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Руската Федерация. А на 20 и 21 март двете камари на
Федералното събрание (руския парламент) единодушно
ратифицираха договора за присъединяване на Република Крим и
град Севастопол към състава на Руската Федерация.

По такъв начин, в резултат на демократични процедури и в
съответствие с нормите на международното право Република
Крим и град Севастопол се превърнаха в субекти на Русия. 
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проблема. На първо място, кримскотатарският бе признат за
държавен език на територията на Крим, и, на второ, поземлените
права на кримските татари законодателно бяха уредени.
Едновременно с това бе гарантирано участието на представители
на този народ във всички властови равнища. Още нещо, през
периода 2014;2019 г. в Република Крим бяха официално
регистрирани около 400 джамии: 11 нови и 2 реновирани стари
джамии, активно се издава литература на кримскотатарски език,
в в десетки държавни училища и класове се провежда обучение на
кримскотатарски език. Това е езикът на многобройни медии, на
телевизионни и радио; предавания.
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туристическите. Забранено е влизането на чуждестранни кораби
в кримските пристанища, а на самолетите — кацането на
летищата в Крим. Освен това, на руските граждани — жители на
Крим, се отказва визово обслужване от консулските институции
на западните държави, разположени на територията на Русия.

Следователно, и от Запада, и от Украйна бяха нарушени
редица основни човешки права — на живот, на осигуряване на
хигиена и хранене, на вода и топлина, свободата на движение,
свободата на мислене и на убеждения. В резултат, вместо да
получат помощ като "анексиран", по версията на Запада, регион,
жителите на Крим бяха наказани за това, че са изразили волята
си на референдума през 2014 г. чрез демократични процедури.
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радикални националисти от симпатизантите на новата украинска власт,
на 2 май 2014 г. в Дома на профсъюзите в град Одеса, когато бяха
убити и изгорени около 50 невъоръжени граждански активисти.
Международни правозащитни организации са призовавали
правителството на Украйна да проведе щателно разследване и да
накаже виновните за тази трагедия. С подобно искване през октомври
2021 година излиза Специалният представител на Европейския съюз по
правата на човека Имон Гилмор. Украинските власти обаче все още не
бързат с разследването на това ужасно престъпление.

За принадлежността към нацистките идеи свидетелстват
изявленията на водещи украински политици. Така, говорителят на
украинския парламент А. Парубий през септември 2018 г. в ефира на
телевизионния канал "ICTV" наживо нарече Хитлер "най;великия човек,
практикувал пряка демокрация". През юни 2018 г. кметът на Херсон
В.Миколаенко поздравява жителите на града с годишнината от
приемането през 1941 г. на "Акт за провъзгласяване на Украинската
държава" в Лвов от колабораборационистите на Организацията на
украинските националисти, включващ задължението "тясно да се
сътрудничи с национал;социалистическата Велика Германия, която под
ръководството на Адолф Хитлер създава нов ред в Европа и света и
помага на украинския народ да се освободи от московската
окупация". А през април 2021 г. в Киев се състоя поредният марш в
чест на СС дивизията "Галичина". Привържениците на нацизма не
срещат никаква съпротива от страна на властите и директно се
наричат "силата, която ще управлява страната".

Всяка година на 1 януари в Киев и други големи градове на
Украйна, с одобрение на киевските власти, се провеждат агресивни
масови демонстрации по случай рождения ден на централния нацистки
колаборационист С.Бандера, по време на които се чуват неонацистки
и ксенофобски лозунги, насочени основно срещу руснаци и евреи.
През юни 2021 г. във Върховната рада беше внесен проект на
постановление за празнуване на 80;та годишнина от създаването на
УПА. В него, освен всичко останало, се предлага да се върне званието
"Герой на Украйна" на Р .Шухевич и С. Бандера.
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