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Pressmeddelande

Ukrainska organisationer överlämnar vädjan till UD och riksdagen att erkänna Ryssland som
terroriststat

Representanter för Stand with Ukraine Gothenburg och Nordic Ukraine Forum har idag träffat
statssekreterare Magnus Nilsson på utrikesdepartementet för att överlämna en vädjan till riksdagen om
att erkänna Ryssland som en terroriststat. Tio svenska organisationer med kopplingar till Ukraina har
slutit upp bakom skrivelsen som även skickas till riksdagspartiernas gruppledare och ledamöterna i
utrikesutskottet. Riksdagsledamot Anders Österberg (S) som själv har varit på plats i några av Kyivs
förstäder och bevittnat förödelsen i Bucha och Irpin har ställt en fråga till utrikesminister Ann Linde
på samma tema.
– Ryssland bryr sig inte ens om att försöka dölja krigsbrotten. Till och med när FN:s
generalsekreterare besökte Kyiv föll bomberna, säger Österberg.

I skrivelsen påminner organisationerna om att förutom civila offer i form av dödade och skadade har
oskyldiga systematiskt fallit offer för kidnappningar, tortyr och våldtäkt. Fler än 200 000 ukrainska
barn har tvångsförflyttats till ryskt territorium i syfte att utrota deras ukrainska identitet.1
– Ryssland har tagit hela Ukraina som gisslan med sina väpnade styrkor och väljer medvetet och
systematiskt civila mål för bombning, säger initiativtagarna från Stand with Ukraine Gothenburg.

Organisationerna listar en rad punkter i sin vädjan till riksdagen. Överst står att klassa Ryssland som
en terroriststat och att åtala krigsförbrytare för folkmord och brott mot mänskligheten. Vidare föreslås
aktiva insatser för att säkra bevis inför framtida åtal för krigsförbrytelser och att erkänna Belarus täta
band med Kreml som samröre med terrororganisation. Ytterligare ekonomiska och juridiska
sanktioner mot organisationer, individer och företag som upprätthåller ekonomiska eller andra
förbindelser med Ryssland finns också bland förslagen. EU har hittills beslutat om sju sanktionspaket
mot Ryssland, det senaste 21 juli.
– Vi fortsätter att titta på hur sanktionerna kan skärpas och vi vill i så fall göra det gemensamt på
EU-nivå, säger statssekreterare Magnus Nilsson.

Under mötet diskuterades också frågan om visum till ryska medborgare. Estland, Lettland och Litauen
utfärdar inte längre turistvisum och Finland har begränsat antalet sådana visum till 100 per dag.
– Det är lönlöst att tala till Ryssland på något annat språk än med makt. Ett stopp för visum till ryska
turister är en åtgärd för att befästa Europas kompromisslösa försvar av demokrati och värdighet, säger
Alina Zubkovych från Nordic Ukraine Forum.

Nyligen krävde Finlands och Estlands statsministrar gemensamt att hela EU upphör med att utfärda
turistvisum till ryska medborgare. Frågan diskuterades på nordiska rådets ministermöte i Oslo förra
veckan. Sverige har ännu inte tagit ställning i frågan.
– Den civiliserade världen kan inte tolerera det kollektiva stödet för folkmord, fortsätter Zubkovych.2

2 https://www.levada.ru/2022/08/01/konflikt-s-ukrainoj-iyul-2022-goda/

1

https://www.washingtonpost.com/world/2022/07/13/ukraine-russia-forced-deportation-antony-blinken/



Estland, Lettland, Kanada, Polen, Litauen och Tjeckien har redan erkänt Rysslands militära invasion i
Ukraina som folkmord. Lettlands parlament har dessutom beslutat att klassa Ryssland som statlig
terrorfinansiär3. I USA har kongressen uppmanat utrikesministern att verkställa ett liknande beslut.

Följande organisationer har ställt sig bakom initiativet:
Stand with Ukraine Gothenburg
Ukrainska Sällskapet i Göteborg
Help Ukraine Gothenburg
Vinochok, українська школа в Гетеборзі
Nordic Ukraine Forum
Ukrainska Föreningen Östergötland
Ukrainska Kvinnoföreningen i Sverige
Ukrainska Institutet i Sverige
Stockholm Tactical Fundraising Ukraine
Волонтерський рух Sweden Stands With Ukraine

Bifogas:
Vädjan till Sveriges riksdag om att erkänna Ryssland som terroriststat: https://bit.ly/3zXzX3w
Foto: https://bit.ly/3T0YWvp
Bildtext: Statssekreterare Magnus Nilsson på utrikesdepartementet (t.v.) tar emot vädjan från Andreas
Nilsson (Stand with Ukraine Gothenburg), Alina Zubkovych och Ivan Sivakov (Nordic Ukraine
Forum)

