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Pressmeddelande 
Luxemburg den 2 mars 2022 

Europeiska revisionsrätten visar sin solidaritet med 
Ukraina 
Europeiska revisionsrätten har i kraftfulla ordalag fördömt Rysslands invasion av Ukraina och 
börjat organisera humanitär hjälp till offren för den ryska aggressionen. ”Alla inom vår 
institution stöder till fullo det ukrainska folket”, säger revisionsrätten i ett uttalande på sin 
webbplats och i sociala nätverk. ”Detta är mörka tider för Europa. Nu mer än någonsin måste 
EU visa enighet.” 

Omedelbart efter det att den ryska attacken hade inletts uttryckte revisionsrättens ordförande 
Klaus-Heiner Lehne sin solidaritet på revisionsrättens vägnar i ett brev till Valerij Patskan, 
ordförande för Ukrainas revisionsmyndighet, i vilket Lehne uttryckte sin ”bestörtning över den 
brutala aggressionshandlingen” och ”djupa sorg över det ukrainska folkets lidande”. 

Revisionsrätten har vänt sig till det internationella samfundet av högre revisionsorgan för att 
samordna gemensamma stödinsatser för ukrainska kollegor och försvara värdena självständighet 
och demokrati. Revisionsrätten är fast övertygad om att Rysslands revisionsmyndighet inte längre 
bör delta i organisationer som Internationella organisationen för högre revisionsorgan (Intosai) 
och Europeiska organisationen för högre revisionsorgan (Eurosai). Revisionsrätten efterlyser även 
en gemensam ståndpunkt från kontaktkommittén för de högre revisionsorganen inom 
Europeiska unionen som fördömer Rysslands invasion och som riktar sig till Intosais samtliga 
medlemmar. 

För att visa sin solidaritet med det ukrainska folket flaggar revisionsrätten med den ukrainska 
flaggan vid sitt säte i Luxemburg. Revisionsrättens byggnader kommer också att lysas upp 
nattetid i Ukrainas nationella färger blått och gult. 

Men EU-institutionens hjälp är mer än bara en gest. Anställda vid revisionsrätten tillhandahåller 
också praktisk hjälp, bland annat genom att samla in pengar till en humanitär 
biståndsorganisation som hjälper utsatta människor. Revisionsrättens läkarmottagning har också 
donerat förstahjälpenutrustning som omedelbart ska skickas till Ukraina. 
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