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Høyres Studenter fordømmer Russlands invasjon av Ukraina og pågående
krigsforbrytelser. Invasjonen er et klart brudd på folkeretten, og er helt uakseptabel.
Beslutningen er et klart brudd på folkeretten, og er helt uakseptabel.
Høyres Studenter mener det er avgjørende at Norge fortsatt står samlet ved våre allierte,
og at vi gir en ubetinget støtte til Ukrainas suverenitet og territorielle integritet.
Høyres Studenter vil berømme EU, USA og særlig NATO for utrettelig innsats for å løse
konflikten gjennom diplomatiske kanaler, til tross for Russlands ensidige og ubegrunnede
aggresjon mot Ukraina.
Det er kun ett land alene som er ansvarlig for konflikten som har oppstått, og det er
Russland.
Russland startet med de folkerettsstridige anneksjoner av Georgia i 2008 og Krim i 2014.
Krigen har pågått i åtte år, ført til store humanitære lidelser og kostet over 14.000
mennesker livet.
Russland fortsetter nå med ytterligere krenkelser av Ukrainas selvstendighet og
suverenitet.
Høyres Studenter vil på det sterkeste understreke betydningen av vårt medlemskap i
NATO som Norges desidert viktigste sikkerhetsgaranti.
Høyres Studenter er sterkt kritiske til at Støre-regjeringen samarbeider med et parti som
vil si opp denne sikkerhetsgarantien, og som har sådd tvil om hvem som er ansvarlige for
konflikten i Ukraina.
Høyres Studenter er bekymret for enhver påvirkning Rødt og SV vil kunne ha på norsk
sikkerhets- og forsvarspolitikk.
Høyres Studenter mener Norge og Nato umiddelbart må støtte Ukraina med våpen,
militært materiell, cyberangrep mot Russland og økonomisk støtte. Norge bør også ta til
orde for strengere sanksjoner med mål om å ødelegge russisk økonomi og bryte ned det
russiske krigsmaskineriet. Russland bør umiddelbart fjernes fra internasjonale
handelsfora og samarbeidsorganer, samt få tilbakekalt alle ambassadører.
Norge bør umiddelbart øke produksjonen av olje og gass, med mål om å gjøre Europa

mindre avhengig av russisk energiforsyning.
Vesten bør ta økt ansvar for å sikre kritisk infrastruktur i Ukraina.

