Gribende rapport fra Ukraines
Natalia Vitrenko:
»Lad
os
stoppe
dette
mareridt, og vende os mod
opbygning af ting«
Jeg håber inderligt, at fredelige initiativer vil sejre. Jeg
håber inderligt, at dette mareridt i Ukraine kan standses, og
at Ukraine vil få mulighed for at bruge sit enorme potentiale,
sine intellektuelle, industrielle og videnskabelige
kapaciteter. De findes stadig væk. Menneskene er stadig i
live. Jeg håber, at Ukraine kan vende sig mod opbygning af
ting, og, sammen med Rusland, og Europa, og Kina, bygge nye
landbroer, og den Nye Silkevej, og programmet for at udvikle
Månen, og så videre.
Natalia Vitrenko, parlamentsmedlem (1994-2002), leder af
Ukraines Progressive Socialistparti, havde følgende
videoindslag på Citizens Electoral Council (CEC) (LaRouchebevægelsen i Australien), konference 28.-29. marts 2015,
Melbourne, med titlen: »Verdenslandbroen: Fred på Jord, og i
mennesker en velbehagelighed«.
Video af alle konferencens indslag
http://cecaust.com.au/2015conference/

kan

ses

her:

(Optaget 19. marts, Kiev)
»Kære deltagere på konferencen! Det er mig en stor glæde at
sende jer mine hilsner. I er samlet i dag i Australien, der
ligger meget langt væk fra vores eurasiske kontinent, og I har
et vidunderligt emne for jeres konference: helliget fred. I

diskuterer nye, unikke investeringsprojekter, den
Silkevej, Verdenslandbroen. Og I er overbevist om, at der
komme fred på Jord, og I har dedikeret jeres håb
forhåbninger til dette. Dette er vidunderligt! Og tro mig,
er, hvad alle, mentalt raske personer i verden ønsker.

Nye
vil
og
det

Det er med stor beklagelse at jeg må sige, at mit land Ukraine
i dag ikke er en del af denne proces. I mit land er der en
borgerkrig i gang. Mit land er underkastet en overlagt,
vedvarende og brutal ødelæggelse.
For ikke så længe siden, kun femogtyve år siden, var Ukraine
at finde blandt de ti mest udviklede lande i verden, målt ud
fra BNP pr. person. Ukraine producerede 2 % af verdens BNP på
daværende tidspunkt. Ukraines BNP pr. person lå 11 % over
verdensgennemsnittet. Ukraine havde flere end 360 større
industrianlæg. Ukraine var et avanceret, agro-industrielt
land. Vi havde fabrikker, der byggede raketter, vi havde
skibsbyggeri og produktion af fly, biler og lokomotiver.
Ukraine har mere end 20 % af verdens reserver af løssjord. Vi
havde fremragende høstudbytte, og der var ingen, der sultede.
Vi havde gratis uddannelse og gratis sundhedsydelser. Vi kunne
have børn og give dem en opvækst i fuld tillid til, hvad
morgendagen ville bringe.
Men

Sovjetunionen

blev

ødelagt.

Det

blev

ødelagt

af

Kommunistpartiets elite, der degenererede og ønskede at tage
det i eje, der i realiteten var nationens fælles rigdom. De
ønskede kun at sørge for deres egne børn og børnebørn.
Ukraine har eksisteret som uafhængig nation i 24 år. Hvad har
mit land så fået ud af denne såkaldte uafhængighed? I dag
repræsenterer Ukraines BNP kun 0,5 % af verdens BNP. Det var
på 2 %, nu er det 0,5 %. Pr. person er Ukraines BNP US$ 4.000,
mod verdensgennemsnittet på US$ 10.500. Det ligger således nu
60 % under verdensgennemsnittet. Vi lå på 11 % over
verdensgennemsnittet, og nu ligger vi på 60 % under det.

