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Utenriksminister Anniken Huitfeldt 
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Oslo 17. mars 2022 
 
 
Re: Norges bidrag i å avhjelpe Ukraina-krisen 
 
 
Kjære ministre, 
 
Vi er sjokkert over Russlands brutale krig mot Ukraina. Den representerer et eklatant brudd 
både mot forbudet i FN-pakten mot angrepskrig (aggresjon) og mot reglene som gjelder i 
krig, blant annet om at sivilbefolkningen ikke skal være et angrepsmål. 
 
Fra våre ståsted er det viktig å intensivere arbeidet med å hjelpe flyktningene, inkludert 
relokalisering til Norge, støtte partnere som nå blir berørt av direkte kamphandlinger i 
Ukraina, men også av mer undertrykkelse i Russland og Belarus og i områder i Ukraina som 
er okkupert av Russland. Norge bør være en aktiv støttespiller og bidragsyter til det 
rettsoppgjøret som må komme. Vi er også opptatt av at selv om både Russland og Belarus vil 
stå utenfor Europarådet, så bør rådet utvikle programmer for å støtte og være et forum for 
sivilt samfunn fra disse landene som arbeider for demokrati. 
 
President Putins beslutning om å angripe Ukraina 24. februar i år er en markant eskalering av 
konflikten han startet i 2014 med annekteringen av Krim-halvøya og støtte til separatister i 
Donetsk- og Luhansk-fylkene i Øst-Ukraina. Angrepet utgjør en alvorlig trussel mot den 
internasjonale orden som ble etablert etter andre verdenskrig. Våre svar må stå i forhold til 
omfanget av denne trusselen. 
 
 
Hjelp til flyktninger 
 
Vi står overfor den største flyktningkrisen i Europa etter andre verdenskrig. Alle europeiske 
land må ta et medansvar. Vi ser stor vilje og evne til å bistå flyktningene fra sivilt samfunn og 
lokale myndigheter i Ukrainas naboland Polen, Slovakia, Ungarn, Romania og Moldova. Men, 
dette er ikke bærekraftig på sikt. Våre etterforskere ute i felt rapporterer om kaotiske 
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forhold på polsk side av grensen til Ukraina, frivillige som arbeider opptil 30 timer uten søvn, 
og fravær av representanter for polske myndigheter. Derfor må det umiddelbart etableres et 
effektivt og profesjonelt mottakersystem for blant annet registrering av flyktningene som 
kommer fra Ukraina, og en solidarisk og rettferdig ansvarsfordeling i Europa. 
 
På denne bakgrunnen bør Norge nå: 

− aktivt tilby støtte og assistanse til å registrere og å overføre flyktninger  

− opprette en luftbro fra nærområdene til Norge og andre europeiske land. Norge bør 
fremme slike løsninger i samarbeid med norske og europeiske flyselskap 

− støtte organisasjonenes arbeid i nærområdene 

− støtte og legge til rette for seriøse private aktører som bidrar til evakuering og 
transport av flyktninger til Norge 

 
Det er svært positivt at Norge anvender Utlendingsloven §34, midlertidig kollektiv 
beskyttelse i en massefluktsituasjon, når det gjelder ukrainske borgere som flykter fra krigen 
i hjemlandet sitt. Men alle som flykter fra krigen i Ukraina er ikke ukrainske statsborgere. Vi 
mener at den midlertidige kollektive beskyttelsen må praktiseres inkluderende, slik at alle 
som flykter fra Ukraina og har behov for beskyttelse får det. De som kan dokumentere 
permanent oppholdstillatelse i Ukraina, som ikke kan returnere(s) til sitt opprinnelsesland og 
personer som ikke lenger har nære bånd til sitt opprinnelsesland, må inkluderes. Asylsøkere i 
Ukraina som nå må flykte videre bør også være en del av ordningen. 
 
Vi oppfordrer norske myndigheter til å: 

− være fleksible når det gjelder krav til dokumentasjon av identitet. Å bare godkjenne 
biometriske pass som ID er for strengt 

− sikre at familier som under flukten er blitt separert, får mulighet til gjenforening 

− legge til rette for at personer som kommer inn under den midlertidige kollektive 
beskyttelsen får rett til å søke om asyl hvis de ønsker det og i tråd med 
Utlendingsloven §34, tredje avsnitt 

 
Vi forventer økt tilstrømning av asylsøkere fra Russland ettersom undertrykkelsen øker der. 
Krigen i Ukraina har et tydelig avtrykk også i Russland og Belarus i form av fengslinger av de 
som ytrer seg mot krigen, brutal behandling i politiets forvaring og intens sensur. Enhver 
som ytrer seg kritisk til krigen risikerer fengselsstraff. Det er derfor viktig at man i 
behandlingen av asylsøknader fra russiske borgere – og også borgere fra Belarus – legger til 
grunn den forverrede menneskerettighetssituasjonen. Dette blir enda viktigere når 
ordningen med at litauiske ambassader utsteder visum til belarusiske og russiske borgere, nå 
bortfaller. 
 
