En litt annen vurdering av valget i Ukraina.
Med solid flertall for `pro-europeere` jubler kveldsnytt på tysk allmennkringkaster
ARD over valget i rest-Ukraina, søndag kveld. Og ZDF, `zentral-dumm-funk` tilføyer:
`Porosjenkos pro- EU-kurs bekreftes klart`. Vi hører samme ekko i NRK, TV2 og
norske kommersmedier.
Selv vurderer Porosjenko valget som `maktfull demonstrasjon for tettere EUtilknytning. Tar vi med svært lav valgdeltakelse, blir likevel ikke `seieren for en provestlig kurs` entydig og maktfull. Det kan også være grunn til at ARD og ZDF ikke
opplyser om deltakelse.
Riktignok finner vi en nøktern melding hos Bayerische Rundfunk: Kun litt over 40 %
av 36 millioner stemmer. Litt over 21 % går til Porosjenko-blokk og `folkefronten`,
som ledes av Washingtons favoritter fra og med kuppet, 22/2-14; Jatsenjuk. Omregnet
til andel av alle med stemmerett er da bare 8 % av velgerne bak de 2 `seierherrene`.
Det viser at resultatet rett nok gir de 2 formell legalitet, men legitimitet i et folk der
nesten 60 % ikke deltar, gir de ynkelige tallene ikke grunnlag for.
Et annet problem ved resultatet er de resterende 57 % på 6 andre partier, som passerer
5 %-grensen. Via nominering åpnes i alle partiene for fascister og høyre-ekstremister i
Radaen. Det lover ikke godt. Under Maidan-kuppet skyves liberal-demokratiske og
parlamentariske metoder til siden og opposisjon skremmes med terror og trusler om
mer terror. Det viser seg i oppslutningen om valget i områdene med sterkere innslag
av voldelige aksjoner mot freds-opposisjonen.
Jatsenjuk-`folkefronten` nominerer `kommandanter for frivilligbataljonene`. En
passant: Når tyske og norske statskanaler bruker `frivillig-bataljoner` som betegnelse
på forbryter-bander med fascistiske røtter, skjønnmales og bagatelliseres det høyreekstreme også i vest.
Samtidig jubler den tyske storavisen, Süddeutsche Zeitung, over at Høyre Sektor kun
får litt over 2 %. Det utlegges som `bevis på at myten i russisk propaganda om fascistjuntaen i Kiev endelig er ute av verden`. Det er feil. Valgresultatet bekrefter mye mer
at Ukraina-fascistene nå integreres i `sentrum`, dvs. direkte i de ukrainske
regjeringspartiene.
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