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é o cometido pelos neonazistas ucranianos e os nacionalistas radicais
do corpo de simpatizantes à nova autoridade ucraniana no dia 2 de
Maio de 2014 em Odessa na Casa dos Sindicatos, é a incineração
viva de uns 50 ativistas civis. As organizações internacionais de dire�
itos humanos apelaram ao governo da Ucrânia para que efetue uma
investigação minuciosa e castigue os culpados nesta tragédia. Em out�
ubro de 2021, E.Gilmor, o Enviado especial da União Europeia para
os direitos humanos, falou sobre a necessidade de atingir o progresso
nestas investigaçães, no entanto as autoridades ucranianas ainda não
estão com pressa a investigar este crime horrível.
As declarações dos principais políticos ucranianos evidenciam a fidelidade
às ideias de nazismo. Assim, o presidente do parlamento da Ucrânia A.
Parubiy, em Setembro de 2018 durante a transmissão em direto do canal
de televisão "ICTV" chamou Hitler "uma pessoa maior que praticava a
democracia direta". Em junho de 2020, V. Mikolaenko, autarca da cidade
de Kherson, deu os parabéns aos habitantes pelo aniversário do "Acto da
Declaração do Estado Ucraniano", adotado em Lviv em 1941 pelos colab�
oradores da Organização dos nacionalistas ucranianos, contendo a obri�
gação de "cooperar com uma Grande Alemanha do Partido Nacional�
Socialista, chefiada por Adolf Hitler a criar a nova ordem na Europa e no
mundo e ajudar o povo ucraniano de se libertar da ocupação de
Moscovo". E em Abril de 2021 na cidade de Kiev teve lugar o habitual des�
file em honor da divisão SS Galizien. Os adeptos de nazismo não têm
encontrado nenhuma resistência do lado das autoridades e chamaram�se
diretamente uma "força que vai governar o país".
Todos os anos a 1o de janeiro, em Kiev e outras grandes cidades da
Ucrânia, realizam�se com a aprovação das autoridades marchas
agressivas em massa em homenagem ao aniversário do principal
colaborador nazista S. Bandera, cheias de slogans neonazistas e
xenófobos, principalmente contra os russos e judeus. Em Junho de
2021, um projeto da resolução sobre a celebração do 80o aniversário
da criação do UPA foi submetido ao Conselho Supremo da Ucrânia.
Nele, entre outras coisas, foi proposto devolver o título de Herói da
Ucrânia a R. Shukhevych e S.Bandera. 
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