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Europa-Parlamentets formand Roberta Metsolas tale på Det 
Europæiske Råds ekstraordinære møde den 24. februar 2022 kl. 
20.00 i Bruxelles 
 
Kære formand for Det Europæiske Råd  
Kære formand for Europa-Kommissionen  
Kære præsidenter og premierministre 
Venner og frænder 
 
Hvad der nu udspiller sig i Ukraine er ubærligt at være vidne til – Vi havde håbet 
og arbejdet på at opnå en deeskalering af situationen, men vore bange anelser 
og vore advarsler blev på tragisk vist til virkelig denne morgen. Præsident Putin 
har sluppet krigens uhyre løs i Europa. 
 
Dette er så urimeligt, som det er foragteligt. Byer, territorier og hovedstæder i 
uafhængige nationer er ikke noget, man bare skal kunne tilrane sig. Dette hører 
til i en smertefuld fortid, og må aldrig blive til den nye virkelighed.  
 
Europa-Parlamentets politiske ledere har meldt klart ud her til morgen og vi vil 
på tirsdag samles til et ekstraordinært plenarmøde om situationen. Vi står 
sammen i vores fordømmelse og vores solidaritet.  
 
Den russiske invasion af Ukraine er en del af præsident Putin 
destabiliseringsstrategi. Den er et skridt på en vej, som vil bringe Kreml i direkte 
konfrontation med Europa og den regelbaserede verdensorden. Det er en 
kollisionskurs mellem autokrati og demokrati. Det er en kurs, som vi ikke kan 
tillade ham at følge uhindret.  
 
Ukraine er et land, der valgte at bekende sig til demokratiet og friheden – som 
håbede på at bestemme sin egen skæbne. Når jeg ser på mine tilhørere her, så 
ser jeg ledere fra medlemsstater, hvis befolkninger nærede samme håb. Vi kan 
ikke lade Ukraine i stikken. Vi må støtte dem, både for deres skyld og for vores 
egen. Vi må vise ægte solidaritet med det ukrainske folk, som i dag vågnede op 
til et mareridt uden lige.  
 
Vi må også vise os solidariske med de mennesker, der nu flygter fra Ukraine, og 
med de EU-nabolande, der vil få både sikkerhedsmæssige og humanitære 
udfordringer at slås med. Jeg ved, at mange af jer allerede har taget 
foregribende skridt – og deri kan I regne med Europa-Parlamentets støtte. 
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Den Europæiske Union har vist sig at stå sammen og besidde handlekraft. Vi har 
talt med én stemme, når det allermest gjaldt. Det må og skal være det budskab, 
som udgår herfra i aften: at vi vil handle i enighed, at vi har den politiske vilje og 
den strategiske formåen til at imødegå denne trussel. At vi står sammen med 
Ukraine. 
 
Vi anerkender Ukraines europæiske perspektiver. Vi har allerede en 
associeringsaftale og en frihandelsaftale, og vi har haft et nært samarbejde med 
Ukraine i mange år, herunder om energisikkerhed. Det er udvekslinger, som vi 
fortsat skal føre med vores ukrainske partnere. 
 
Europa står for en verdensanskuelse baseret på frihed og demokrati. Dette er 
vores styrke. 
 
Vi må gardere os imod, at denne vor beslutsomhed udhules af et Rusland, der 
søger at udbrede et værdisæt, der står i grel modsætning til vort eget. Et 
værdisæt, der trækker tråde tilbage til en fortid med indflydelsessfærer i stedet 
for at skue fremad mod grader af samarbejde.  
 
Falder vi for fristelsen til at komme denne anskuelse i møde og således tage et 
skridt tilbage, så vil vi inden længe stå over for et nyt ultimatum. Og hvad så da?  
 
Vi står i dag over for en trussel, som vi ikke har skabt, som vi ikke 
fremprovokerede – og som vi ikke har ansporet til. Over for denne aggression 
har vi demonstreret, at det rigtige at gøre også er det fornuftige at gøre.  
  

- Det rigtige og fornuftige at gøre er at vise praktisk solidaritet med Ukraine 
i form af hjælpepakken på 1,2 mia. EUR – som vi har gjort både ved vores 
tilkendegivelser og vores handlinger. Det ukrainske folk skal vide, at vi er 
på deres side.  
 

- Det rigtige og fornuftige at gøre er at vise vore borgere i de baltiske lande 
og vore nabolande, at vore værdier vitterligt tæller. At vi er parate til at 
betale prisen for dem, hvis det når så vidt. Vi er nødt til at demonstrere 
denne beredvillighed på ny, nu i visheden om at befolkningerne i 
Moldova, Belarus og Georgien har blikket rettet mod os.  
 

- Det var det rigtige og fornuftige at gøre at bremse Nordstream 2-projektet 
– og måske gå endnu videre. 

 
- Og det er både det rigtigt og fornuftige at gøre at indføre omfattende og 

hårde sanktioner i hidtil uhørt skala mod Rusland. Vi er nødt til at gøre 
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mere og være endnu mere vidtrækkende med disse indgreb, herunder at 
udelukke Rusland fra SWIFT-systemet og rette sanktioner mod 
enkeltpersoner, og ingen skal i den henseende være fredet. Dernæst har 
vi brug for et tilsvarende engagement i opbygningen af en reel europæisk 
sikkerheds- og forsvarsunion. 
 

Jeg må kort komme ind på to forhold, som ikke kan forbigås i tavshed.  
 
Vi er alle på det rene med, at truslen ikke blot er forbigående, og at der består 
tungtvejende implikationer for vores energisikkerhed. Vi kan ikke ignorere det 
faktum, at nogle af vore medlemsstater er fuldstændig afhængige af russisk gas. 
Vi er nødt til at diversificere vore energiløsninger og investere massivt i EU's 
egen kapacitet og i vedvarende energi.  
 
At så tvivl, skabe ustabilitet og sprede frygt er angrebskolonner side om side 
med Kremls konventionelle krigsmaskine. Denne krig udkæmpes også på 
internettet. Den putinske udlægning – en koordineret 
desinformationskampagne – spreder sig. Vi er nødt til at gøre mere for at træde 
op imod denne perfide omskrivning af historien. Jeg vil forsikre jer om, at 
Europa-Parlamentet og dets medlemmer beredvilligt vil gå i brechen for at 
sprede det europæiske budskab.  
 
Og slutteligt må jeg nævne, at Kreml længe har troet, at det kunne købe sig ind 
i Europa. Det er på høje tid at lukke smuthullerne, at sætte en stopper for det 
farlige fænomen med gyldne pas, der giver adgang til europæisk borgerskab ad 
bagvejen, og at sikre sig, at russiske penge ikke bliver lige så 
afhængighedsskabende som russisk gas.  
 
Det er i sidste ende på den måde, vi vil opnå strategisk selvstændighed.  
 
Tak.  
 


