Valg i Donbass fremkalder
trusler fra Kiev
2. nov. 2014 – Søndag den 2. november afholdt republikkerne
Donetsk og Lugansk i det sydøstlige Ukraine valg for at vælge
deres ledere og medlemmer af parlamentet. Valgresultaterne vil
være tilgængelige mandag, den 3. nov. Valget var blevet
godkendt i Minsk-aftalen – men er imidlertid blevet fordømt af
Kiev-regimet og dets vestlige støtter, som nægter at anerkende
valgresultatet.
Ifølge Itar-Tass sagde Ukraines Sikkerhedstjeneste (SBU) på
Facebook i søndags, at det havde indledt en kriminel
efterforskning med hensyn til afholdelsen af valg i de
selvudnævnte folkerepublikker Donetsk og Lugansk.
Den kriminelle efterforskning er blevet indledt under Del 1,
paragraf 109 af Ukraines straffelov (handlinger, der med tvang
tilsigter at ændre eller vælte den forfatningsmæssige orden
eller overtage magten), sagde Sikkerhedstjenesten i rapporten.
Kiev har også erklæret alle internationale valgobservatører
persona non grata i Ukraine. Over hundrede sådanne
observatører fra flere europæiske lande og USA overvågede
valget.
I mellemtiden sagde premierministeren i den selvudnævnte
Folkerepublik Donetsk, Alexander Zakharchenko, at republikkens
myndigheder ville indlede en strafferetssag for folkemord som
svar på den sag, som Ukraines Sikkerhedstjeneste har indledt
mod de afholdte valg.
Itar-Tass rapporterer også, at to undergravende grupper, som
forsøgte at ødelægge valgene, blev neutraliseret i den
østukrainske by Donetsk.

Ria Novosti rapporterer, at ukrainske straffeekspeditioner på
ordre fra Kiev-’juntaen’ blokerede indfaldsvejene til
Folkerepublikken Donetsk for at stoppe dem, som ønskede at
deltage i valgene.
Ifølge Itar-Tass har Ukraines præsident Petro Porosjenko truet
med at levere »en passende reaktion« til overtrædelser af de
ukrainske love i forbindelse med valgene i de selvproklamerede
republikker, Donetsk og Lugansk.
Porosjenko sagde, at valgene er en »åbenlys overtrædelse« af
Minsk-protokollen fra 5. september.
I sidste uge, den 29. okt., udstedte det russiske
Udenrigsministerium en erklæring, som understregede, at
valgene i Folkerepublikkerne Donetsk og Lugansk var helt i
overensstemmelse med Minsk-aftalerne. Den sagde, at det
standpunkt, som lederne af selvforsvarsstyrkerne i de to
republikker har taget ved valgene den 2. nov., er juridisk
gyldigt og helt i overensstemmelse med de aftaler, man nåede
frem til på Ukraine-kontaktgruppens drøftelser i Minsk i
september.
Forud for valgene overtrådte Ukraine selv Minsk-aftalerne ved
at trække sin underskrift tilbage på det dokument, som
fastlagde koordinaterne for skillelinjen mellem den ukrainske
hær og militserne.
I sidste uge sagde Ruslands udenrigsminister Sergei Lavrov i
et interview til avisen Izvestia og Lifenews, at Moskva vil
anerkende valgresultaterne i Ukraines selvproklamerede
republikker.
»Valgene, som finder sted den 2. nov. i Donetsk og Lugansk,
er meget vigtige for legitimeringen af deres myndighed«,
sagde Lavrov. »Vi forventer, at valgene finder sted som
tidligere aftalt, og vi vil naturligvis anerkende
resultaterne. Vi vil se frem til folkets udtryk for dets
frie vilje, og at ingen udefrakommende kræfter vil forsøge

at afbryde dem.«
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