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Fritt Ukraina, stans Putins krig 

  

  

AUF ser med stor bekymring på Russlands aggressive krig mot det uskyldige ukrainske 

folket. Torsdag 24. februar 2022 markerer en ny tid for Europa, og vestens sikkerhetspolitiske 

analyse er med ett blitt snudd på hodet. Ideen om Russland som en rasjonell aktør i den 

internasjonale politikken er død. Som et av få NATO-land med grenser mot et krigshissende, 

fascistisk Russland, må Norge ta en aktiv rolle i å stå opp for demokratiet, 

menneskerettighetene og folkeretten. 

 

Russlands invasjon av Ukraina er et uakseptabelt brudd på freden. Putinregimets 

konspiratoriske fortellinger om at Ukraina tilhører Russland er uholdbare påskudd for å starte 

den største invasjonskrigen på europeisk jord siden Nazi-Tysklands fall. Putins undertrykkelse 

av sitt eget folk, russiske opposisjonelle og minoriteter kan ikke tolereres. Det uprovoserte 

angrepet på Ukraina føyer seg inn i rekken av alvorlige krenkelser av både 

menneskerettighetene og folkeretten.  

 

AUF krever at Norge står fast ved våre forpliktelser til FN og internasjonal rett. Brudd på 

folkeretten kan ikke tolereres, og må møtes med kraftige sanksjoner. Norge forplikter overfor 

det ukrainske folk å avstå fra handel med Russland i lys av krigsutbruddet. Norge må videre 

være en pådriver for å sanksjonere Putins regime, og hans nærmeste allierte.  

 

Norge har et internasjonalt ansvar for å bidra under store flyktningekriser, og AUF forventer 

at den norske regjeringa legger til rette for å ta imot det antall krigsflyktninger fra Ukraina 

som vi er i stand til å bosette. Norge må også bidra internasjonalt til at flyktningefordeling 

internt i Europa er ikke-diskriminerende, effektiv og rettferdig. Norge må slå hardt ned på 

tilfeller av rasistisk og diskriminerende behandling av mennesker på flukt. 

 

Som et ledd i sanksjoneringa av russisk olje- og gass må Norge også forplikte seg til å bidra 

med større investeringer i fornybar energiproduksjon umiddelbart. Det viktigste grepet for å 

hindre at Putin har makt over det europeiske markedet er europeiske lands avhengighet av 

russisk gass. Å erstatte denne med fornybar energi må være et meget høyt prioritert mål for 

Norge. 

 

Den norske regjeringens sanksjonspakke utvider seg hver eneste dag. AUF støtter 

Arbeiderpartiregjeringens sanksjoner overfor Russland og bidrag til ukrainske myndigheter så 

langt.  

 

AUF skal løfte problematikken med at Arbeiderpartiet viser et større engasjement for å hjelpe 

Europeiske flyktninger enn andre, på tross av at man flykter av samme grunn. AUF skal også 

løfte hvordan dette er grunnleggende urettferdig og utfordre Arbeiderpartiet på dette 

 

AUF mener at utestengelsen av barn og unge fra Russland i Norway Cup er feil og må 

opphøres. Barn og unge skal ikke være ofre for krigføring av det russiske regimet, og 

boikottiltak må rettes mot myndighetene og regimet, ikke uskyldige barn og unge.   
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AUF vil at norske myndigheter skal: 

• Gjennomføre full stans i handel med Russland. 

• Trekke alle investeringer fra Oljefondet ut av Russland. 

• Trekke norske statseide selskaper ut av Russland. 

• Ta internasjonalt ansvar for rask omstilling fra petroleum til fornybare 

energikilder for å gjøre Europa uavhengig av russisk gass. 

• Ta internasjonalt ansvar for sanksjoner mot russisk olje- og 

gasseksport. 

• Holde russiske selskaper utenfor leterefusjonsordningen.  

• Stenge norsk havner for russiske skip.  

• Forsyne Ukraina økonomisk, samt med humanitær nødhjelp, medisinsk 

utstyr og drivstoff. 

• Umiddelbart fryse russiske oligarkers midler i Norge. 

• Ta mot ukrainske flyktninger, ansvarsfordeling tas i samarbeid med EU 

og UNHCR. FNs anmodninger forplikter Norges bidrag.  

• Instruere UDI til å prioritere ukrainske flyktninger høyere i 

saksbehandling 

• Bistå land som opplever flyktningtilstrømninger med personell og 

økonomi for effektivt å registrere og relokalisere flyktninger fra 

Ukraina. Forskjellsbehandlingen og rasismen ukrainske flyktninger 

opplever på grensene må stanses, og flyktningene har krav på 

likebehandling.  

• Be Den internasjonale straffedomstolen etterforske grove forbrytelser i 

forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina 24. februar 2022. 

• Stille Vladimir Putin til ansvar for forbrytelser mot menneskeheten i 

Den internasjonale straffedomstolen. 

• Kreve at russiske demonstranter, opposisjonspolitikere og journalister 

blir løslatt umiddelbart. 

• Ta til ordet for å utestenge Russland fra all internasjonal idrett, samt 

oppfordre særforbundene i Norge til å gjøre det samme 

• Ta initiativ til nye nedrustningsavtaler som forplikter atommaktene til 

nedrustning 

• Kreve at techgigantene merker feilinformasjon og propaganda på 

sosiale medier-plattformer for å forhindre informasjonskrig.  

• Utvide sanksjonspakken til å gjelde flere aktive parter i invasjonen av 

Ukraina, blant annet Hviterussland  

• At Norge bevarer det ikke-politiske folk til folk samarbeidet i nord 

mellom Russland og Norge. 

• Bistå humanitære organisasjoner som jobber med barn som blir rammet 

av krigen i Ukraina, også etter krigens slutt.  

 


