Ukraine: Porosjenko truer med
fornyet krig
imod Donbass-republikkerne
4. nov. 2014 – Den ukrainske præsident Petro Porosjenko
truede, iflg. rapporter, i går med at afslutte Minsk-aftalen
om våbenstilstand fra 5. sep., i kølvandet på søndagens valg i
Lugansk og Donetsk, som valgte personer, der var imod Kievregimet, med et stort flertal.
»Vi bør genoverveje vores handleplan. Jeg har diskuteret det
med forsvarsministeren«,
sagde han i en tale, som blev transmitteret over fjernsynet
mandag aften, iflg. en rapport, publiceret af Deutschewelle,
og han kaldte valget for en »åbenlys overtrædelse« af Minskaftalen. Han meddelte, at han ville søge en tilbagekaldelse af
aftalens bestemmelse, som gav Donbass-regionen begrænset
selvstyre, og som var en betingelse for, at de to selvudråbte
republikker ville støtte fredsaftalen.
I dag, iflg. senere nyheder, havde Porosjenko trukket sin
trussel om at annullere Minsk-aftalen tilbage, men stod ved
sit forslag om at tilbagekalde bestemmelsen om den særlige
status, og denne tilbagekaldelse er blevet forelagt
parlamentet.
»Jeg vil gerne understrege, at den [loven] ikke betyder
annulleringen af Minsk-aftalen; tværtimod vil vi være parat
til at vedtage en ny lov i lyset af forholdene, hvor vi vil
se en våbenstilstand, en tilbagetrækning af tropper fra
konfrontationslinjen … i overensstemmelse med Minskprotokollen fra 5. sept.«, sagde Porosjenko efter et møde i
Kiev, iflg. RIA Novosti.
Tidligere den 3. okt. havde Porosjenko også meddelt, at han

var i færd med at sende tropper til det sydlige og østlige
Ukraine til »opførelse af forstærkninger« imod en »mulig
offensiv i retning af Mariupol, Berdyansk, Kharkiv og det
nordlige Lugansk.« Ifølge The Guardian har der cirkuleret
rygter i Donetsk om, at separatisterne vil indlede en ny
offensiv, men det står ikke klart, om appetitten for en ny
krig er til stede, idet begge republikkers politiske lederskab
har talt om behovet for at forbedre de økonomiske forhold.
Embedsmænd i politiet i Lugansk har imidlertid i dag fortalt
Itar-Tass, at beskydning af beboelsesområder med granater har
dræbt 20 mennesker, siden i går aftes.
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