Det
russiske
udenrigsministerium udsteder
erklæring om Ukraine
Ifølge Russia Today udstedte det russiske udenrigsministerium
en erklæring om det nye regime i Kiev, Ukraine, med anklager
om, at det anvendte diktatoriske metoder og terrormetoder til
at undertrykke folk med afvigende meninger i landet, med
opbakning fra Vesten, som handler ud fra geopolitisk
egeninteresse.
»Holdningen hos nogle af vore vestlige partnere viser ikke
oprigtig bekymring, men et ønske om at handle ud fra
geopolitisk egeninteresse«, sagde erklæringen på ministeriets
hjemmeside. »Der er ingen fordømmelse af ekstremisternes
kriminelle handlinger, inklusive manifestationer af neonazisme og antisemitisme. Faktisk bliver disse opmuntret.«
Erklæringen fortsatte med at sige, at sponsorer udefra
fremmede et regimeskift i landet uden noget ønske om at finde
national konsensus.
»Vi opfordrer indtrængende dem, der er indviklet i krisen i
Ukraine, til at udvise ansvarlighed og forhindre en yderligere
forværring af situationen, at vende tilbage til regering ved
lov og stoppe ekstremisternes greb efter magten.«
Erklæringen sagde, »paramilitære elementer … nægter at forlade
byerne eller rømme de administrative bygninger, som de har
besat, alt imens de fortsætter med at udøve voldshandlinger.«
Erklæringen siger, at legitimiteten i Radaen, som har vedtaget
dusinvis af love i de sidste tre dage med en
beslutningsdygtighed, bestående af deputerede fra oppositionen
og afhoppere fra Janukovitj’ Regionsparti, er »tvivlsom.«

Moskva anklager de ukrainske parlamentsmedlemmer for at bruge
revolutionær retfærdiggørelse af krav om bogstavelig talt at
forbyde brugen af det russiske sprog fuldstændigt, opmuntre
til en udrensning (politisk udelukkelse af embedsmænd fra det
tidligere regime fra at beklæde offentlige poster), opløse
partier, lukke visse medier ned og fjerne begrænsningen af
neo-nazistisk propaganda.
Det russiske ministerium har også fordømt valgdatoen den 25.
maj og siger, at iflg. aftalen af 21. februar, som blev
indgået før Viktor Janukovitj forlod Kiev, kan tidspunktet for
noget valg kun kunne fastlægges efter en forfatningsmæssig
reform. For at sikre reformens succes bør enhver ændring af
Forfatningen sendes til en folkeafstemning.

