Moskva kræver, Vesten ikke
samarbejder med neo-nazister;
går
frem
med
Krims
integration
20. marts 2014 – Det russiske Udenrigsministerium har udstedt
adskillige erklæringer med relation til Ukraine i løbet af de
seneste 72 timer. For det meste ignoreret af de internationale
medier, reflekterer de de russiske diplomatiske forsøgs
understregning af at nedkøle situationen der.
For to dage siden, den 18. marts, talte Udenrigsministeriet
igen om højre-ekstremisternes rolle i Ukraine, denne gang med
fokus på »deltagelsen af repræsentanter fra ultranationalistiske kræfter i den udøvende grens tjenester, som
har gjort krav på magt i Ukraine.« Det bemærkede, at medlemmer
eller allierede af Svoboda (tidl. »Social-Nationalist«)
partiet nu er vicepremierminister og forsvarsminister i
Ukraine. Svobodas program, påpeger det, »byder på et udvalg af
anti-demokratiske forholdsregler, inkl. genindførelsen af en
’linje om etnicitet’ på ID-dokumenter, fratagelse af
statsborgerskab for folk, der har dobbelt statsborgerskab,
kriminelle sanktioner for ’anti-ukrainske’ handlinger, og
’barske restriktioner for offentlig anvendelse af alle sprog
undtagen ukrainsk’.« Svoboda erklærer, at Ukraine bør
fortsætte de principper for staten, som blev proklameret (af
Stepan Bandera og Organisationen af Ukrainske Nationalister)
den 30. juni 1941, som »udtrykte dets ønske om at kæmpe for en
’ny orden’ i Europa og verden, side om side med Hitlers
Tyskland.« Svoboda ønsker også, at Ukraine skal være en
atommagt. Det russiske Udenrigsministerium påpegede også, at
det Europæiske Parlament i december 2012 karakteriserede
Svoboda som »racistisk, antisemitisk og fremmedfjendsk« og
indtrængende opfordrede demokratiske kræfter til ikke at

samarbejde med dem.« Intet af dette har imidlertid afskrækket
højtplacerede repræsentanter fra USA og EU i at have kontakt
med Svoboda, inklusive dets leder, O. Tjagnibok. Det nævner
opposition til et sådant samarbejde fra »seriøse stemmer«
blandt vestlige politikere og analytikere.
I dag kritiserede det russiske Udenrigsministerium skarpt de
vestlige magter for at smide Budapest-memorandaet fra 1994[1]
op i ansigtet på Rusland. »Man kunne stille det spørgsmål,
hvordan opfordringerne fra EU og USA om sanktioner imod det
ukrainske lederskab under urolighederne i Kiev, passer sammen
med Budapest-memorandaets garantier« om Ukraines suveræne
rettigheder. Det anklager USA og EU for at være meddelagtige i
et statskup i Kiev og krænke Ukraines politiske uafhængighed
og suverænitet og Budapest-memorandaet.«
Ligeledes i dag erklærede det russiske Udenrigsministerium sig
uenig i det ukrainske Udenrigsministeries påstand om, at
folkeafstemningen på Krim var illegitim, fordi kun
»oprindelige« folk har ret til at afholde en folkeafstemning,
og russere er angiveligt ikke »oprindelige« folk nogetsteds
inden for Ukraines administrative grænser, som det arvede fra
Sovjet-perioden.

Rusland går hurtigt frem for at integrere Krim
Ruslands Forfatningsdomstol med hjemsted i St. Petersborg
godkendte i dag de dokumenter, i hvilke Rusland har accepteret
regionen Krim og byen Sevastopol som en bestanddel i den
Russiske Føderation.
På et møde med regeringen om økonomiske spørgsmål fik
præsident Vladimir Putin detaljerede rapporter fra transportog industriministeren om forholdsregler for at integrere Krim.
Transportminister Maxim Sokolov gav detaljerede rapporter om
infrastruktur-forbindelserne
til
Krim,
inkl.
passagerflyforbindelser, syv passagertog med mulighed for at

sætte det op til 29 tog i travle perioder, samt tog- og
bilfærgen
over
Kerch-strædet.
Han
bemærkede,
at
undersøgelserne af muligheden for et broprojekt over strædet
er afsluttet.
Mødet i den russiske regering bekræftede ligeledes, at
pensioner for seniorer på Krim nu er funktionsdygtige.
Niveauet vil være det dobbelte, i reel værdi, af det niveau,
som de modtog inden for Ukraine.
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