Hvad skyldes dette? Det skyldes, at de økonomiske bånd til de
fabrikker og regioner, sammen med hvilke vores økonomi var
blevet udviklet i årtier, blev brudt. Det vil først og
fremmest sige Rusland, Belarus og de tidligere
Sovjetrepublikker. Tallene fortæller historien. Den
forventede, gennemsnitlige levealder i vores land er faldet
med to år i løbet af disse femogtyve år. Den var 72, nu er den
70. Mænd i Ukraine bliver i gennemsnit 62 år. Befolkningen er
ved at uddø. I 1990 havde Ukraine en befolkning på 52
millioner mennesker. Nu er der 43 millioner tilbage,
eksklusive Krim. Ukraine har mistet Krim.
Den primære årsag er den reformpolitik, der blev gennemtvunget
af Den internationale Valutafond (IMF). Denne reformpolitik
betød en privatisering af statslig ejendom, der overgik på
hænderne af et nyt oligarki. Dette oligarki trives rigtig
godt. Deres familier lider ikke under fattigdom.
Reformpolitikken afsluttede statslig, lovmæssig regulering af
eksport og import. Kommerciel bankvirksomhed bredte sig
hurtigt, og bankmafiaen begyndte at tjene penge på Ukraines
problemer. Bankmafiaen er heller ikke forarmet. Den lever
ganske godt. IMF’s reformpolitik foreskrev en økonomisk model
med billig arbejdskraft. Niveauet for eksistensminimum,
mindsteløn og pensioner blev holdt nede, og det er grunden
til, at det overvejende flertal af befolkningen er forarmet.
Ifølge ombudsmanden for menneskerettigheder levede 80 % af den
ukrainske befolkning i 2011 under den fattigdomsgrænse, som FN
fastsætter for Central- og Østeuropa, samt lande i
Fællesskabet af Uafhængige Stater. Denne fattigdomsgrænse
udgør US$ 4,30 pr. dag. 80 % af den ukrainske befolkning
modtog mindre end det, på daværende tidspunkt. Hvordan ser det
så ud nu? Jeg vil fortælle jer, hvordan det står til nu.
Ukraine blev konfronteret med valget mellem enten at integrere
sig med Rusland, Belarus og Kasakhstan – Toldunionen, eller
med Den europæiske Union. Det, man måtte gøre, var at afveje
og analysere disse forskellige valgmuligheder. Og de blev

analyseret. En særlig arbejdsgruppe blev etableret, der
inkluderede specialister fra Det Russiske Videnskabsakademis
Institut for Økonomiske Prognoser og Det Ukrainske
Nationalakademis Institut for Økonomiske Prognoser. Denne
arbejdsgruppe beregnede omhyggeligt, hvad der ville være til
størst fordel for Ukraine. Deres klare svar var, at
integration i Øst med medlemmerne af Toldunionen ville være
fordelagtigt og lovende, og rent faktisk ville kunne redde
Ukraine. De viste, at hvis Ukraine gik med i Toldunionen,
ville landet få en stigning i BNP på 18 % i løbet af ti år.
Det ville udgøre den største stigning blandt noget medlem af
Toldunionen. Rusland ville få en stigning på 16,8 % inden for
denne tidsramme; Belarus, 16,1 %; Kasakhstan 14,7 %. Men
Ukraine ville få en stigning i BNP på 18 %. Hvorfor? Fordi
forhindringerne for salg af ukrainske varer i Rusland, Belarus
og Kasakhstan ville blive
produkter ville falde,

fjernet. Priserne for
og de ville blive

disse
mere

konkurrencedygtige pga. de lavere omkostninger forbundet med
at bringe dem ud på markedet. Desuden ville Ukraine modtage
meget nødvendige
industri.

investeringer

i
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af

sin

Antager I, at dette blot var projektioner? Nej, det var det
sandelig ikke. Lad mig give jer nogle præcise tal. I 2010 blev
Janukovitj valgt til præsident for Ukraine. Hans image var, at
han skulle være prorussisk og ville genetablere tætte
kontakter med Rusland. I april 2010 blev Kharkovaftalen
underskrevet, hvorved Rusland gav Ukraine en discount på
prisen for naturgas. Alle håbede virkeligt, at der ville komme
en intensiv, økonomisk integrationsproces mellem Rusland og
Ukraine. Hvad skete der generelt i 2010? I 2010 voksede
Ukraines handel med Rusland med 60,7 %, til et niveau på US$
41,9 mia. Den russisk-ukrainske handel voksede, og Ukraine fik
et kæmpestort marked for sine produkter. Ukraines
industriproduktion steg med 11 % i 2010. Jeg taler om
industriproduktion, der var kernen i den ukrainske økonomi.
Det er grunden til, at Ukraines BNP voksede med 4 % i 2010.

