USA: Kongresmedlemmer slår
ned
på Kiev-regeringens støtte
til nazister;
Ukraines Vitrenko angrebet af
nazi-bøller
27. april, 2018 – Den 25. april sendte femoghalvtreds
medlemmer af den amerikanske Kongres et brev til daværende
fungerende udenrigsminister John Sullivan, som tilskynder USA
til at fordømme den ukrainske regerings åbenlyse støtte til
nazistiske bander, og specificerer flere tilfælde.
Dagen efter, den 26. april, blev Natalia Vitrenko og Vladimir
Marchenko, lederne af Ukraines Progressive Socialistparti
(PSPU), og venner af den internationale LaRouche-bevægelse,
angrebet af nazistiske bøller og overhældt med kefir. De to
ledere var på vej ud af en retssal, hvor dommeren havde afvist
deres sagsanlæg imod politiet, som passivt så til og ikke greb
ind, da en flok fascistiske bøller fra den tidligere Azov
Brigade havde angrebet og skamferet deres lejligheder for et
år siden, den 9. maj, 2017.
Dr. Vitrenko er tidligere medlem af parlamentet og stillede op
til præsidentposten flere gange, hvor hun vandt op til 11 % i
1999, selv efter, at hendes kampagne var afbrudt af et
mordforsøg. Hun er en kendt økonom, der specialiserer i
Ukraines sektor for sociale tjenesteydelser og i de sociale
virkninger af IMF’s betingelsespolitik.
Det tværpolitiske brev fra kongresmedlemmerne, der blev
initieret af det demokratiske kongresmedlem Ro Khanna (CA) og
kongresmedlem David Cicilline (RI), fordømte både den

ukrainske og den polske regering for at vedtage love, der
forsvarer nazister og deres tilhængere i Anden Verdenskrig,
men hvor brevet fokuserer på de forsatte, fascistiske
handlinger, der bakkes op af Ukraines regering.
De rapporterer, at Ukraines ’mindelove’ fra 2015 forherliger
»nazistiske kollaboratører og gør det til en kriminel
overtrædelse, at benægte deres heltestatus«. De fastslår, at
der har været meget lidt offentlig respons i USA, selv om de
mindre åbenlyse politikker i Polen i udstrakt grad er blevet
fordømt. De skriver: »De grupper og individer, som Ukraine
skamroser, omfatter de nazistiske kollaboratører Stepan
Bandera, Roman Shukhevych og Organisationen af Ukrainske
Nationalister (OUN), såvel som også den Ukrainske Oprørshær
(UPA). Disse paramilitære organisationer og personer
samarbejdede i visse tilfælde med nazisterne og bærer ansvaret
for mordet på tusinder af jøder, 70-100.000 polakker, samt
andre etniske minoriteter, mellem 1941 og 1945.
Det er især foruroligende, at meget af den nazistiske
forherligelse i Ukraine støttes af regeringen. Eksempler
omfatter pro-UPA kampagnen i 2017, som blev gennemført af det
Ukrainske Institut for Nationalt Minde; Kiev byrådets
navngivning af gader efter Bandera og Shukhevych; og
Shukhevych-festen i Lviv i 2017, som fandt sted på årsdagen
for Lviv-pogromerne i 1941, hvor 4.000 jøder blev dræbt.
Statssponsoreret Holocaust-revisionisme i Ukraine ledsages af
andre former for antisemitisme«, fortsætter brevet. »Som
Israels Afdeling for Diaspora-anliggender påpegede i sin
årlige rapport om antisemitisme, så er hvidvaskningen af disse
ukrainske helte faldet sammen med stigende antisemitiske
hændelser i hele Ukraine. Dette omfatter vanhelligelse af
Holocaust-mindesmærker og jødiske bedesteder, såsom
vanhelligelsen af en hellig grav i Uman med et grisehoved med
indgraveret svastika; en march i januar 2017 til Banderas ære,
under hvilken deltagerne sang ’Ud med jøder!’; såvel som
sidste sommers brandattentat mod synagogen i Lviv under

Shukhevych-festen.«
Kongresmedlemmerne rapporterer, at der sidste november fandt
en 20.000 mand stærk march sted »til ære for 75-året for UPA.
Disse marcher med fakler er tæt knyttet til organisationer
såsom den nynazistiske Azov Bataljon, en væbnet gruppe, der
blev forbudt at modtage amerikanske våben og træning af den
nyligt underskrevne Consolidated Appropiations Act fra 2018.
Snarere end at opløse Azov, optog regeringen den i den
Ukrainske Nationalgarde under Indenrigsministeriet. Gruppen er
almindelig kendt for at være tæt knyttet til indenrigsminister
Arsen Avakov.«
Kongresmedlemmerne kræver handling: Udenrigsministeriet må
bruge alle tilgængelige diplomatiske kanaler for at arbejde
med den ukrainske og polske regering om at bekæmpe opkomsten
af denne hadefulde ideologi, som rent historisk har truet fred
og sikkerhed i regionen.«
Appellen ville være mere effektiv, hvis den fortalte hele
sandheden – at det nazi-støttende regime i Ukraine blev bragt
til magten af Obama-administrationen, i særdeleshed gennem
Obamas agent for Ukraine i Udenrigsministeriet, Victoria
Nuland. Hele historien kan læses i »How Obama and Soros Put
Actual Nazis in Power in Ukraine,« EIR, Feb. 24, 2017.
Foto: Natalia Vitrenko på et møde for hendes parti, Ukraines
Progressive Socialistparti.

