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Solidaritet med Ukraina 
Vedtatt av SVs landsstyre 27. mars 2022.  

 
SV fordømmer Putin-regimets invasjon av Ukraina på det sterkeste. Krigen er forbrytersk og 
ulovlig. Vår solidaritet er hos Ukraina og det ukrainske folk. Ukraina har rett til å forsvare seg, 
og kjemper en frihetskamp for demokrati og uavhengighet.   

 
Norge må ta en ledende rolle når det gjelder nødhjelp og bistand i møte med den humanitære 
katastrofen som nå utspiller seg i Ukraina og nærområdene. Tettbefolkede områder beleires 
og beskytes med tungt artilleri og luftvåpen. Evakuering av sivilbefolkningen må være første 
prioritet. SV krever at russiske myndigheter går med på våpenhvile slik at befolkningen får 
mulighet til å evakuere. Norge må trappe opp støtten til humanitær nødhjelp i Ukraina og 
svare på behov fra FN og andre humanitære organisasjoner.  

 
Vi står overfor den raskest voksende flyktningstrømmen i Europa siden andre verdenskrig. 
Ukrainas naboland må ikke bli stående alene. Norge må tilby å avlaste nabolandene, og 
organisere transport av flyktninger til Norge. Samtidig må det arbeides med å iverksette en 
felleseuropeisk solidaritetsmekanisme for å fordele flyktninger mellom europeiske land.    

 
Regjeringen må stille opp med midler til kommuner og frivillighet for å bidra til rask og god 
integrering. Over 40 prosent av de som har kommet til Norge fra Ukraina så langt er barn. Det 
må raskt på plass en plan for barna, for å sikre helsekartlegging, barnefaglig kompetanse på 
akuttmottakene fra dag én, og en klar beskjed til kommunene om nødvendig oppfølging av 
barn som er innlosjert privat.  

 
Putins regime viser sitt sanne ansikt gjennom invasjonen. Det er et høyrenasjonalistisk 
diktatur, som bygger på vold, løgn og undertrykking. Vår solidaritet er også hos russere som 
våger å stå opp mot krigen, vanlige russere er ikke ansvarlig for regimets ugjerninger. SV tar 
avstand fra alle former for hets mot innbyggere i Norge med russisk bakgrunn, ikke minst 
barn.  

 
SV støtter sterke sanksjoner mot Russland – både diplomatisk og økonomisk. Den 
økonomiske eliten som har beriket seg på diktaturet og finansierer dets krig må rammes. 
Norge må gjøre det vi kan for å identifisere eiendelene til oligarkene og gjøre disse offentlig. 
Norge kan også ta egne initiativ mot skjult rikdom, som ved snarest å få på plass et effektivt 
offentlig eierskapsregister i Norge og samtidig jobbe for et globalt eierskapsregister.  

 
De ekstraordinære inntektene Norge nå tjener på Putins krig, gjennom økte olje- og 
gasspriser i Europa, bør blant annet brukes til å finansiere det rettferdige grønne skiftet. 
Europas avhengighet av russisk gass er med på å finansiere krigen. EU peker særlig på sol, 
vind, biogass og grønt hydrogen som viktige løsninger. Får vi fart på det rettferdige grønne 
skiftet i Norge kan vi også spille en rolle i å levere denne teknologien og bidra til mindre 
avhengighet av russisk gass. Enda viktigere gir de ekstra olje- og gassinntektene Norge et 
ansvar for å vise solidaritet, i form av økt bistand til de som er rammet av krigen. Hvis ikke 
Norge skal ende opp som uetisk krigsprofitør må midlene forvaltes på en solidarisk og politisk 
klok måte.  
 
Det høy risiko for at krigen også vil bidra til kriser og ustabilitet i flere land. Mat, olje og 
kunstgjødsel er alle basisvarer som blir rammet av krigen og vi kan få ekstreme priser og 
redusert forsyning. Norge må følge nøye med og trappe opp støtten til FN organisasjonene 
som har ansvar for å identifisere og møte matvaremangel og til å øke matvareproduksjonen i 



 

post@sv.no | sv.no 2 
 

utsatte land. Samtidig bør Norge raskt sette inn tiltak for å trappe opp egen matproduksjon i 
stedet å kjøpe opp mat fra det globale markedet.   

 
Solidaritet med Ukraina og kamp mot krigen er nå den viktigste oppgaven for alle demokrater. 
Full tilbaketrekking av russiske styrker og ubetinget respekt for Ukrainas suverenitet og rett til 
å ta egne politiske veivalg er den eneste rettferdige løsning.  
 


