
 
SERN:s Styrelse – den 11 mars 2022 

 
 
De tragiska nyheterna om den ryska arméns invasion av Ukraina orsakar djup oro och ängslan i den Europeiska 
gemenskapen.   
  
Vi anser att det är vår plikt att uttrycka vårt starkaste fördömande av denna omotiverade aggression mot en 
suverän stat. 
 
SERN:s styrelse vill vid sitt möte i dag, den 11 mars 2022, uttrycka sin solidaritet med det ukrainska folket och 
alla människor som dras in i detta krig. 
  
Freden och stabiliteten i Europa är allvarligt hotad, och därför kommer vi att stödja alla initiativ från våra 
nationella regeringar och Europeiska unionen för att främja diplomatiska initiativ för att stoppa kriget och 
säkerställa respekten för gränsers okränkbarhet, i enlighet med internationella överenskommelser. 
  
 

SERN:s Styrelse 
  
- Uttrycker sitt starkaste fördömande av Rysslands invasion av Ukraina, som genomfördes i strid med all 
internationell rätt för att övermanna en suverän stat, som vägrar alla försök att nå en förhandlingslösning och 
som undergräver freden och stabiliteten i Europa; 

  
- Uppmanar sina medlemmar att engagera sig och främja initiativ till stöd för det ukrainska folket; 
 
  
- Välkomnar medlemmarna och sekretariatet att visa den ukrainska flaggans färger på sina 
kommunikationskanaler som en symbol för SERN:s solidaritet med det ukrainska folket. 
  
  

Vice Ordförande      Ordförande 
Lubiano Montaguti      Gert-Inge Andersson 
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