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Formand Roberta Metsolas tale til plenarforsamlingen den 1. marts 2022 
 
 

Vi mødes her i dag i den forfærdelige skygge af Putins krig. En krig som vi ikke har 

fremprovokeret. En krig som vi ikke startede. En uhørt invasion af en suveræn og uafhængig 

stat. 

På Europa-Parlamentets vegne fordømmer jeg på det allerkraftigste den russiske militære 

aggression mod Ukraine og udtrykker min solidaritet med alle de lidende og alle de dræbte. 

Budskabet fra Europa er klart: Vi vil gøre front. Vi vil ikke vende blikket bort, når de, der kæmper 

i første linje for vore værdier, står ansigt til ansigt med Putins frådende krigsmaskine. Vi vil støtte 

bemyndigelsen af Den Internationale Straffedomstol og dens efterforskning af krigsforbrydelser 

i Ukraine. Vi vil drage Putin til ansvar, ligesom vi gør med Lukasjenka. 

Vi står nu over for en eksistentiel trussel mod det Europa, vi kender, mod det Europa, som så 

mange har ofret så meget for. 

Derfor er det min glæde på denne vigtige dag at kunne meddele, at præsident Zelenskyj om lidt 

vil tale til os, efterfulgt af Ruslan Stefantjuk, formanden for det ukrainske parlament, Rada'en. 

Og tillad mig endvidere at byde særligt velkommen til Ukraines ambassadør, der er tilstede på 

plenarmødet i dag. 

Hr. præsident, tak for at vise verden, hvad det vil sige at gå til modstand. Tak for påmindelsen 

om farerne ved efterladenhed. 

De daglige episoder, hvor ukrainerne udviser så ekstraordinært heltemod, er en inspiration for 

os alle. Forsvarsstyrker og borgere, der gør det ultimative offer for at forsinke en 

kampvognskolonne. Ældre borgere, der stiller sig ansigt til ansigt med russiske borgere uden 

andre våben end deres stolthed og solsikker. Tapre kvinder, der er tvunget til at føde i 

undergrundsstationer, omgivet af kalasjnikov-geværer. 

De har vist, at vores levevis er værd at forsvare. Den har en pris, som er værd at betale. Det 

kan alle, der husker, hvad det vil sige at leve under en besættelse, vidne om. Alle de, der gik til 

modstand i Belarus. Alle de, hvis blikke er rettet mod os fra Moldova – og Georgien. 

Det er prisen værd – for os, for den næste generation, for alle i Ukraine og i resten af verden, 

der tror på Europa og bekender sig til vores verdenssanskuelse. For alle, der ønsker at leve i 

frihed. 

Vores europæiske reaktion har stået til skue i de seneste, smertefulde dage. Dette må og skal 

være det øjeblik, hvor vi siger "Koste hvad det vil". 

– Nabolandene har taget imod hundrede tusinder af flygtende ukrainere. 

– Europæere har givet ukrainere husly i deres hjem. 

– Vi har indført en række omfattende sanktioner i en hidtil uset skala. 

– Vi går endnu videre og vil sørge for hårdt tiltrængte våbenforsyninger til Ukraine. 
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– Vi har erklæret, at russiske fly og oligarkernes privatfly ikke længere er velkomne i vore 
åbne luftrum. 

– Vi er gået i brechen for, at Rusland udelukkes fra SWIFT-systemet. 

– Vi har forbudt Kremls propagandakanaler. 

– Europæiske borgere, organisationer, virksomheder og idrætten har indtaget et klart og 

magtfuldt standpunkt for at vise, at de ikke vil tage imod eller have noget at skaffe med en 

aggressor. 

EU er parat til at gå endnu videre. 

Vi anerkender Ukraines europæiske perspektiver. Hr. præsident, vores beslutning udtrykker 

klart, at vi med glæde tager imod Ukraines ansøgning om status som kandidatland og vi vil 

arbejde frem mod dette mål. Vi vil sammen gå denne fremtid i møde. 

Hr. præsident, vi slutter op i jeres kamp for overlevelse i dette mørke kapitel i vores historie. Det 

Europa-Parlament, De ser foran Dem, er en forbundsfælle, et podium til at tale til Europa og 

resten af verden, og vil for altid være en ven. 

Europa-Parlamentet har en lang og stolt tradition for at være en torn i siden på autokrater, og i 

samme ånd vil jeg sørge for at forbyde enhver af Kremls repræsentanter adgang til Europa-

Parlamentet bygninger. Aggressorer og krigsmagere har intet at gøre i demokratiets hus. 

Kære hr. præsident, kære medlemmer, må jeg afslutningsvist skitsere fire væsentlige principper 

for vores fremtid: 

For det første må EU ikke længere være afhængig af russisk gas. Vi er nødt til at oppe os for at 

diversificere vores energisystemer, så vores Union ikke længere må danse efter autokraters 

pibe. Vores energisikkerhed skal sættes på et mere holdbart grundlag. 

For det andet kan Europa ikke længere tage imod penge fra Kreml og lade som om, at man ikke 

yder noget igen. Putins oligarker og de, der finansierer ham, bør ikke længere kunne bruge 

deres mammon til at købe sig til et skin af respektabilitet – Hverken i vores byer, vores sociale 

kredse – eller vores sportsklubber. 

Deres store lystyachter skal ikke kunne finde ankerplads i vores Europa. Og vi må ikke længere 

sælge pas til Putins venner og dermed tillade dem at omgå vores sikkerhed. Det skal være slut. 

For det tredje skal vores investeringer i vores forsvar stå mål med vores ord. EU skal bevæge 

sig hen imod en egentlig sikkerheds- og forsvarsunion. Vi har i den forløbne uge vist, at dette er 

både muligt og ønskeligt – og mere end nogensinde nødvendigt. 

Og for det fjerde, så skal vi bekæmpe Kremls organiserede spredning af desinformation. Derfor 

opfordrer jeg de store sociale medie- og teknologiselskaber til at blive deres ansvar voksent og 

indse, at der ikke findes noget neutralt sted at stå mellem en ildebrand og brandfolkene. 
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Hr. formand Michel, fr. formand Von der Leyen, hr. højtstående repræsentant Borrell, tak for 

jeres indsats for at sikre europæisk sammenhold og pligtopfyldelse over for denne trussel. 

Jeg ved, at alle vi medlemmer af denne forsamling vil bringe dette forenede europæiske 

budskab med tilbage til de borgere, vi repræsenterer. 

Hr. præsident Zelenskyj, vi skylder Dem tak. Vi står sammen nu. Vi vil stå sammen i fremtiden. 

Vi står på Ukraines side. 

Ordet er Deres. 

 


