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Solidaritet med Ukraina – fordømmelse av 

Russland 

Den russiske invasjonen av Ukraina er et klart brudd på internasjonal rett, en humanitær 

tragedie og et angrep på Ukrainas suverenitet som SV fordømmer på det sterkeste. 

Invasjonen truer ikke bare Ukraina, men hele Europas sikkerhet. Det finnes ingen 

unnskyldning for Russlands brutale maktbruk og uprovoserte angrep. Ukraina er et 

selvstendig og demokratisk land, som nå opplever en eksistensiell trussel fra en militær 

overlegen stormakt.  

Russlands regime har blitt stadig mer autoritært etter at Putin kom til makten. En liten 

økonomisk elite gjør seg rike på folkets bekostning. Det er heller ikke første gang Russland 

har brukt uakseptabel maktbruk. Vi har sett det i Georgia i 2008 og den folkerettsstridige 

anneksjonen av Krim-halvøya i 2014.  

En verdensorden der alle staters suverenitet respekteres er helt grunnleggende for vår alles 

sikkerhet, og ikke minst for små stater som Norge. Russland tar oss nå tilbake til et Europa 

der stormakter tar seg til rette, der internasjonale grenser ikke anerkjennes og brutal 

våpenmakt erstatter forhandlinger og dialog. Oslo SV legger til grunn at alle diplomatiske 

virkemidler ble brukt for å hindre krigen fra Natos side. At Russland likevel valgte krig er 

deres ansvar og totalt uakseptabelt. Selv om Russland har forlatt forhandlingsbordet og 

lukket døren for en diplomatisk løsning, er det viktig at verdenssamfunnet jobber langs 

diplomatiske linjer for å hindre en ytterligere eskalering av krigen, i tillegg til å rette kraftfulle 

sanksjoner mot regimet. 

SV støtter fullt ut Ukrainas kamp for selvstendighet og uavhengighet. Russland må møtes 

med sterke økonomiske og politiske sanksjoner, som i størst mulig grad rammer økonomien 

og friheten til oligarkene som støtter Putins diktatoriske regime. Norge må støtte opp om EUs 

sanksjoner, men også å ta egne grep, som utelukkelse av russiske selskap fra statens 

pensjonsfond utland (oljefondet). SV støtter samtidig alle russiske 

menneskerettighetsaktivister og regimekritikere som risikerer fengsling og forfølgelse fordi de 

ytrer seg mot invasjonen 

Det er positivt at regjeringen har bevilget ekstraordinær nødhjelp til Ukraina. Regjeringen må 

opprettholde dialogen med ukrainske myndigheter om eventuelt behov for mer hjelp og støtte. 

Norge må stå klare til å ta et stort ansvar dersom krigen i Ukraina fører til store 

flyktningstrømmer. Som et av Europas rikeste land, har vi et særlig ansvar for å være 

solidariske og ta imot de som trenger beskyttelse.  

Kampen mot imperialisme og for fred er grunnleggende for SV som politisk parti. SVs 

solidaritet er med folket i Ukraina og SV støtter det internasjonale presset for å få Russland til 

å legge bort sin ulovlige og uakseptable krigføring.  


