EU-parlamentsmedlem Zanni anmoder EUkommissionen og Mogherini
om at undersøge det ukrainske Azovs
lukning af Vitrenkos partikontor
29. nov., 2016 – Følgende skriftlige forespørgsel til EU-kommissionens
vicepræsident og EU’s højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og
sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, blev indgivet den 28. nov. af medlem af
det Europæiske Parlament, Marco Zanni (M5S, Italien):
»Den 28. okt. beslaglagde den ukrainske regerings sikkerhedsstyrker, sammen med
Azov-bataljonen, illegalt Siver Ukraina LLC’s kontorer. Denne bygning har været
hjemsted for kontoret for Ukraines Socialistiske Progressive Parti (PSPU) siden
2005, sammen med andre sammenslutninger, såsom Unionen af Eurasiske Folk,
Forsamlingen af Ortodokse Kvinder i Ukraine og PSPU-avisen. Det ukrainske politi
beslaglagde bygningen og overlod det sluttelig til SBU [Ukrainsk
Sikkerhedstjeneste] til ransagning.«
»Er vicepræsidenten/den højtstående repræsentant bekendt med denne udvikling?«
»Eftersom PSPU er det største oppositionsparti, mener vp/hr da ikke, at dette
repræsenterer et alvorligt angreb på meningsfriheden og den politiske
ytringsfrihed?«
[underskrevet] Marco Zanni, medlem af EU-parlamentet – Gruppen Frihedens og det
Direkte Demokratis Europa.
Schiller Instituttet blev informeret om angrebet mod PSPU, der ledes af dr.
Natalia Vitrenko, den 1. nov. Vitrenko, der stillede op som præsident i 1999, er
den økonom, er leder PSPU, og som siden begyndelsen af 1990’erne har advaret om,
at den brutale, økonomiske politik, som blev krævet af IMF, ville sætte scenen
for politisk kaos og en fascistisk bevægelse i Ukraine. Azov-bataljonen er en
væbnet organisation med rødder i den fascistiske bevægelse Sektor Højre, som var
instrumental i det voldelige kup i februar 2014, hvor Ukraines valgte præsident
Victor Janukovitj blev væltet. I år har Azov ladet sig registrere som et
politisk parti, ved navn Nationalt Korps.
Dr. Vitrenkos parti er i år blevet fysisk angrebet af håndlangere fra Sektor
Højre og konfronteres med regeringens forsøg på at ophæve dets status som

politisk parti.
Foto: Dr. Natalia Vitrenko, leder af PSPU.
Se:
Azov og den Ukrainske Sikkerhedstjeneste (SBU) angriber de Progressive
Socialisters kontor. Inkl. video-interview (russisk)
Angreb på Ukraines Vitrenko og PSPU dækket i to førende skandinaviske
venstrefløjsblogs