 
Menneskerettighetsforsvare må få mulighet til å fortsette arbeidet sitt 
  
Vi er meget positive til at regjeringen har understreket at flyktninger fra Ukraina så raskt som 
mulig skal få mulighet til jobb eller utdanning i Norge. Vi har lenge argumentert for at Norge 
bør tilby støtte og mulighet til å arbeide videre fra Norge til menneskerettighetsforsvarere – 
som kan omfatte advokater, journalister, ansatte i menneskerettighetsorganisasjoner og 
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andre som fremmer og bidrar til å beskytte menneskerettighetene – som må oppholde seg i 
utlandet for kortere eller lengre perioder. 
 
Vi vil nå søke samarbeid med private aktører (for eksempel advokatkontor og mediehus) om 
å utvikle ordninger som gjør at de som kommer til Norge kan fortsette arbeidet sitt herfra. 
De utgjør en stor ressurs i det videre arbeidet med å sikre en mer demokratisk og fredelig 
fremtid i Russland, Belarus, Ukraina – og Europa. 
 
Vi oppfordrer regjeringen til å vurdere særlig ordninger for denne gruppen, med stipender 
og fleksible regler for opphold i Norge. Noen vil søke om asyl, men for noen er dette et skritt 
de ikke ønsker å ta. Vi bør uansett gi dem mulighet til å fortsette sitt arbeid. De har tilgang til 
informasjon og kontakter i sine hjemland som kan være avgjørende for å dokumentere saker 
om brudd på menneskerettighetene, internasjonale kjerneforbrytelser og sanksjonssaker 
som vil være avgjørende i et fremtidig rettsoppgjør. 
 
 
Norge må øke støtten til dokumentasjon, etterforskning og rettsoppgjør 
 
Under krigen i Ukraina blir det begått et stort antall krigsforbrytelser. Våre organisasjoner 
bidrar på ulike måter til å dokumentere dem. Vi dokumenterer selv og vi samarbeider med 
profesjonelle aktører i Ukraina for å sikre bevis til fremtidige saker. 
 
Vi vil be norske myndigheter om å: 

− øke støtten til Den internasjonale straffedomstol (ICC), som vil spille en 
hovedrolle når det gjelder å etterforske de med størst ansvar for 
forbrytelsene. Slik støtte bør omfatte finansielle bidrag, etterretning og andre 
praktiske bidrag til selve etterforskningen. Det er også behov for å oppfordre 
flere stater til å bli medlem i ICC for derved å styrke legitimiteten. Norge er i 
en sterk posisjon til å be USA om å støtte og samarbeide med ICC. 

− øke Kripos’ kapasitet til å etterforske internasjonale straffesaker under 
universell jurisdiksjon. Vi har sett at bidrag fra nasjonalstater til rettsoppgjør 
for eksempel knyttet til Syria-konflikten har blitt stadig viktigere. ICC vil bare 
behandle et fåtall saker fra Ukraina. Det er viktig at Norge i et samarbeid med 
andre stater har kapasitet til å bidra i en internasjonal dugnad for 
rettsoppgjør både knyttet til krigen i Ukraina og andre store 
menneskerettighetskriser, blant annet i Afghanistan, Myanmar, Syria, Jemen 
og Etiopia. 

 

Europarådets rolle 

Russland er på vei ut av Europarådet, og Belarus har aldri vært medlem. Noen andre 
konfliktområder er de facto også i stor grad utenfor Europarådets beskyttelsessystem for 
menneskerettigheter, som separatiststyrte områder i Ukraina og Georgia og i Nagorno-
Karabakh, Transnistria og Nord-Kypros. 
 



 

 

Vi vil be Norge støtte en mer aktiv rolle fra Europarådets side i forhold til sivilbefolkningen 
og det sivile samfunn i ikke-medlemsland, slik en kampanje for å styrke Europarådet (CURE) 
har tatt til orde for: 

Therefore, CURE calls on the Council of Europe to develop new and much broader 
than existing programmes of engagement and cooperation with Russian civil society, 
legal community, pro-democracy municipal and regional deputies, journalistic 
community, opposition politicians, and others who oppose the Kremlin’s invasion of 
Ukraine and continue to stand for Council of Europe values and principles despite the 
odds. While contacts with the Russian authorities will necessarily be minimal until 
there is a return to the norms of international law, cooperation and dialogue with 
Russian non-state actors should be enhanced and intensified, to lay down the path of 
a new democratic Russia based on respect of rule of law and human rights, which 
would eventually be able to return to the Council of Europe. 

 
Russlands aggresjonskrig mot Ukraina og mot internasjonale kjerneverdier må møtes på 
mange fronter. Vi har pekt på noen av dem. Vi stiller gjerne opp til diskusjoner om strategier 
og virkemidler i den videre håndteringen av en krise som vil være med oss i lang tid 
fremover. 
 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Den norske Helsingforskomité    Amnesty International Norge 

      
Gunnar M. Ekeløve-Slydal     John Peder Egenæs 
Assisterende generalsekretær    Generalsekretær 
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