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Appell Ukraina aksjonsdag 5. mars  
 

Vi samles alle til støtte rundt Ukrainas frihetskamp!  

Putin sin krig er ulovlig og den er umoralsk.  

Det er en konflikt mellom demokrati og diktatur.  

Det er en konflikt mellom en småstat og en stormakt som tar seg til rette og bringer 

oss tilbake til et Europa vi trodde vi hadde forlatt.  

Vi ser en stormakt som mener å kunne krenke andres grenser for å få det de krever.  

Den blodige krigen vil ramme det ukrainske folket i lang tid framover.  

Vi står sammen i solidaritet med ukrainske kvinner, menn og barn som nå opplever 

den frykten og menneskelige lidelsen krig er. 

SV fordømmer Russlands angrep på Ukraina!  

--- 

Krigen i Ukraina fører til enorme lidelser.  

Ukrainske kvinner og barn har siden krigens utbrudd strømmet over grensen til 

nabolandene. 

Familier splittes, ingen vet når eller om de vil ses igjen. 

Å være på flukt er noe av det verste et menneske kan oppleve.  

De som krysser grensen, befinner seg i en svært sårbar og usikker situasjon. I et nytt 

land. Uten nettverk. På en farlig reise.  

Alle land i Europa må nå ta sitt ansvar for å gi ukrainske flyktninger trygghet.  

Norge må gå i front, gi flyktninger kollektiv beskyttelse og bosette raskt.  

Da må vår kommune stille opp! 

--- 

I Ukraina var det allerede før krigen brøt ut rundt 850.000 internt fordrevne.  

FN meldte onsdag denne uken at nesten 836.000 personer har flyktet fra Ukraina 

siden Russlands invasjon av landet startet. har krysset grensen til naboland, på flukt 

fra krigens redsel.  

Et flertall av disse er kvinner og barn, og tallet kommer dessverre til å stige.  

Jeg ønsker at vår kommune skal være klar til å ta imot flyktninger fra Ukraina, når det 

blir behov for det, også på kort varsel.  

--- 
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Det er grusomt å følge krigen for alle som bryr seg om fred i Europa, folkerett og små 

staters rettigheter. 

Putin og hans oligarker har bygget et dypt urettferdig og udemokratisk 

samfunnssystem.  

Krigen mot Ukraina leder oppmerksomheten bort fra måten de selv leder Russland. 

Norge må bidra til å øke presset mot den russiske eliten, Putins regime og oligarkene 

rundt ham.  

SV støtter kraftfulle økonomiske sanksjoner mot eliten og andre former for økonomisk 

og politisk press for å få Russland til å stanse sin aggresjon. 

Det er mange russere som er imot krigen, og som viser et vanvittig mot når de 

demonstrerer mot Putins regime.  

De lar seg arrestere med uante konsekvenser.  

Denne krigen er ikke i vanlige russeres interesse, og vi må håpe motstanden mot den 

vil vokse. 

--- 

Verdenshistorien har tatt en dramatisk vending. 

Det er vanskelig å skue konsekvensene av Russlands angrep på Ukraina. 

Det eneste vi vet med sikkerhet er at vår verden ikke blir den samme. 

Alle demokratiske land må bidra med det de kan for å stoppe Putins ulovlige og 

umoralske aggresjonskrig mot Ukraina.  

Norges viktigste rolle er å bruke vår økonomiske styrke til å gjennomføre sanksjoner 

som virkelig biter mot den russiske eliten, og å stille opp med humanitær hjelp til det 

ukrainske folket. 

Alle land i Europa må i en slik situasjon ta sitt ansvar for å gi ukrainske flyktninger 

trygghet.  

Norge må være klar til å ta vår del av dette ansvaret. 

Det må også vår kommune!  

Solidaritet med folket i Ukraina!  

 