3https://www.euronews.com/2022/08/11/ukraine-war-latvia-mps-declare-russia-a-state-sponsor-of-terr
orism
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Українські організації передали до МЗС та парламенту Швеції звернення щодо визнання
Росії країною-терористом

Представники Stand with Ukraine Gothenburg та Nordic Ukraine Forum зустрілися сьогодні з
державним секретарем Магнусом Нільссоном з Міністерства закордонних справ Швеції, аби
передати звернення до Риксдагу (парламенту Швеції) із закликом визнання Росії
країною-терористом. Десять шведських організацій, пов’язаних з Україною, підписалися під
зверненням, яке також було надіслано лідерам груп партій Риксдагу та членам комітету у
закордонних справах. Депутат Риксдагу Андерш Остерберг (Соціал-демократична партія), який
сам побував у передмістях Києва та на власні очі побачив руйнування у Бучі та Ірпеня,
направив письмовий запит міністерці закордонних справ Швеції Анн Лінде на ту ж тему.
– Росія навіть не намагається приховати свої військові злочини. Бомбардування відбувалися
навіть коли генсек ООН відвідував Київ, каже Остерберг.

У зверненні організації нагадують, що окрім загиблих і поранених, цивільне населення
систематично стає жертвами викрадень, тортур і зґвалтувань. Понад 200 тисяч українських
дітей були примусово переселені на територію Росії з метою викорінення української
ідентичності.
– Росія за допомогою своїх збройних сил взяла у заручники всю Україну та свідомо і
систематично обирає для бомбардувань цивільні об’єкти, – заявляють ініціатори звернення зі
Stand with Ukraine Gothenburg.

У своєму зверненні до Риксдагу організації перераховують ряд пунктів. На першому місці у
списку – визнання Росії країною-терористом та покарання військових злочинців за геноцид і
злочини проти людства. Крім того, пропонуються активні зусилля для отримання доказів для
майбутніх судових процесів за військові злочини, та визнання тісних зв’язків Білорусі з
Кремлем змовою з терористичною організацією. Серед пропозицій є також додаткові фінансові
та правові санкції проти організацій, осіб та компаній, які підтримують економічні чи інші
зв’язки з Росією. Наразі ЄС прийняв рішення щодо семи пакетів санкцій проти Росії, останній -
21 липня.
- Ми продовжуємо розглядати, як можна посилити санкції, і в такому разі хочемо робити це
спільно на рівні ЄС, - каже державний секретар Магнус Нільссон.

Під час зустрічі також обговорювалося питання оформлення віз для громадян Росії. Естонія,
Латвія та Литва більше не видають туристичні візи, а Фінляндія обмежила кількість таких віз
до 100 на день.
– Росія розуміє тільки мову сили. Зупинка видачі віз для російських туристів продемонструє
консолідацію Європи, яка безкомпромісно захищає демократію та гідність, вважає Аліна
Зубкович з Nordic Ukraine Forum.

Нещодавно прем'єр-міністерки Фінляндії та Естонії спільно закликали ЄС припинити видачу
туристичних віз громадянам Росії. Це питання обговорювалося на зустрічі Ради міністрів
північних країн в Осло минулого тижня. Швеція ще визначилася з позицією щодо цього
питання.



– Цивілізований світ не може миритися з колективною підтримкою геноциду, – зазначила пані
Зубкович

Естонія, Латвія, Канада, Польша, Литва та Чехія вже визнали геноцидом військове вторгнення
Росії в Україну. Сейм Латвії також визнав Росію державою-спонсором тероризму. Сенат
Конгресу США закликав Державний департамент ухвалити подібне рішення.

Організації, що підписали звернення:
Stand with Ukraine Gothenburg
Ukrainska Sällskapet i Göteborg
Help Ukraine Gothenburg
Vinochok, українська школа в Гетеборзі
Nordic Ukraine Forum
Ukrainska Föreningen Östergötland
Ukrainska Kvinnoföreningen i Sverige
Ukrainska Institutet i Sverige
Stockholm Tactical Fundraising Ukraine
Волонтерський рух Sweden Stands With Ukraine

Додатки:
Звернення до парламенту Швеції щодо визнання Росії країною-терористом (шведською
мовою): https://bit.ly/3zXzX3w
Фото: https://bit.ly/3T0YWvp
Текст фото: Державний секретар Міністерства закордонних справ Швеції Магнус Нільссон
(ліворуч) приймає звернення від Андреаса Нільссона (Stand with Ukraine Gothenburg), Аліни
Зубкович та Івана Сівакова (Nordic Ukraine Forum)
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