Lavrov opfordrer europæere og
Kerry til kraftigt at angribe
krænkelsen
af
fredagens
aftale i Ukraine
23. feb. 2014 – Den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov
ringede til den amerikanske udenrigsminister John Kerry lørdag
aften, med følgende indhold i samtalen, annonceret af det
russiske udenrigsministerium: »S.V. Lavrov gjorde opmærksom på
den kendsgerning, at efter underskrivelsen af aftalen mellem
den ukrainske regering og oppositionen den 21. februar,
forværredes
situationen
i
landet
hastigt
pga.
oppositionskræfternes manglende evne eller ønske om at
overholde de aftaler, som man opnåede med den aktive
deltagelse af Tyskland, Polen og Frankrig. Illegale
ekstremistiske grupper nægter at aflevere deres våben og er de
facto i færd med at overtage kontrollen over Kiev, som
medskyldige til oppositionen, som sidder i den Øverste Rada.
»Den russiske minister mindede udenrigsministeren om det, som
var blevet indgående diskuteret under gårsdagens samtale
mellem V.V. Putin og B. Obama, i løbet af hvilken Ruslands
præsident opfordrede den amerikanske leder til at bruge enhver
lejlighed til at stoppe de radikale elementers ulovlige
handlinger og få situationen til at vende tilbage til en
overholdelse af Forfatningen.«
Ifølge det russiske udenrigsministerium bekræftede Kerry sin
støtte til aftalen den 21. februar og »lovede omgående at
bruge de midler, som stod til Washingtons rådighed, for at
influere oppositionen.«
I lørdags, selv inden rækkevidden af det politiske omslag i
Kiev blev åbenbart, ringede Lavrov også særskilt til

udenrigsministrene Steinmeier, Sikorski og Fabius fra de tre
EU-medlemslande, som mæglede om fredagen, for at udtrykke »sin
meget alvorlige bekymring over den manglende evne hos dem, som
underskrev aftalen i Kiev den 21. februar, til at overholde
den. Oppositionen har ikke alene ikke opfyldt ét eneste af
forpligtelserne, men fremkommer allerede med nye krav, idet de
følger bevæbnede ekstremisters og bøllers lederskab, hvis
handlinger er en direkte trussel mod Ukraines suverænitet og
den forfatningsmæssige ordning.«
Lavrov »opfordrede indtrængende Tyskland, Polen og Frankrig,
som de lande, der aktivt promoverede og bevidnede aftalen af
21. februar, til at bruge deres indflydelse på oppositionen
for at opnå aftalens hastige gennemførelse og tøjle de bøller,
som er løbet løbsk. Det er på tide at holde op med at narre
verdensoffentligheden ved at lade som om, Maidan af i dag
repræsenterer det ukrainske folks interesser.«
Her sagde den officielle russiske meddelelse også, at de tre
europæiske udenrigsministre »delte Ruslands bekymring«,
erkendte, at oppositionen ikke havde overholdt sin del af
aftalen og lovede at »tage yderlige skridt« til at få aftalen
gennemført.

