій 
суворо засудив це небачене порушення 
міжнародного права та дії російського 
уряду. Бундестаг заявив про свою 
солідарність і підтримку України та 
її громадян, а також всіх тих людей, 
котрі виступають за мир, свободу та 
демократію в Російській Федерації та 
Білорусії.

Міста, комуни та адміністративно-
територіальні одиниці Бранденбургу 
схвалюють та підтримують цю 
однозначну позицію Бундестагу. 
Такий напад, котрий суперечить 
нормам міжнародного права є 
поворотним пунктом в політичному 
порядку Європи. Насилля не повинно 
стати засобом вирішення політичних 
непорозумінь чи протистоянь.

Громадяни, посадові та громадські 
відповідальні особи в містах та комунах 
Бранденбургу відкрито демонструють 
свою стурбованість, солідарність, 
виступають за мир та співробітництво 
між народами. У регіоні Берлін-
Бранденбург З четверга згуртувалися 
сотні тисяч людей. Вони і надалі 
повинні брати участь у громадських 
заходах солідарності, організованих у 
багатьох місцях.

24 февраля Украина подверглась 
нападению. На внеочередном заседании 
всех фракций 27 февраля 2022 года 
Бундестаг Германии решительно 
осудил это беспрецедентное нарушение 
международного права и действия 
российского правительства. Бундестаг 
выразил солидарность и поддержку 
Украине и ее гражданам, а также 
всем тем людям, которые выступают 
против автократии, за мир, свободу и 
демократию в Российской Федерации 
и Беларусии.

Города, коммуны и административно-
территориальные единицы Бранден-
бурга приветствуют и поддерживают 
эту четкую позицию Бундестага. 
Это нападение, которое нарушает 
международное право, является 
поворотным моментом в политическом 
порядке Европы. Насилие не 
должно быть средством разрешения 
политических разногласий. 

Граждане, чиновники и государствен-
ные должностные лица в городах 
и коммунах Бранденбурга открыто 
демонстрируют свою заботу, 
солидарность и выступают за мир и 
сотрудничество между народами. С 
четверга сотни тысяч людей собрались 
в регионе Берлин-Бранденбург. 
Граждане должны продолжать 
участвовать в общественных меро-



In Brandenburg leben seit Jahrzehnten 
Menschen mit Wurzeln aus Russland 
und der Ukraine friedlich zusammen. 
Dieser gesellschaftliche Zusammenhalt 
muss gerade jetzt gewahrt bleiben. 

Kommunalpartnerschaften mit Kommu-
nen in allen Teilen Europas und der Welt 
haben seit Ende des Zweiten Weltkriegs 
die Völkerverständigung maßgeblich be-
gleitet und für die Bürgerinnen und Bür-
ger der Städte und Gemeinden erlebbar 
gemacht. Jetzt kommt es darauf an, die 
bürgerschaftlichen Kontakte nicht abrei-
ßen zu lassen und als Signal für Frieden 
und Völkerverständigung weiter zu stär-
ken. 

Die Städte, Gemeinden und Ämter wer-
den ihren Anteil an der Aufnahme und 
Integration von Flüchtlingen leisten.
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У Бранденбурзі десятиліттями мирно 
проживають вихідці з Росії та України. 
Саме сьогодні необхідно зберігати ці 
суспільні зв’язки і взаємодовіру.

Партнерські стосунки та взаєморозуміння 
між комунами в усіх куточках Європи 
та й всього світу після Другої світової 
війни були важливою компонентою 
суспільного життя. Зараз дуже важливо 
і надалі зберігати ці досягнення, 
розбудовувати ці зв’язки як символ 
миру та порозуміння між народами.

Міста, комуни та адміністративно-
територіальні одиниці братимуть 
активну участь в організації прийому 
та інтеграції біженців.

приятиях солидарности, орга-
низуемых во многих местах.

В Бранденбурге на протяжении 
десятилетий мирно живут выходцы 
из России и Украины. Именно 
сегодня необходимо сохранить эту 
социальную сплоченность. 

Партнерские отношения и взаимопо-
нимание между коммунами во всех 
уголках Европы и во всем мире 
после Второй мировой войны были 
важной составляющей общественной 
жизни. Сейчас очень важно не 
допустить разрыва гражданских 
отношений, суметь сохранять эти 
взаимоотношения, как символ мира и 
взаимопонимания между народами.

Города, коммуны и административно-
территориальные единицы примут 
активное участие в организации 
приема и интеграции беженцев.


