
Küresel Barış Endeksi Raporu’na göre, 2014 yılında 
dünya genelinde meydana gelen savaşlarda hayatını 
kaybedenlerin sayısı 200 binin üzerinde…

Yerinden yurdundan edilmiş insanların, mültecilerin 
sayısı neredeyse dünya nüfusunun yüzde 1’ine ulaşmış 
durumda. 

UNHCR Küresel Eğilimler Raporu’na göre 2014 yılında savaşlar, çatışma 
ve zulümden kaynaklı olarak yaklaşık 60 milyon kişi evlerinden kaçmaya 
zorlandı.

Dünyadaki yaklaşık 60 milyon mültecinin yarısından fazlasını ise çocuklar 
oluşturuyor.

UNICEF, Suriye’nin tamamını ve Irak’ın büyük bir bölümünü etkileyen ve gün 
geçtikçe daha da şiddetlenen çatışma ortamının bölgede yaşayan yaklaşık 
14 milyon çocuğu mağdur ettiğini söylüyor.

UNICEF’in “Cepheler Arasındaki Çocuklar 2015” raporuna göre dünya 
çapında her on çocuktan biri silahlı çatışmalara sahne olan bir bölgede 
yaşıyor. 

Rapora göre yaklaşık 230 milyon çocuk silahlı çatışmaların yaşandığı bir 
bölgede büyüyor!

Küresel Barış Endeksi Raporu’na göre dünya ülkeleri askeri savunma, iç 
güvenlik, çatışmalar ile cinayet ve kişisel suçlara karşı geçen yıl tam 14.3 
trilyon dolar harcadı.

Bu harcamaların sadece yüzde 10’u tüm dünyada günde 1.25 doların altında 
kazanan 1.1 milyar insanın durumunu iyileştirmek için 

gereken paranın 3 katı.

162 ülkeyi kapsayan Küresel Barış Endeksi’nde 
son iki sırayı Türkiye’nin komşuları Irak 
ve Suriye paylaşıyor. Türkiye ise 162 ülke 
içerisinde 135. sırada yer alıyor.

SAVASA VE ÖLÜMLERE 
SEYIRCI KALMAYALIM, 
BARIS VE DEMOKRASI 
MÜCADELESINDE BIRLESELIM!
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Rakamların 

Soğukluğu Bizleri 

Yanıltmasın!

Çünkü Savaşın Acısı, 

Çocuklarımızdan 

Yakalıyor Bizleri…



Türkiye her geçen gün savaşın içine daha güçlü itilirken,

Birilerinin “Başkanlık” hayali çocuklarımızın tabutları üzerinden yükselirken,

Farklı dillerde olsa da yakılan ağıtlar aynı yoksulluğun ve acının içinden 
süzülürken,

Kardeşçe ve barış içinde yaşama umudumuz, oy hesaplarının gölgesinde 
kalırken,

Yaşanan her ölümle insanlığımız lime lime edilirken,

Çünkü savaş, yoksul emekçi çocuklarının 
hayatlarının baharında ölüme gönderilmesi 
demek.

Çünkü savaş, soframızdaki ekmeğin küçülmesi 
demek.

Çünkü savaş, ölüm demek!

Biz, 
Kimsenin Ölmesini İstemiyoruz!

Kardeşçe, Eşitçe ve Özgürce;
Yaşamak ve Yaşatmak İçin
Barış İstiyoruz!

Barışın Sesini Daha 

Güçlü Haykırmak 

Zorundayız!
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