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Den blodige krigen vil ramme det ukrainske folket i lang tid 
framover.  Ukrainske kvinner og barn må flykte 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. FN meldte onsdag 2. mars at 836.000 ukrainere 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.
 
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 Ukraina! 

Meld deg inn i SV!
Send SMS med
INNMELDING <din e-post>
<ditt navn> <din adresse>
til 2090 (100 kroner)

Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
21 93 33 00
post@sv.no
sv.no
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