Ukraina: Over til skrekk-kabinettet
Etter valget, 26/10, er det full fart på tautrekking om taburetter. President Porosjenko
foreslår koalisjon med statsminister Jatsenjuks `Folkefront` og vil ha med `Selvhjelp`.
Det tilbakevises av Jatsenjuk som hevder sin rett til å danne ny regjering og foreslår
allianse uten Porosjenko. Han vil danne regjering med Selvhjelp, Julia Timosjenkos
Fedreland og Ljasjkos Radikale.
Om Jatsenjuks planer realiseres, får vi et skrekk-kabinett; En allianse av høyrenasjonal og anti-russisk populisme vil overby hverandre gjensidig. Fortsatt borgerkrig
i øst blir da mest sannsynlig. `Folkefronten` vil på nytt prøve å gjenerobre Donbass.
Sjef i det radikale partiet, Ljasjko, vil ikke forhandle: `Terrorister forhandler vi ikke
med. De skyter vi`. Og Julia Timosjenko sier på telefonen i vår: `Putin må få en kule i
hodet. Russland må tilintetgjøres med atombomber`.
Takket være mange direkte-mandater får Porosjenko 150 av 423 representanter i
parlamentet og blir største partigruppe. 27 mandater kan falle vekk fordi Krim og
opprørs-Donbass ikke er med. Derfor ber han sine folk støtte Jatsenjuks kandidatur
som statsminister.
Men han trues samtidig av Maidan-folk. Fascist-Svoboda, som får direkte mandater i
det nye parlamentet, anklager regjeringspartiene for valgfusk og opphever `borgfreden
på Maidan`. Partisjef Tjagnibok sier på protestmøte i Kiev at resultatet for hans parti
er manipulert ned fra 5,2 til 4,8 % for å holde Svoboda ute av parlamentet. Bak
manøveren antyder han `en bisarr allianse av russiske, ukrainske oligarker og EU`.
Sannsynligvis stemmer flere Svoboda-tilhengere `Folkefronten` i riksvalget, men
stemmer på Svoboda-mandater ved direkte-valg i egne regionale bastioner, som Kiev
og omegn. I samme område tar også nestleder i Høyre Sektor 1 direkte mandat. Valget
viser også opposisjonens regionale styrke. Opposisjonsblokken som `RestRegionsparti`, får i landsmålestokk 9,4 % og blir dermed det 4. størst i den ukrainske
Radaen. I russisk-språklige Øst-Ukraina blir partiet klart størst og er oppe under 40 %.
Her får også kommunistpartiet, UKP, stor oppslutning.
Søndag, 2/11, velges også i Donbass. På forhånd betegnes valgene som illegitime av
NATO og `Vesten`. Russland anerkjenner derimot disse valgene. I begge
folkerepublikkene er det ad hoc registrert et regjeringsparti og et alternativt grasrotparti, men kommunistpartiet har ikke fått godkjent registrering av valgstyrene i
Donetsk og Lugansk.
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