Ukraines tidligere præsident
Janukovitj opfordrer
Sandhedskommission til at undersøge
Maidan-kup
22. februar, 2017 – Med en gentagelse af Schiller Instituttets præsident, Helga
Zepp-LaRouches krav, foreslog den tidligere ukrainske præsident, Viktor
Janukovitj, at Europarådet sammenkalder til en uafhængig kommission for at
undersøge kuppet i Ukraine den 23. februar, 2014. Han fremlagde dette forslag i
et brev, der var adresseret til lederne af Tyskland, Frankrig, Polen,
Europarådet, Europarådets parlamentariske forsamling (PACE) og
Europaparlamentet, så vel som også i breve til præsidenterne for hhv. Rusland og
USA. Janukovitj gav et interview i Moskva til en gruppe journalister fra
Rusland, Ukraine og Tyskland, inklusive journalister fra TASS og Der Spiegel, på
treårsdagen for Maidan-kuppet i Ukraine.
Janukovitj foreslog også, at man inkluderede ledende regeringsfolk fra
regionerne Donetsk og Luhansk i det østlige Ukraine i Normandiet-Fire-gruppen og
advarede om, at, hvis Kiev-regimet nægter at implementere Minsk II-aftalerne, må
man afholde en folkeafstemning om Donbass’ status.
»Der er mange vidner, der ikke ønsker at aflægge vidnesbyrd til de nuværende
myndigheder, ikke ønsker at levere nogen information, fordi de ved, at, i løbet
af de seneste tre år, er alle beviser, der kunne ødelægges, blevet ødelagt«,
sagde Janukovitj. »Der er mennesker, der er villige til at aflægge vidnesbyrd,
men kun til en international overvågningskommission, der bør oprettes for at
opfylde den aftale, der blev underskrevet den 21. februar [2014], og som i
særdeleshed bør inkludere repræsentanter for oppositionen og internationale
eksperter.« Han fremkom også med den anklage, at den nuværende, ukrainske
statsanklager, Yuriy Lutsenko, havde organiseret alle de ulovlige aktiviteter og
drab, der fandt sted på Maidan, og offentligt havde sagt, at Maidan-aktivisterne
havde våben og var rede til at bruge dem.
»Vi taler om drabene på uskyldige mennesker, der blev skudt ihjel fra de
bygninger, der var besat af Maidan-aktivisterne«, fortsatte Janukovitj. »Ikke ét
eneste medlem af Pravy Sektor [Sektor Højre, en nationalistisk organisation, der
er forbudt i Rusland] blev dræbt; de skød almindelige mennesker, der bare var
kommet til Maidan. Disse mennesker befandt sig i områder, der var lette at ramme
fra de bygninger, hvor snigskytterne befandt sig. Der er mange beviser og

mennesker, der er parat til at aflægge vidnesbyrd.«
»Hvis verdenssamfundet ønsker at kende sandheden og er villige til at opfylde de
løfter, der før blev afgivet [da aftalen af 21. feb., 2014, blev underskrevet],
så vil alle de kriminelle personer blive identificeret«, tilføjede Janukovitj,
iflg. TASS.
Janukovitj sagde til Der Spiegel, at, i året 2013 løb hans land ind i så store
handelsunderskud, fordi Rusland reducerede sin import fra Ukraine, at han
krævede kompensation fra EU, hvis Ukraine skulle underskrive handelsaftalen med
Europa. Kompensationen måtte have været 200 mia. euro, men EU tilbød kun
maksimalt 15 mia. euro, og derfor underskrev Janukovitj ikke aftalen.
Med hensyn til en folkeafstemning advarede han om, at, »Hvis de nuværende,
ukrainske myndigheder ikke overholder Minsk-aftalerne, vil det blive nødvendigt
at begynde en folkeafstemning om Donbass’ status« og »inkludere repræsentanter
fra den protesterende part, der repræsenterer befolkningen i Donbass, i
forhandlingerne under Normadiet-regi (Normandiet Fire-gruppen) … Jeg kender
stemningen blandt det ukrainske folk. Landets befolkning vil støtte alle skridt
hen imod en fredelig afgørelse; kun en lille del af de radikale elementer nyder
den kendsgerning, at der udgydes blod. Jeg mener, at myndighederne stadig må
sætte disse på plads, ellers vil de vælte myndighederne.«
Janukovitj bekræftede, »Jeg er fuldstændigt imod Donbass’ udtræden af Ukraine,
det er nødvendigt at bevare landets territoriale integritet. Men det er
imidlertid nødvendigt at skabe alle betingelser for fredelig sameksistens,
genopbygge infrastrukturen, der blev ødelagt af krigen, og lade folk, der blev
tvunget ud af deres fødeland, komme tilbage«, sagde han.
»Situationen i Ukraine er håbløs«, sagde han. »Folk tror ikke på politikere.
Populariteten for alle partier og alle politikere er på det absolut laveste
punkt … Hvis de nuværende myndigheder undlader at nå frem til en fredsaftale [i
Donbass], og løsningen ligger udelukkende i Minsk-aftalerne, vil snarlige valg
til parlament og præsident være uundgåelige.«
Foto: Viktor Janukovitj, Ukraines tidligere præsident, har i brev til verdens
ledere foreslået, at en international Sandhedskomission undersøger forholdene om
det voldelige kup i 2014, for at identificere de kriminelle personer i dette
kup.