Det handlede ikke kun om, at bruttoeksporten til Rusland steg,
men også om, at sammensætningen af Ruslands import fra Ukraine
for 40 % ’s vedkommende bestod af højteknologiske produkter,
og for 45 % ’s vedkommende af mellemteknologiske produkter.
Med andre ord, så skabte dette en efterspørgsel af højt
specialiseret arbejdskraft i Ukraine, så når vore børn gik ud
af skolen og universitetet, var der en efterspørgsel efter
deres kundskaber i økonomien. Det viste året 2010 meget klart.
Men ak, det selv samme år besluttede Janukovitj, efter sin
indsættelse i embedet, at forråde alle. Han forrådte sine
vælgere, der havde troet, at han ville sikre økonomisk
integration med Rusland. Han bedrog Vesten, hvor han begyndte
at eksportere sin hastigt voksende, personlige rigdom. Han
begyndte at forsikre Vesten om, at han ville få Ukraines
integration i Europa til at ske. Det er grunden til, at, i
juli 2010, Janukovitj’ Regionspartiet, sammen med
Kommunistpartiet og Litvin-blokken, som tilsammen udgjorde et
koalitionsflertal i parlamentet, stemte for Ukraines
europæiske integration. Dette blev vedtaget af Ukraines
parlament, men det skete imod vort folks vilje. Det skete
endog imod de løfter, som disse politiske kræfter havde givet.
Hverken Regionspartiet eller Kommunisterne havde ført
valgkampagne på en platform for at bryde båndene til Rusland
og gøre fremstød mod Den europæiske Union.
Tværtimod havde vort folk i to folkeafstemninger, tilbage i
1991, stemt for at være sammen med Rusland og Belarus, og for
at opbygge en ny, forbedret alliance. Men så trampede
præsidenterne Kravchuk, Kutjma og Jusjtjenko, efterfulgt af
Janukovitj, på det, som befolkningen havde stemt for.
Janukovitj og Regionspartiet begyndte at opbygge den myte, at
Europa ønsker Ukraine, og at Ukraine burde orientere sig mod
Europa og integrere sig med EU.
I mellemtiden beregnede vore akademiske økonomer, hvis
resultater i forbindelse med relationer med Rusland jeg
allerede har nævnt, hvad Ukraine ville få ud af at integrere

sig med Vesten. Det, de nåede frem til, det samme Ukrainske
Videnskabsakademis Institut for Nationaløkonomiske Prognoser,
var rædselsvækkende. For at integrere sig i EU, bare ind i den
frihandelszone, der var påbudt i en Associeringsaftale, ville
det koste 160 mia. euro at modernisere den ukrainske økonomi.
Hvor skulle penge i denne størrelsesorden komme fra?
Da disse kalkuler, der viste, hvad Ukraine ville få ud af
associeringen med EU, blev fremlagt for premierminister Azarov
i efteråret 2013 og for præsident Janukovitj, så begyndte de
også at rive sig i håret over, hvad der ville ske med den
ukrainske økonomi. Det var selvfølgelig sent, at de begyndte
at rive sig i håret. I tre år havde de cirkuleret myter om den
økonomiske fremgang, som Ukraine ville opleve, hvis landet
associerede sig med EU. De havde spredt reklame for denne
euro-psykose i tre år. Men da den ukrainske regering, den 21.
november, 2013, besluttede at udsætte underskrivelsen af
Associeringsaftalen, så gik hele den operation, der var
planlagt i forvejen, forberedt og betalt for af Vesten, og som
involverede en temmelig betydelig del af den ukrainske
befolkning, der havde satset på en orientering mod Vesten, i
gang. Euromaidan gik i gang.
Den 29. november 2013 i Vilnius nægtede Janukovitj at
underskrive Associeringsaftalen med EU. Den nat, 29.-30.
november, 2013, ophørte det fredelige Euromaidan med at være
fredeligt. I dag forstår vi alle, at dette scenario var
planlagt forud, på vegne af, og betalt af, USA, og det blev
udført af [Ukraines] præsidentielle stabchef, Lyovochkin.
Pludselig brugte Berkut-specialstyrkerne upassende magt mod
studenterne, der protesterede på den centrale plads. Selv om,
ud fra hvad jeg ser om begivenhederne i Frankfurt den 18.
marts 2015, så brød politiet på en meget hård måde optøjerne,
hvor
demonstranterne
ligeledes
havde
brosten
og
Molotovcocktails og brændte bildæk af. Og hvad med Ferguson,
Missouri? I USA tog man også hårdt fat på demonstranter, der
protesterede over nedskydningen af en sort mand. Men i Kiev

