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A 1932/PRE medlemsförslag om nordiskt stöd för 

återuppbyggandet av Ukraina 

Nordisk Grønt Venstre foreslår, at Nordisk Råd rekommanderer de nordiske regeringer 
at 

 

• utväxla information om och vidareutveckla befintliga fungerande samarbets-

projekt mellan de nordiska länderna och Ukraina gällande utvecklandet av of-

fentlig förvaltning, utbildning och infrastruktur 

 

• samarbeta för att trygga både nordisk och europeisk finansiering för återupp-

byggandet av Ukraina  

 

• stödja Ukraina i arbetet mot korruption och för en demokratisk styrning av of-

fentliga medel 

 

Baggrund 

Rysslands olagliga invasion av den suveräna nationen Ukraina har både krävt otaliga 

människoliv och drivit miljoner från sina hem. Utöver tragiska människoöden har kriget 

haft förödande konsekvenser för det ukrainska samhällets offentliga sektor och infra-

struktur. Bostäder, skolor, vägar, järnvägar, hamnar, elnät, avloppsreningsverk och in-

dustriell kapacitet har förstörts. 

 

Återuppbyggandet av det ukrainska samhället kommer att vara ett massivt projekt som 

sträcker sig över minst ett decennium. Utöver krigszonerna behöver stora delar av lan-

det återuppbyggande insatser. Med tanke på den ryska flygkraftens räckvidd och dess 

långdistansartilleri har knappast en enda stad bevarats från betydande skada. FN:s mil-

jöprogram UNEP har rapporterat om markförorening som orsakats av den massiva an-

vändningen av högexplosiva artillerigranater, såväl som det omfattande bruket av land-

minor. Det har också funnits tecken på att ryska trupper medvetet bränt ukrainska vete-

fält och saboterat jordbruksmark. Då skolornas hösttermin inleddes i september kunde 

enbart 3 500 av landets 13 000 skolor öppna sina dörrar.  
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Ukraina förväntas ha ett budgetunderskott på 38 miljarder år 2023. Finansiering av un-

derskottet förväntas komma från den internationella valutafonden, USA och EU. I och 

med den internationella finansieringen är det av nordisk nytta att de nordiska länderna 

engagerar sig aktivt i återuppbyggandet av Ukraina och samtidigt samarbetar och koor-

dinerar sina insatser för att stödja den ukrainska befolkningens tillgång till fungerande 

skolor, bostäder och infrastruktur.  

 

Redan innan krigets början har nordiska länder samarbetat med Ukraina. EU och det 

finska utrikesministeriet har till exempel stött projektet Learning Together för att ut-

bilda ukrainska lärare och utveckla läroplaner. Nordisk koordinering av tidigare samar-

betsprojekt med Ukraina och utväxling av best practices möjliggör mer effektiva och 

snabbare åtgärder samtidigt som det minskar onödigt dubbelarbete. 

 

Den ukrainska civilbefolkningen och medborgarsamhället har länge aktivt kämpat emot 

korruption och oligarkvälde. Då ekonomiskt stöd beviljas och samarbetsprojekt inleds 

är det viktigt att säkerställa att de verkligen kommer den ukrainska befolkningen till 

nytta. I tillägg till att stödja det fysiska återuppbyggandet av Ukraina bör de nordiska 

länderna bidra till att säkerställa att arbetet mot korruption och för demokratisk styr-

ning och transparens fortsätter även i kristid. 
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