Kiev regimet presser hårdt på
for NATO-medlemskab
30. august 2014 – Det ukrainske regime arbejder hårdt på at
piske endnu mere hysteri op imod Rusland, inklusive at kræve
medlemskab af NATO. Den ukrainske præsident Petro Poroshenko,
som er i Bruxelles til det seneste EU-møde, påstod, at
»hundreder« af russiske tanks nu er inde i Ukraine. »Ukraine
er nu offer for udenlandsk militær aggression og terror«,
sagde Poroshenko i Bruxelles forud for EU-topmødet. »Tusindvis
af udenlandske tropper og hundreder af udenlandske tanks er nu
på ukrainsk territorium.« I Kiev påstod den nationale
sikkerhedstalsmand Andrei Lysenko, at russiske tanks havde
ødelagt hvert hus i grænsebyen Novosvitlivka.
I går forelagde regimet lovgivning om at fjerne Ukraines
officielle, neutrale status og sætte landet på kurs mod NATOmedlemskab. »I overensstemmelse med beslutningen, som Rådet
for National Sikkerhed og Forsvar har vedtaget, har Ukraines
regering fremlagt et lovforlag for parlamentet, som ophæver
den ukrainske stats status som ikke-blok land og etablerer
Ukraines kurs mod medlemskab af NATO, for parlamentet til
overvejelse«, sagde premierminister Arsenij Jatsenjuk iflg.
Interfax Ukraine. Loven vil også forbyde Ukraine at tilslutte
sig den Eurasiske Toldunion eller nogen anden »union«, som
involverer Rusland. Itar-Tass rapporterede i dag, at tidligere
premierminister Julia Timoshenko har meddelt, at hendes
Batkivshchina (Fædreland) Parti snart ville tage initiativ til
en landsomfattende folkeafstemning om landets indtræden i
NATO. Partiet planlægger at indsamle 3 millioner underskrifter
for en folkeafstemning, som ville være på stemmesedlen ved det
næste parlamentsvalg den 26. oktober.
Rapporten om det nye lovforslag kom, samtidig med at NATO’s
generalsekretær Anders Fogh Rasmussen havde møde med Ukraines
repræsentant til NATO, Ihor Dolhov. Efter mødet fordømte
Rasmussen (igen) hysterisk Rusland: »Russiske styrker er

engageret i direkte, militære operationer inde i Ukraine.
Rusland forsyner fortsat separatisterne med tanks, pansrede
køretøjer, artilleri og affyringsudstyr«, osv. osv. Han
erklærede endvidere, at NATO vil erklære sin »urokkelige
støtte« til Kiev-regimet på topmødet i Wales den 4.-5.
september.