greb demonstranterne den 1. december 2013 køller, kæder,
Molotovcocktails og brosten, og de gik til angreb mod folk fra
politiet, fra Berkut-specialstyrkerne, der denne gang var
ubevæbnede. De havde ikke engang politistave. Vesten, især
USA, forbød Janukovitj at bruge magt. De forbød det.
Det var dernæst, den 21. februar 2014, de vestlige lande –
udenrigsministrene fra Tyskland, Frankrig og Polen – der,
sammen med Janukovitj og oppositionens ledere Jatsenjuk,
Klitjko og Tjagnibok, tog ansvaret for at underskrive en
aftale om, at Janukovitj skulle gå af, og der skulle komme en
ny regering i Ukraine. De påtog sig ansvaret for at gøre det
til en fredelig overgang.
Men hvad skete der så i vores land? Selv før den 20. februar
var der våben på Maidan. Der var nedskydning af både
demonstranter og Berkut-folk, udført af mystiske snigskytter,
hvis identitet endnu i dag ikke er fastslået. Således fremkom
de »Himmelske Hundrede« skudofre.
Hvad var så det næste, der skete i Ukraine? Så de vestlige
lande ikke, i løbet af vinteren 2014, at nazister havde
overtaget magten på Euromaidan i Kiev? Det var partier og
politiske kræfter, der åbenlyst prædiker en nazistisk
ideologi. De skjuler det ikke og proklamerer »Ukraine frem for
alt!«, »Ukraine for ukrainere!«. De bruger Bandera-slogans.
Stepan Bandera var agent for Hitlers efterretningstjeneste,
Abwehr. Han samarbejdede med nazisterne og organiserede sine
folk til at yde Hitler hjælp. Ved den Internationale
Militærdomstol i Nürnberg, hvor de tyske fascister blev
retsforfulgt, blev deres hjælpere også dømt. Artikel 6 i
Nürnbergdomstolens charter sagde, at de medskyldige skulle
dømmes og straffes. Men i dette tilfælde kom tilhængerne af
Bandera og Shukhevych med deres sorte-og-røde, pronazistiske
flag, og deres svastikaer – enten ligefrem det nazistiske
hagekors, eller Wolfsangel, et andet nazi-symbol – og med
portrætter af Bandera, Konovaletes og Shukhevych, der også var
agenter for Abwehr; og med slogans, som opfordrede til at »gi’

