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Tal av Europaparlamentets talman Roberta Metsola vid 
Europeiska rådets extra möte den 24 februari 2022 kl. 20.00, Bryssel 
 
Herr ordförande för Europeiska rådet,  
fru ordförande för Europiska kommissionen,  
presidenter och premiärministrar, 
kära vänner, 
 
Scenerna i Ukraina är svåra att bevittna – vi hoppades på och arbetade för en 
avspänningsprocess, men i morse blev våra farhågor och varningar tragiskt 
besannade. President Putin har utlöst krig i Europa. 
 
Detta är fruktansvärt. Städer, regioner, huvudstäder i självständiga nationer är 
inget som andra bara kan lägga beslag på. Det är något som tillhör det 
smärtsamma förgångna. Det får aldrig komma tillbaka.  
 
Europaparlamentets politiska ledare var tydliga i morse och kommer att ha ett 
extra plenarsammanträde om situationen på tisdag. Vi står tillsammans i vårt 
fördömande och vår solidaritet.  
 
Den ryska invasionen i Ukraina är en del av president Putins 
destabiliseringsagenda. Det är en väg som kommer att ställa Kreml i direkt 
konfrontation med Europa och den regelbaserade världsordningen. Det är en 
väg som ställer ett auktoritärt styre mot demokrati. Det är en väg som vi inte 
kan låta honom gå obehindrad.  
 
Ukraina är ett land som har bejakat demokrati och frihet – som trodde att det 
kunde staka ut sin egen väg. När jag ser mig omkring runt bordet ser jag ledarna 
för medlemsstater vars befolkningar trodde detsamma. Vi kan inte lämna 
Ukraina ensamt. För deras skull och vår egen. Vi måste visa verklig solidaritet 
med Ukrainas folk, som vaknade upp till sin värsta mardröm i dag.  
 
Vi måste också visa solidaritet med människor som flyr och med Ukrainas direkta 
grannländer i EU, då de står inför säkerhetsmässiga och humanitära utmaningar. 
Jag vet att många av er redan har satt in proaktiva åtgärder – och ni kan räkna 
med Europaparlamentets stöd. 
 
Europeiska unionen har visat sig enad och beslutsam. Vi talade med gemensam 
röst när det behövdes som mest. Det är det budskapet som måste komma 
härifrån i kväll: att vi kommer att agera i endräkt, att vi har den politiska viljan 
och den strategiska förmågan att möta detta hot. Att vi står vid Ukrainas sida. 
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Vi erkänner Ukrainas europeiska framtidsutsikter. Vi har redan ett 
associeringsavtal och ett frihandelsavtal och ett mycket nära samarbete på 
många områden, bland annat inom energisäkerhet. Detta är ett samtal som vi 
måste fortsätta att ha med våra ukrainska vänner. 
 
Europa står för en livsstil som bejakar frihet och demokrati. Detta är vår styrka. 
 
Vi får inte tillåta att vår beslutsamhet vattnas ur av ett aggressivt Ryssland som 
för fram värderingar som skiljer sig mycket från våra. Som blickar tillbaka på 
inflytelsesfärer i stället för framåt mot samarbetscirklar.  
 
Om vi frestas att ge efter, att ta ett steg tillbaka, då kommer vi snart att ställas 
inför ett nytt ultimatum. Och efter det?  
 
I dag står vi inför ett hot som inte är vårt verk, som vi inte har provocerat fram 
– som vi inte har bjudit in. Ställda inför denna aggression har vi bevisat att det 
rätta också är det förnuftiga.  
  

 Det är rätt och förnuftigt att visa praktisk solidaritet med Ukraina som vi 
gjorde med biståndet på 1,2 miljarder euro – och som vi har gjort med 
våra uttalanden och insatser. Ukrainas folk måste få veta att vi är med 
dem.  
 

 Det är rätt och förnuftigt att visa våra medborgare i Baltikum och 
grannländerna att våra värderingar betyder något. Vi måste vara redo att 
betala ett pris för dem. Detta måste vi bekräfta om igen, för vi vet att vi 
har folks ögon på oss i Moldavien, Belarus och Georgien.  
 

 Det är rätt och förnuftigt att ha stoppat Nord Stream 2-projektet – kanske 
att gå ännu längre. 

 

 Och det är rätt och förnuftigt att införa massiva, unika, stränga sanktioner 
mot Ryssland. Vi behöver fler, och de måste vara mer långtgående, bland 
annat med uteslutning av Ryssland ur Swiftsystemet och individuella 
sanktioner där ingen glöms bort. Sedan behöver vi samma engagemang 
för att utveckla en verklig europeisk säkerhets- och försvarsunion. 
 

Låt mig lite kort ta upp två frågor som vi inte får ignorera.  
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Vi förstår alla att hotet är mer än bara det omedelbara och att konsekvenserna 
för vår energisäkerhet är reella. Vi får inte ignorera att vi har medlemsstater som 
är helt beroende av rysk gas. Vi måste diversifiera våra energilösningar och 
investera massivt i Europa och i förnybara energikällor.  
 
Att skapa tvivel, instabilitet och rädsla går hand i hand med 
Kremls konventionella krigsapparat. Kriget förs även online. Det Putinstödda 
narrativet – en samordnad desinformationskampanj – sprider sig. Vi måste göra 
mer för att motverka den försåtliga historieomskrivningen. Låt mig försäkra er 
att Europaparlamentet och dess ledamöter är angelägna om att föra fram 
Europas budskap.  
 
Låt mig till sist säga att Kreml länge har trott sig kunna köpa sig en väg in i Europa. 
Det är dags att täppa till alla kryphål, sätta stopp för den farliga företeelsen med 
gyllene pass som ger EU-medborgarskap bakvägen och se till att ryska pengar 
inte blir lika kritiskt viktiga som rysk gas.  
 
Till syvende och sist är det så vi uppnår vårt strategiska oberoende.  
 
Tack.  
 


