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Rusland: Churkin, Lavrov om ukrainske
krigsforbrydelser

18. juni 2014 ? Vitaly Churkin, russisk ambassadør til FN, fremlagde et revideret udkast til en resolution i
FN?s Sikkerhedsråd om Ukraine, som kombinerede elementer fra de to foregående, afviste resolutioner, men
som tager højde for den kritik, som disse udkast fik fra vestlige stater, sigerRussia Today. Churkin sagde:

?Vi mener, at vi gjorde vores bedste for at gøre det til en afbalanceret tekst, en tekst, som kan tiltrække
støtte fra en bred kreds af medlemmer af Sikkerhedsrådet.?

Churkin fordømte også Kiev-militærets fortsatte luft- og morterangreb i Østukraine, inklusive med
hospitaler, flygtende civile, beboelseshuse og en børnehave som mål. Han sagde:

?Det volder særlig bekymring, at de ukrainske styrker anvender ammunition uden styresystem og
inhumane våben. Der er en videooptagelse, som viser, at artilleri, der omfatter fosfor-brandbomber, er
blevet anvendt af det ukrainske luftvåben imod byen Semyonovka, i Donetsk-regionen, og som
kvalificerer som en krigsforbrydelse.?

?Et forslag til etnisk udrensning?
?Civile i området er blevet efterladt uden nogen vandforsyning i mindst 10 dage nu, eftersom
vandforsynings-faciliteter og energi-infrastruktur med overlæg er mål for de ukrainske styrker?,
sagde Churkin.

Han sagde:
?I en række byer i Østukraine har Kiev-myndighederne med overlæg standset udbetalingen af sociale
ydelser og således udset den mest sårbare del af befolkningen ? pensionister, invalidepensionister ?
som mål.?

Churkin sagde, at der nu er henved 100.000 flygtninge i Rusland, i 195 midlertidige krisecentre.

Han fordømte også FN?s Sikkerhedsråd for ikke at fordømme pøbelangrebet på Den russiske Ambassade,
hvor

?De ukrainske håndhævere af loven intet gjorde i denne uhyrlige situation. Politiet forlod ganske
enkelt scenen, mens indenrigsministeren roligt så til på sikker afstand. Dette er helt åbenbart en grov
krænkelse af Ukraines internationale forpligtelser.?

I en kommentar til anti-Kiev-styrkernes nedskydning af Kievs Il-76 transportfly, sagde Churkin, at

?alt imens familiernes sorg er forståelig, så må man ikke glemme, at disse mænd blev sendt afsted til
epicentret for en bevæbnet konfrontation, der blev indledt af Kiev-myndighederne selv?,

og at Kiev ikke kondolerede i forbindelse med de 50 mennesker, som hæren dræbte.

I mellemtiden fordømte udenrigsminister Lavrov den kendsgerning, at præsident Poroshenkos lovede
våbenhvile har forvandlet sig til

?en midlertidig våbenstilstand, som ville gøre det muligt for de såkaldte separatister at forlade ukrainsk
territorium.? Lavrov sagde: ?Dette er ikke en forhandling, og dette er ikke en national dialog, som
involverer alle parter i landet; dette er i bund og grund et forslag til etnisk udrensning.?

Sektor Højre torturerer journalister; den ukrainske hær dræber dem
To russiske journalister fra Zvezda Tv blev fanget af Sektor Højre lørdag og frigivet mandag, efter at være
blevet tortureret. Reporterne blev tvunget til at underskrive erklæringer og tale til en videooptagelse og sige,
at Rusland havde beordret dem til at undergrave Ukraine, og undskylde. De blev truet med døden, men
løsladt mandag efter to dage.

Tilbage i Moskva, med omfattende skader efter gennembankning, sagde de:

?De [Sektor Højre] dikterede os, hvad vi skulle skrive. Hvis jeg skrev noget forkert, tævede de os og
tvang os, under dødstrusler, til at skrive brevet om.?

Nazisterne sendte tekstbeskeder til den ene reporters kone, der sagde, at de ville skære hans hoved og ben af
og sende dem hjem, et stykke ad gangen, iflg.RT. De forlangte en løsesum på 200.000 dollars fra deres
slægtninge.

?Atter engang fordømmer vi dem?
Journalisten slukkede ikke for sin telefon, som optog alle samtalerne mellem journalisterne og deres
fangevogtere, sagdeRT.

Tirsdag blev to journalister fra Rossiya 24 Tv dræbt, da to mortergranater ramte deres position ved en antiKiev kontrolpost. Beskydningen af Rossiya-journalisterne blev opfanget på film.

Udenrigsminister Sergei Lavrov anklagede Kiev for inhumane handlinger og for med overlæg at true
journalister på livet.

?Jeg overrækker min inderligste kondolence til [journalist] Igor Kornelyuks familie, kolleger og andre,
som forsøger at fortælle sandheden om, hvad det er, der foregår i Ukraine?,

lød erklæringen fra diplomaten.

?Vi må, atter engang, udtrykke vor fordømmelse af de ukrainske myndigheders handlinger imod
journalister ? idet de konstant underkaster dem inhuman behandling, tilbageholdelse, skaber hindringer
for deres arbejde og fabrikerer anklager om spionage.?

Russisk gasledning til Europa sprængt i luften i Ukraine
Den største russiske forbruger-gasledning i Ukraine blev sprængt i luften i går. Brotherhood-gasledningen til
naturgas er 4.451 km lang og passerer gennem Ukraine til Slovakiet, hvor den deler sig i to retninger, hvor
den ene forsyner Den tjekkiske Republik, Tyskland, Frankrig og Schweiz med gas, og den anden går til
Østrig, Italien, Ungarn og adskillige lande på Balkan. Hvorvidt eksplosionen vil påvirke gasforsyningerne til
Europa, vil vi få at se i de kommende dage, rapporterede Gazprom.

?Det er Ruslands skyld?
Årsagen til eksplosionen er stadig uklar, fordi det er umuligt at nærme sig den enorme ildebrand på
eksplosionstidspunktet.RT rapporterer, at Ukraines Indenrigsministerium nævnte mulig terrorisme ? baseret
på, at de lokale havde hørt to høje brag før ilden. Men kun inden for en time efter eksplosionen, beskyldte
Ukraines fungerende indenrigsminister Arsen Avakov Rusland! Erklæringen fra ministeriet sagde, at det var
endnu et forsøg fra Ruslands side på at miskreditere Ukraine som gaspartner, men han fremkom ikke med
beviser.
Eksplosionen fandt sted i Poltava-regionen i landets centrum, hvor Ukraines olie- og naturgasindustri er
koncentreret, og som er under den ukrainske hærs kontrol, og som ikke har været åsted for kampe.

Tilbage i marts måned truede lederen af den ekstreme højre-gruppe, Sektor Højre, Dmitry Jarosh, med at
ødelægge de russiske gasledninger på ukrainsk territorium for at

?fratage vores fjende hans indtægtskilde.?
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