Moskali’erne kniven«, hvilket er en nedsættende, ukrainsk term
for russere, og »hæng kommunisterne«. Det var sloganet for
dem, der marcherede på Maidan. Disse symboler kunne ses, ikke
blot i Kiev, men både før og efter kuppet bredte de sig i hele
Ukraine. Og de vestlige lande bemærkede dem ikke.
Fra den 23. februar til den 5. marts 2013 blev det muligt for
vores delegation af ledende repræsentanter for nogle ukrainske
venstrepartier at turnere i Europa, hvor de besøgte Frankrig,
Tyskland og Italien. Dette blev arrangeret af vore kolleger
fra LaRouche-bevægelsen. Jeg er meget taknemmelig over, at de
gav os mulighed for at holde dusinvis af møder,
pressekonferencer og interviews. Takket være medlemmer af
Europaparlamentet fra det italienske Liga Nord blev det muligt
for mig at afholde en pressekonference den 26. februar i
Europaparlamentet. Allerede på dette tidspunkt forklarede vi,
hvad det var, der skete i Ukraine. Allerede dengang advarede
vi om truslen om borgerkrig og opløsning af landet, der kunne
føre til Tredje Verdenskrig. Og jeg opfordrede dengang Berlin,
Moskva og Paris til at forene deres indsats: især disse tre
centre – Berlin Moskva og Paris – til at forene deres indsats
og forhindre nazisterne i at overtage Ukraine. At hjælpe med
at forbyde alle neonazistiske partier og bevægelser i Ukraine.
Hvis det var sket på dette tidspunkt, ville de efterfølgende
rædsler i Ukraine ikke være sket: hvor dusinvis af mennesker
brændte ihjel levende i Fagforeningsbygningen i Odessa den 2.
maj, 2014. Da man åbnede ild mod en fredelig demonstration i
Mariupol den 9. maj. Da Krim, efter at set dette nazistiske
kup, forlod Ukraine. Da Donbass rejste sig til modstand, og
hvor blodet stadig flyder. Endnu i dag. Der er 50.000 døde,
hundreder tusinder af invaliderede, og to millioner
flygtninge, inklusive dem, der har forladt landet af politiske
grunde. Det er ikke en lille pris, man har betalt for dette
forfatningsstridige, neonazistiske kup i Ukraine!
Dette er en tragedie for hele nationen; det er ikke kun
Donbass, der lider. Ukraine som helhed er blevet tappet for

sin styrke. I 2014 faldt Ukraines BNP med 7 %.
Industriproduktionen faldt med 10,7 %. Alene i januar 2015
faldt industriproduktionen med yderligere 21 %. Den nationale
valuta er blevet devalueret med to tredjedele. I dag er
Ukraines reserver af guld og fremmedvaluta kun US$ 5,5 mia.
For et år siden var de US$ 24 mia. Der er ikke engang nok til
at dække tre måneders import, hvilket er standardmindsteniveauet. For Ukraine er det US$ 9 mia., men landet har
ikke reserverne til at dække det.
I mellemtiden tigger Ukraine om den seneste almisse fra IMF.
Den 11. marts besluttede de at udlåne US$ 17,5 mia. Men ikke
det hele på en gang, snarere hen over tre år. I 2015 kommer
der US$ 5 mia., som allerede var opbrugt den 13. marts, og
yderligere US$ 5 mia. ved årets slutning. I alt US$ 10 mia.
Men i 2015 har Ukraine betalinger til udenlandsgæld på US$ 11
mia.! Så lånet fra IMF dækker ikke engang afbetalingerne på
gælden.
Og hvad er så lånebetingelserne? De er absolut monstrøse!
Ukraine gik ud af året 2014 med den største nedgang i sin
naturlige befolkning i verden. Vi har verdens næst værste
dødsrate. Men for den naturliglige befolkningstilvækst, der
defineres som forskellen mellem dødsraten og fødselsraten, har
vi den værste nedgangsrate i verden. Og det var for sidste år.
Hvad vil der ske i år, under IMF’s drakoniske betingelser?
Tænk over det: for at opnå disse elendige milliarder af
dollars gik Jatsenjuk-regeringen, det ukrainske parlament og
Ukraines præsident med til en pludselig, brutal stigning i
forbrugsafgifterne. Prisen for naturgas vil stige med 3,3
gange. Elektricitet vil blive 3,5 gange så dyrt. Varme – 72 %
i år. Varmt vand – 55 %. Koldt vand – 15 %. Hvordan skal folk
betale det? Jeg vil gerne have, at I forstår, hvad
mindsteeksistensniveauet for indkomst i Ukraine er, for
lønninger og pensioner, fastsat ved lov. Disse niveauer blev
fastsat i december 2013 for 2014-statsbudgettet, der
forudsatte, at de ville blive indeksreguleret for inflation.

