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Hva driver vi med?

EU har innført sanksjoner og straffetiltak, - og Norge har diltet etter, - som vi har gjort siden 
folkeavstemmingen i 1994. Det er en ganske dramatisk situasjon når Norge innfører sanksjoner mot et 
naboland, personer blir svartelistet, penger fryses, det forbys import av varer, og det innføres restriksjoner 
mot landets oljeindustri. Det er dramatisk for vårt forhold til Russland. Og det er høyst dramatisk for mange 
norske bedrifter som i økende grad rammes av russiske mottiltak.
At 80 % av den norske befolkningen ikke ønsker EU-medlemskap, er ikke et tema i dag. Det er nok derfor 
statsministeren ikke ønsker å fortelle at sanksjonene er et EU-opplegg som helt klart savner forankring i 
folkeretten, - men i stedet gir inntrykk av at det er NATO som står bak, - som jo er helt feil! Det som media 
ikke er klar over, - er at i tillegg er det EU (og dermed også Norge) som i virkeligheten bryter folkeretten!
Som jussprofessor Peter Ørebech (Universitetet i Tromsø) konstaterer: «Folkesuvereniteten er en sikker 
folkerettsregel. Folket på Krim må kunne avgjøre sin egen skjebne, herunder om de ville være et selvstendig 
land eller om de vil vende tilbake til Russland slik området var før begivenhetene i 1954. Det var ingen tvil 
om hva russere og tatarer på Krim ville, med en 80 % oppmøteprosent, valgte 95,5 % si ja til en tilbakeføring 
til Russland. Dette er rettsriktig gjort, ikke folkerettsstridig slik den norske regjering ynder å fremstille det».

      
Det er altså helt feil av statsministeren, - og EU, - å kalle Russlands godkjenning av valgresultatet på Krim 
for en «ulovlig annektering i strid med folkeretten»! Da er også grunnlaget for å støtte den ukrainske 
regjeringens krig mot sine egne borgere helt utilgivelig!
Oppstanden i Kiev skyldes, - som mange vet, - den tradisjonelle konflikten mellom øst og vest i Ukraina. 
Størstedelen av landet ble fullt integrert i det russiske imperiet på 1800-tallet. Etter en kaotisk periode med 
mye indre stridighet og kamp om selvstendighet etter første verdenskrig, ble Ukraina i 1922 en av 
republikkene som grunnla Sovjetunionen. Som sovjetrepublikk ble landets areal kraftig utvidet vestover, noe 
som førte til et anstrengt forhold mellom øst- og vest-Ukraina helt frem til i dag. Det må nok sees på som en 
del av grunnen til at vest-Ukraina ikke aksepterte en tilknytning til Russland i stedet for til EU.
Russland har i alle år hatt et stort nærvær av militære styrker på Krim, - etter avtale med regjeringen i 
Ukraina. Krim er hovedbase for Russlands marine, og stasjoneringen av Russlands strategiske flyvåpen. Det 
er ingen tvil om at Russland var klar over hva resultatet av en folkeavstemming på Krim ville bli. Det var 
derfor utvilsomt i Russlands interesse at folkeavstemmingen ble avholdt, - da Ukraina sa de ville stoppe 
avstemmingen «med alle midler». 
Hans-Wilhelm Steinfeldts reportasje om valget på Krim, - var ren feilinformasjon om et «valg under russiske 
våpen». Det som ikke kom frem i norske medier, men som Russland faktisk gjorde (og som mange nå der 
klar over), var å bruke sine stående styrker på Krim til å omringe alle Ukrainas militærforlegninger, og hindret 
effektivt ukrainske styrker i å stoppe valget. Personell fikk gå ut og in som de ville (inklusiv TV2s 
reportasjeteam fra Norge), men ingen våpen eller kjøretøy fikk slippe ut av forlegningene. Ingen soldater, - 
russiske eller ukrainske, - var å se i nærheten av stemmelokalene. Derfor er det da heller ingen som i ettertid 
har påstått at valget som sådan ikke gikk riktig for seg.
Russland er ingen barnehage, og har problemer både med ytringsfrihet, pressefrihet og 
menneskerettigheter, men det er ikke det som er temaet her. Her er det snakk om bakgrunnen for hvorfor 
Norge av EU blir dradd med i noe som skader våre egne industri- og næringsinteresser, vårt forhold til et 
naboland, og som trekker oss inn i en væpnet konflikt. Norske jagerfly patruljerer nå langs grensen til 
Russland, - i et annet land! Det er selvfølgelig med på å eskalere konfliktnivået mellom Russland og Vesten 
(og Norge). Det er ikke dette verden trenger i dag. Det er heller ikke noe Norge trenger.  Det er EU og USA 
som krever sanksjoner, - ikke NATO. Men den nye NATO-sjefen (og EU-tilhengeren), Jens Stoltenberg, 
nevner dessverre heller ikke EU med et eneste ord når han uttaler seg om konflikten, - og bakgrunnen for 
sanksjonene.
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Det som foregår i øst-Ukraina i dag, er selvfølgelig en ren borgerkrig, med ukrainere som dreper ukrainere. 
Hvor EU og Norges regjering har tatt parti med den ene siden, - og mot de som ønsker selvstyre. Følger vi 
professor Ørebechs vurdering, - så er vi vel da, - sammen med EU, - med på å bryte folkeretten for disse 
menneskene? Det er jo ingen som er i tvil om at store deler av øst-Ukraina ønsker sin selvstendighet. Når 
skal Norge vise at vi er et selvstendig land, som fortsatt ikke er medlem av EU? 
Ole Ø. Kvalheim     
Fylkesleder MR Nei til EU
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