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Talman Roberta Metsolas tal i kammaren den 1 mars 2022 
 
 
Vi står här i dag i den mörka skuggan av Putins krig. Ett krig som inte vi provocerade fram. Ett 
krig som inte vi startade. En upprörande invasion i en suverän, självständig stat. 

 
 
På Europaparlamentets vägnar fördömer jag den ryska militära aggressionen mot Ukraina i 
skarpast möjliga ordalag och uttrycker min solidaritet med alla dem som lider och alla som 
dödats. 

 
 
Budskapet från Europa är tydligt: Vi kommer att stå upp. Vi kommer inte att titta bort när de 
som strider på gatorna för våra värden ställs mot Putins massiva krigsmaskin. Vi kommer att 
stödja Internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion och utredning av krigsförbrytelser i 
Ukraina. Vi kommer att hålla honom ansvarig ... precis som vi gör med Lukasjenka. 

 
 
Vi står inför ett existentiellt hot mot det Europa vi känner, det Europa som så många gett så 
mycket för. 

 
 
Det är därför som jag denna viktiga dag har glädjen att kunna meddela att president Zelenskyj 
kommer att hålla ett kort tal till oss, följd av Ruslan Stefantjuk, talmannen för Ukrainas 
parlament. Och låt mig säga särskilt välkommen till ambassadören för Ukraina och det 
ukrainska folket, som finns med oss i kammaren i dag. 

 
 
Herr president, tack för att du visar för världen vad det innebär att stå upp. Tack för att du 
påminner oss om faran med att falla undan. 

 
 
Vardagshandlingar av ukrainare med ett enastående hjältemod inspirerar oss alla. 
Försvarsstyrkor och medborgare som gör den yttersta uppoffringen för att sinka en konvoj med 
stridsvagnar. Äldre medborgare som ställer sig upp för att möta ryska soldater med stolthet 
och solrosor som enda vapen. Modiga kvinnor som tvingas föda i tunnelbanestationer bredvid 
sina kalasjnikovar. 

 
 
De har visat för världen att vår livsstil är värd att försvara. Den är värd sitt pris. Alla de som 
minns hur det är att leva under ockupation kan intyga det. Alla de som står upp i Belarus. Alla 
de som blickar mot oss i Moldavien, i Georgien. 

 
 
Det är värt det. För oss, för nästa generation, för alla dem i Ukraina och runt om i världen som 
tror på Europa och på vårt sätt att leva. För alla dem som vill leva fria.
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Vår europeiska respons har varit i fokus de senaste smärtsamma dagarna. Det är nu vi säger: 
”Vad som än krävs.” 

 
 

–  Grannländer har tagit emot hundratusentals flyende ukrainare. 
–  Européer har gett ukrainare husrum i sina hem. 
– Vi har infört ett antal unika, massiva sanktioner. 
–  Vi har gått längre och kommer att förse Ukraina med välbehövliga vapen. 

–  Vi har meddelat att ryska flygplan och oligarkers privata jetflyg inte längre är 
välkomna i vårt öppna luftrum. 

–  Vi har agerat för att Ryssland ska stängas av från Swiftsystemet. 
–  Vi har bannlyst Kremls propagandaredskap. 
– Europeiska medborgare, organisationer, företag och idrotter har tagit tydlig och 

kraftfull ställning – och gjort klart att de inte tänker befatta sig med eller 
 välkomna en angripare. 

 
 
Europa är redo att gå ännu längre. 

 
 
Vi erkänner Ukrainas europeiska framtidsutsikter. Som det tydligt står i vår resolution 
välkomnar vi, herr president, Ukrainas ansökan om kandidatstatus och vi kommer att arbeta 
för det målet. Vi måste möta framtiden tillsammans. 

 
 
Herr president, vi står vid er sida i er kamp för överlevnad, i detta mörka ögonblick i vår historia. 
När ni blickar mot Europaparlamentet kommer ni att finna en allierad, en plats att tala till Europa 
och världen från – och alltid, alltid en vän. 

 
 
Europaparlamentet har en lång och stolt historia som nagel i ögat på autokrater, och i den 
andan kommer jag att ansöka om ett förbud mot alla företrädare för Kreml att beträda 
Europaparlamentets lokaler. Angripare och krigshetsare har ingen plats i demokratins boning. 

 
 
Ärade president, ärade ledamöter, låt mig avsluta med att lägga fram fyra viktiga principer för 
vår framtid: 

 
 
För det första: Europa kan inte fortsätta att vara beroende av Kremls gas. Vi måste fördubbla 
ansträngningarna för att diversifiera våra energisystem för ett Europa som inte längre tar order 
av autokrater. Det kommer att ge vår energitrygghet en starkare grund att stå på. 

 
 
För det andra: Europa kan inte längre ta emot Kremls pengar och låtsas som att det inte finns 
några hakar. Putins oligarker och de som göder honom ekonomiskt ska inte längre få använda 
sin köpkraft för att gömma sig bakom en anständig fasad i våra städer, i våra samhällen – eller 
i våra idrottsklubbar. 

 
 
Deras lyxyachter ska inte komma i hamn i vårt Europa. Och vi kan inte längre sälja pass till 
Putins vänner och låta dem kringgå vår säkerhet. Inte nu längre. 
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För det tredje: Investeringarna i vårt försvar måste vara i paritet med vår retorik. Europa måste 
agera för att få en verklig säkerhets- och försvarsunion. Förra veckan visade vi att det är möjligt 
och önskvärt – och mest av allt är det nödvändigt. 

 
 
Och för det fjärde: Vi måste bekämpa Kremls desinformationskampanj, och jag uppmanar 
sociala medier och techkonglomerat att ta sitt ansvar på allvar och inse att det inte går att vara 
neutral mellan branden och brandkåren. 

 
 
Ordförande Michel, ordförande von der Leyen, utrikesrepresentant Borell, tack för att ni säkrar 
europeisk enighet och europeiskt engagemang inför detta hot. 

 
 
Jag vet att vi alla, alla ledamöter här i parlamentet, kommer att ta med oss Europas enade 
budskap hem till våra valkretsar. 

 
 
President Zelenskyj, tack. Vi är tillsammans nu. Vi kommer att vara tillsammans i framtiden. Vi 
är med Ukraina. 

 
 
Ordet är ditt. 