Men det gjorde den nye regering ikke, de indeksregulerede ikke
betalingerne, selv om inflationen i 2014 var 24,9 %, den
højeste inflationsrate i verden. Mindsteeksistensniveauet for
indkomst, fastsat for Ukraine i december 2013 og stadig i
kraft, modsvarede, på det tidspunkt, $ 152 pr. måned for en
person. Men med devalueringen af den nationale valuta med to
tredjedele siden da, modsvarer mindsteeksistens-indkomsten nu
$ 49 pr. måned. Mindstelønnen er $ 51. Mindstepensionen er $
40. Det er, hvad statsbudgettet giver en pensionist pr. måned
–$ 40.
Den gennemsnitlige, månedlige pension i Ukraine modsvarer $
60. Hertil kommer, at det er en del af IMF-pakken, at
pensioner skal pålægges en skat for at finansiere
forsvarsudgifterne.
Den tid, som en person skal have arbejdet inden for tungt,
fysisk arbejde, for at være kvalificeret til at få pension, er
blevet sat op med 5 år. Ancienniteten for professionelle, før
de kan modtage pension, er sat op. Det er et stort anslag mod
vore pensionister! Jeg erkender, hvilken byrde de er for IMF.
Vi har 14 millioner pensionister, en tredjedel af
befolkningen. IMF ser frem til, at Ukraines pensionister dør,
så hurtigt som muligt. Og ikke kun pensionisterne! Også
arbejdende mennesker. Se på lønningerne. Den gennemsnitlige
timeløn i Ukraine i dag er 0,2 euro, dvs. tyve eurocents i
timen. Den gennemsnitlige timeløn i EU er 23 euro. Kan man
overhovedet kalde det en løn? Det er derfor, vort folk bliver
syge og dør.
Fødevarepriserne stiger så meget, at folk ikke kan spise
ordentligt. Og oveni alt dette kommer så de planlagte
stigninger i forbrugsafgifterne. IMF kræver nedskæringer i
omkostningerne til uddannelse. Antallet af højere
læreanstalter i Ukraine er blevet skåret ned med 60 %.
Antallet af skoler bliver skåret ned med 5 %.
IMF krævede stop for subsidier til den agro-industrielle

sektor. Hvordan skal landmændene overleve? Hvordan skal de så
afgrøderne? Beregningen går ud på, at de vil blive tvunget til
at sælge deres jord. Landbrugsministeriet har sat tre
fjerdedele af landbrugsejendommene i Ukraine til salg under
privatisering. De vil blive opkøbt af DuPont, Monsanto og
deslige, billigt, så de kan dyrke deres genetisk modificerede
afgrøder her, og oversvømme Europa og verden med dem.
Dette er, hvad man gør mod Ukraine: krig, død, sult og
fattigdom. Hvad vil Europa få ud af det? Hvad står Europa til
at vinde? Forstår europæerne virkelig ikke, at krigens flammer
nu vil blusse endnu mere op, og at den tilsyneladende lokale
krig i Ukraine så vil føre til en verdenskrig – til en
konflikt med Rusland? Hvorfor vil man gøre dette?
Jeg håber inderligt, at fredelige initiativer vil sejre. Jeg
håber inderligt, at dette mareridt i Ukraine kan standses, og
at Ukraine vil få mulighed for at bruge sit enorme potentiale,
sine intellektuelle, industrielle og videnskabelige
kapaciteter. De findes stadig væk. Menneskene er stadig i
live. Jeg håber, at Ukraine kan vende sig mod opbygning af
ting, og, sammen med Rusland, og Europa, og Kina, bygge nye
landbroer, og den Nye Silkevej, og programmet for at udvikle
Månen, og så videre.
Det
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hvad

jeg

ønsker

for

mit

land,

og

for

hele

menneskeheden.
Sluttelig vil jeg gerne sige noget – for jeg er ikke fysisk
til stede i Australien, men der er en person der, der ligner
mig meget, og som derfor er blevet kaldt min søster: [medlem
af CEC’s Eksekutive Komite] Gabrielle Peut. Jeg vil gerne sige
dette til hende:
’Min kære Gabby, jeg er glad for at tale til dig. Jeg tror, vi
vil mødes mange flere gange i fremtiden.’
Det tror jeg på.«

