Azov
og
den
Ukrainske
Sikkerhedstjeneste (SBU)
angriber
de
Progressive
Socialisters kontor.
Inkl.
video-interview
(russisk)
Tirsdag, 1. nov., 2016 – Schiller Instituttet har modtaget en
e-mail fra Kiev, som rapporterer, at regeringens
sikkerhedsstyrker har angrebet og besat Ukraines Progressive
Socialistpartis (PSPU) kontor. Angrebet fandt sted fredag, 28.
okt. Nedenstående erklæring
Pressetjeneste i dag.

blev

udstedt

af

PSPU

»Azov« refererer til Azov-battaljonen, en bevæbnet
organisation med rødder i den fascistiske bevægelse Sektor
Højre, der var medvirkende til det voldelige kup i februar,
2014, hvor Ukraines valgte præsident, Viktor Janukovitj, blev
væltet. I år har Azov registreret sig som et politisk parti
ved navn det Nationale Korps.
Dr. Natalia Vitrenko, økonomen, der leder PSPU, har fra
begyndelsen af 1990’erne advaret om, at de brutale, økonomiske
politikker, som den Internationale Valutafond (IMF) krævede,
ville sætte scenen for politisk kaos og en fascistisk
bevægelse i Ukraine. Hun var præsidentkandidat i 1999, der
iflg. opinionsundersøgelser havde 30 % ’s opbakning, før
hendes kampagne blev ødelagt af et mordforsøg. Hendes parti er
i år blevet udsat for fysiske angreb fra Sektor Højre-bøller
og konfronteres med regeringens forsøg på at ophæve dets
registrering som et politisk parti.
Baggrundsinformation og dr. Vitrenkos taler på engelsk kan ses

via de links, der vises ved slutningen af denne artikel.
Erklæring fra PSPU Presseafdeling
Den ukrainske regerings politiske terrormaskine har til
hensigt at knuse enhver fri tænkning, enhver lille spire til
selvstændig mening, og enhver analyse af aktuelle
begivenheder,
som
politiske
partier,
offentlige
organisationer, journalister eller forfattere, foretager.
Alt imens de skjuler sig bag slogans om europæiske værdier,
demokrati og regering ved lov, handler de ukrainske statslige
institutioner i virkeligheden, gennem retshåndhævende
myndigheder og nynazistiske bataljoner, for at gennemføre en
systematisk udrensning af enhver uenighed.
Euromaidan-regeringens

kamp

Socialistparti (PSPU) og
udfordrer verdenssamfundet.

imod

dets

Ukraines

leder,

Progressive

Natalia

Vitrenko,

Den 28. okt., 2016, brød en gruppe personer, inklusive styrker
fra Azov, indgangsdøren ind og besatte Siver Ukraina LLC’s
præmisser. Siden 2005 har PSPU været en af lejerne i denne
bygning, såvel som også redaktionen for PSPU-avisen Dosvitni
ogni (Lyset før Morgengryet), og senere de offentlige
organisationer Dar Zhizni (Livets Gave), det Eurasiske Folks
Union og Sammenslutningen af Ukraines Ortodokse Kvinder.
Siver Ukraine LLC købte disse præmisser i 2003 og har ikke
legalt fået disse rettigheder fjernet i de mellemliggende år.
Der er heller intet parti, der har betvivlet eller opløst de
lejemål, der er indgået ved kontrakt med de føromtalte lejere.
Ikke desto mindre, gennem at eksekvere en politisk ordre om at
handle imod PSPU, der har en unik status som et parti i
opposition til den nuværende nationale politik og
udenrigspolitik, og imod dets leder, Natalja Vitrenko, har
politiet grundlæggende set gjort det muligt for disse
præmisser at blive overdraget SBU til en illegal

gennemsøgning. Dette markerer begyndelsen af en ny fase af
politisk terror imod PSPU.
Baggrundsinformation:
»Ukrainian Economist Natalia Vitrenko: Finding a Noble Path
out of the Crisis«, EIR, 6. november, 2009.
«Ukrainian Patriots Expose EU Support for Neo-Nazi Coup«, EIR,
7. marts, 2014.
»Let us end this nightmare, and turn to building things«,
speech by Natalia Vitrenko to Citizens Electoral Council of
Australia International Conference, March 2015.
(Oversat til dansk: Gribende rapport fra Ukraines Natalia
Vitrenko: »Lad os stoppe dette mareridt, og vende os mod
opbygning af ting« http://schillerinstitut.dk/si/?p=6114)
»Facing Terror Under a Kiev Regime« EIR, 24. april, 2015.
(Ovenstående

artikler

i

EIR

kan

søges

i

EIR’s

arkiv:

http://www.larouchepub.com/eiw/public/2016/index.html)
Se video-interview udlagt 1. nov. (på russisk):
https://www.youtube.com/watch?v=luE8frGHjgY&feature=youtu.be
Se også Schiller Instituttets store dossier om Ukraine, via
taggen ‘Ukraine’ på denne artikel.
Foto: Natalia Vitrenko, fra interviewet den 1. november, 2016.

