
Rede von Yuliia Turkina bei der Mahnwache in Uslar (24.02.2023) 

„Krieg.... 
Was steckt hinter diesem Wort ? 
Von Anfang an merkt man, dass es so nicht sein kann, dass wir in einer Zeit leben, in der 
Menschen bereits entwickelte Lebensbedingungen, hohe Sehnsüchte, spirituelle Werte haben. 
Aber irgendwie kommt es in deinem Leben zu einem Missverständnis der Realität, dein Leben ist 
nicht mehr sicher. Deine Gedanken sind voller Angst und Aufregung für Kinder, Angehörige, 
Freunde. Deins wird jeden Tag traumatisch für deine Psyche. Laute Sirenen, Luftschutzbunker, 
leere Ladenregale, starker Anstieg der Lebensmittelpreise, Luftangriffe, Angriffe, Tränen, 
Todesfälle..... 
Wofür? 
Warum töten Erwachsene Menschen ihr Leben? Töten Sie die Zukunft? Kinder töten? 
Es gibt keine Antworten im Krieg. 
Es gibt nur Tränen. Viele Tränen. Noch mehr verschüttetes Blut . Vor langer Zeit wurde mich ein 
Bekannter gefragt: "Warum sind die Grenzen auf den Karten rot?“ Weil sie mit Blut gezeichnet 
werden.  
Ja, mit dem Blut der tapferen Verteidiger, der Patrioten ihres Landes. Mutige und starke Männer, 
die seit einem Jahr für die Befreiung der Ukraine kämpfen. Obwohl der Krieg gegen den Donbass 
bereits seit 2014 läuft, hat die ganze Ukraine vor einem Jahr eine ausgewachsene Invasion 
erlebt. 
Während des Krieges ist es sehr wichtig, einander zu unterstützen, weil wir doppelten Schmerz 
haben - für unsere Stadt und für unser Land. 
Wir sehen, welche Unterstützung Deutschland uns gegeben hat. Wir geben Ihnen von ganzem 
Herzen unseren aufrichtigen Dank. 
Eine Seele mit der Ukraine! 
Es ist das Recht der ukrainischen Nation, des ukrainischen Volkes, in Ihrem Heimatland zu leben. 
Ich wünsche uns allen, dass wir nicht aufgeben, unsere einzigartige nationale Identität schätzen. 
An sich selbst, an die Ukraine zu glauben, uns nicht trennen zu lassen. Hab keine Angst. Ich 
wünsche, dass unsere Träume Frieden und Wohlstand der Ukraine schaffen, ihre Blütezeit, die 
mit Kinderlachen gefüllt ist. 
Helle Erinnerung an jeden, der sein Leben für die Wahrheit und die Ukraine gegeben hat! 

Ruhm der Ukraine und ihren großen Leuten Ruhm!“ 

(Diese Rede wurde von Yuliia Turkina am 24.02.2023, anlässlich des Jahrestages des brutalen 
russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, vor dem Alten Rathaus in Uslar, gehalten.) 



Уривок з виступу Юлії Туркіної на віче в Усларі (24.02.2023) 

"Війна. . . . 
Що стоїть за цим словом? 
З самого початку розумієш, що так не може бути, що ми живемо в час, коли люди вже мають 
розвинені умови життя, високі прагнення, духовні цінності. 
Але якимось чином у твоєму житті з'являється нерозуміння реальності, твоє життя більше не є 
безпечним. Ваші думки сповнені страху і хвилювання за дітей, родичів, друзів. Кожен день 
стає травматичним для вашої психіки. Гучні сирени, бомбосховища, порожні полиці магазинів, 
різке зростання цін на продукти харчування, повітряні нальоти, атаки, сльози, смерті. . . . . 
Заради чого? 
Чому дорослі вбивають життя людей? Вбивають майбутнє? Вбивають дітей? 
На війні немає відповідей. 
Є лише сльози. Багато сліз. Ще більше пролитої крові. Колись давно знайомий запитав мене: 
"Чому кордони на картах червоні?". Тому що вони намальовані кров'ю.  
Так, кров'ю хоробрих захисників, патріотів своєї країни. Сміливих і сильних чоловіків, які вже 
рік борються за визволення України. Хоча війна проти Донбасу триває з 2014 року, 
повномасштабне вторгнення вся Україна пережила рік тому. 
Під час війни дуже важливо підтримувати один одного, тому що у нас подвійний біль - за 
наше місто і за нашу країну. 
Ми бачимо підтримку, яку нам надає Німеччина. Ми щиро дякуємо вам від усього серця. 
Одна душа з Україною! 
Це право української нації, українського народу - жити на своїй батьківщині. 
Бажаю всім нам не здаватися, плекати свою унікальну національну ідентичність. Вірити в 
себе, в Україну, не давати себе розділити. Не боятися. Бажаю, щоб наші мрії творили мир і 
процвітання України, її розквіт, наповнений дитячим сміхом. 
Світла пам'ять усім, хто віддав своє життя за правду і Україну! 

Слава Україні і слава її великому народові!" 

(Ця промова була виголошена Юлією Туркіною 24.02.2023, з нагоди річниці жорстокої 
російської агресії проти України, перед Старою ратушею в Усларі).


