Fascist-faren fra Ukraina er ikke over
Talskvinne for Linkes internasjonale forbindelser og medlem av den tyske forbundsdagens
utenriks-komité, Sevim Dagdelen, sier mandag om resultatet av valget til Verkhovna Rada:
`De som snakker om mindre fare for høyre-ekstremisme i Ukraina, forstår ikke resultatene.
Med Oleg Ljasjkos Radikale Parti får et åpent fascistparti egen fraksjon i den neste Radaen.
Dessuten kan også Svoboda klare 5 % - sperren. Men viktigst er hos Jatsenjuks `Folkefront`,
som nå er på 1. plass, er prominente høyre-ekstremister blant de 4 første.
Fascist-faren i Ukraina er ikke over. Oleg Ljasjko er en fanatiker, som fisker stemmer med å
bruke tortur-videoer. Fascistiske Svoboda kan også få innpass. Via Folkefronten av neoliberalister med kupp-statsminister Jatsenjuk i spissen vil også landskjente fascister stå fram.
Kvinnen Tatjana Tsjornovol på 2. plass forlater UNA-UNSO-militsen fordi bevegelsen ikke
er høyre-ekstrem nok. Andrij Parubij, som i 1991 etablerer det fascistiske Ukrainas Sosialnasjonale parti er på 4. plass på Jatsenjuks liste. Dermed rykker også kommandører for de
fascistiske frikorpsene inn som de mest sentrale støttespillerne i `folkefronten`. Nei, slutt på
fascist-faren i Ukraina er det ikke snakk om. Et signal om fred og forsoning med Øst-Ukraina
er like lite resultat av valget. `Folkefronten` og det neoliberale `Selvhjelpspartiet` betyr at de
kreftene vinner som satser på å fortsatt krig i Donbass. At det i alle områder med store etniske
mindretall, som i Odessa, er også et dårlig signal om samhold i det framtidige Ukraina. Jeg
beklager spesielt at Ukrainas kommunistiske parti som har fast plass i Radaen fra Ukrainas
grunnleggelse ikke kommer inn i parlamentet. Rettsforfølgelsen av partiet, som særlig i VestUkraina gjør det umulig å drive åpen virksomhet, også som følge av fascist-angrep mot UKPkontorene, forfølgelse, tortur og drap på medlemmene, forklarer også hvorfor partiet som får
13 % ved forrige valg, nå ikke når opp til 5 %.
Nå trenger Ukraina forsoningsprosess, der alle deler av landet er med. Forbundsregjeringen
må legge vekt på stabilisering i Ukraina og ikke presse gjennom en høyre-ekstrem markedsliberalistisk politikk via Ukrainas assosieringsavtale med EU. Det vil bare styrke kreftene som
er opptatt av å fortsett krigen i Øst-Ukraina`.
Norske medier og politikere, med NRK og regjeringen i spissen, må fjerne bindet på høyreøyet og se realitetene før det er for sent. 22/11-2011 var dessverre ingen enkelt-forbrytelse,
utført av en `solo-terrorist`. Fascismens funksjon er å redde kapitalismen i krise.
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