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Hvor står vi i dag?
• Det er krig i Europa
• Det russiske angrepet på Ukraina et angrep på demokratiet
• Dette angår også norsk sikkerhet.
• Regjeringen har fordømt Russlands brutale krigføring i Ukraina.

2

Hva gjør vi?
• Regjeringen gir 2 milliarder norske kroner på humanitær assistanse i Ukraina.
• Vi donerer våpen og beskyttelsesmateriell til Ukraina slik at de kan forsvare seg.
• Norge står sammen med våre allierte.
• Gjennomfører EUs sanksjoner i norsk rett.
• En historisk kraftig sanksjonspakke som rammer Russland.
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Sanksjonene en viktig del, men ikke alt
• Vi ser store effekter av sanksjonene allerede.
• Mange velger å følge sanksjonene, før de er innført.
• Enkelte raske tiltak som ikke ligger i sanksjonspakken
• Bidrag til Ukraina: Tett kontakt med våre nordiske naboer. Stortinget konsultert.
• Viktig: Dette er ikke kommersiell våpeneksport til krigsområder.
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Nærmere om sanksjonene
• Listeføring av 351 medlemmer av Dumaen
• Listeføring en rekke andre individer/enheter som omfatter russiske banker, media og
næringsliv, oligarker samt personer med tilknytning til regimet og militæret.

• Frystiltak og reiserestriksjoner. Også Putin og Lavrov, dog ikke reiserestriksjoner.
• Handel med og investeringer til/fra Donetsk og Luhansk.
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Nærmere om sanksjonene
• Handel med eller investering i finansielle instrumenter utstedt av
Russland eller den russiske sentralbanken, forbud mot finansiering av
russisk statsgjeld.
• Tiltak rettet mot finanssektoren, herunder begrense tilførsel av ny
kapital til Russland.
• Forbud mot tilførsel av varer, teknologi og tjenester knyttet til
oljeraffinering.
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Nærmere om sanksjonene
• Eksportrestriksjoner for varer og teknologi innen luftfart, vedlikehold og relaterte tjenester.
• Betydelige innstramminger i eksportkontroll, krav om eksportlisens i langt flere situasjoner.
• Forbud mot en rekke transaksjoner knyttet til forvaltningen av russisk sentralbanks reserver
og eiendeler.
• Flyforbud for fly operert av russiske flyselskap, russisk registrerte fly samt fly kontrollert av
russiske personer.

• Forbud mot å investere, delta eller på annen måte medvirke i prosjekter som samfinansieres
av det russiske fondet for direkteinvestering.
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Nærmere om tiltakene
• Forbud mot å yte spesialiserte finansielle tjenester formidlingstjenester som brukes til å
utveksle finansielle data med visse russiske banker. Dette omfatter SWIFT.
• Forbud mot å selge, levere, overføre eller eksportere pengesedler i euro til Russland.

• Forbud mot å kringkaste de regimekontrollerte mediene Russia Today og Sputnik
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Hvorfor gjør vi dette?
• Brudd på grunnleggende prinsipper og regler i folkeretten og internasjonalt samkvem.
• Forsvare disse prinsipper og regler sammen med våre allierte.
• Tiltakene har bred internasjonal støtte.
• Mest mulig rettsharmoni på det europeiske kontinentet. Både for å styrke effektiviteten,
men og for å bidra til størst mulig forutberegnelighet for næringslivet.

9

Plan for videre fremdrift
• Gjennomføres i norsk lov gjennom en endring av eksisterende forskrift
• Siktemål vedtakelse neste uke. Stortinget må konsulteres.
• Flyforbudet gjennomført allerede 28. februar.
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Konsekvenser for Norge
• Også vi vil merke konsekvenser.
• Norsk handel med Russland allerede begrenset. For enkelte virksomheter likevel alvorlige
konsekvenser.

• Stengningen av luftrommet
• Mer indirekte og langsiktige konsekvenser vanskelige å forutsi og beregne.
• Høyere priser på matvarer, strøm og drivstoff kan påvirke økonomien i norske husholdninger
og bidra til høyere inflasjon.
• Russland svarer? Så langt likevel grunn til å tro at direkte virkninger vil være begrensede.
• Informasjonsbehovet er stort. Vi ruster oss opp.
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