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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 2. marts 2022 

Den Europæiske Revisionsret udtrykker solidaritet med 
Ukraine 
Den Europæiske Revisionsret har på det kraftigste fordømt den russiske invasion af Ukraine og 
er gået i gang med at organisere humanitær hjælp til ofrene for Ruslands aggression. "Alle i 
vores institution støtter fuldt ud den ukrainske befolkning," siger Revisionsretten i en erklæring 
på sit websted og i sociale medier. "Dette er en mørk tid for Europa. Nu mere end nogensinde 
er det nødvendigt, at EU står sammen." 

Umiddelbart efter indledningen af det russiske angreb udtrykte Revisionsrettens formand 
Klaus-Heiner Lehne solidaritet på Revisionsrettens vegne i et brev til Valerii Patskan, formanden 
for Ukraines revisionskammer, hvor han gav udtryk for sin rædsel over den brutale aggression og 
sin dybe sorg over den ukrainske befolknings lidelser. 

Revisionsretten har henvendt sig til det internationale samfund af overordnede revisionsorganer 
(OR'er) for at koordinere en fælles tilgang til støtte for sine ukrainske kolleger og forsvar af 
værdierne uafhængighed og demokrati. Revisionsretten er af den faste overbevisning, at 
Den Russiske Føderations overordnede revisionsorgan ikke længere bør deltage i internationale 
organisationer som INTOSAI og EUROSAI. Den tilstræber endvidere at opnå en fælles holdning fra 
Kontaktkomitéen af Overordnede Revisionsorganer i Den Europæiske Union, der fordømmer den 
russiske invasion, og som er rettet mod hele INTOSAI-fællesskabet. 

For at vise Revisionsrettens solidaritet med den ukrainske befolkning vajer det ukrainske flag ved 
Revisionsrettens hovedsæde i Luxembourg. Revisionsrettens bygninger vil også, når mørket 
falder på, blive oplyst med Ukraines nationale farver blå og gul. 

Institutionen bidrager med mere end blot symbolske handlinger. Revisionsrettens medarbejdere 
yder praktisk bistand, bl.a. indsamling af penge til en donation til en humanitær 
hjælpeorganisation, der hjælper sårbare personer. Revisionsrettens lægetjeneste har også 
igangsat en donation af førstehjælpsudstyr, der så hurtigt som muligt skal sendes til Ukraine. 
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