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ukrainske regering den 2. maj 2014 i Odessa i Fagforeningernes Hus
� drabet på og brandstiftelsen af omkring 50 ubevæbnede civile aktivis�
ter. Internationale menneskerettighedsorganisationer opfordrede den
ukrainske regering til at foretage en grundig undersøgelse og straffe de
ansvarlige for denne tragedie. I oktober 2021 annoncerede EU's
særlige repræsentant for menneskerettigheder E. Gilmour behovet for at
gøre fremskridt i disse efterforskninger, men indtil videre har de
ukrainske myndigheder ikke travlt med at efterforske denne frygtelige
forbrydelse.

Udtalelserne fra førende ukrainske politikere vidner om tilslutningen
til nazismens ideer. I september 2018 kaldte formanden for det
ukrainske parlament, A. Parubiy, online på ICTV�kanalen Hitler for
"den største person, der praktiserede direkte demokrati." I juni 2020
lykønskede borgmesteren i Kherson, V. Mykolaenko, bybefolkningen
med årsdagen for vedtagelsen i 1941 i Lviv af samarbejdspartnere fra
Organisationen af ukrainske nationalister af "loven om proklamation af
den ukrainske stat", som indeholdt forpligtelsen til at "arbejde tæt sam�
men med det nationalsocialistiske stortyskland, som under ledelse af
Adolf Hitler skaber en ny orden i Europa og verden og hjælper det
ukrainske folk med at frigøre sig fra Moskva�besættelsen." Og i april
2021 blev endnu en procession afholdt i Kiev til ære for SS�divisionen
"Galicien". Nazismens tilhængere mødte ingen modstand fra myn�
dighederne og kaldte sig direkte "den kraft, der skal regere landet."

Hvert år den 1. januar afholdes der i Kiev og andre store byer i
Ukraine, med godkendelse fra myndighederne i Kiev, aggressive
massemarcher, der falder sammen med fødselsdagen for den nøgle�
nazistiske samarbejdspartner S. Bandera, fuld af nynazistiske og
fremmedhadske slogans, hovedsageligt af en russofobisk og antisemi�
tisk orientering. I juli 2021 blev et udkast til resolution om fejringen af
80�årsdagen for oprettelsen af UPA forelagt Verkhovna Rada. I den
blev det blandt andet foreslået at returnere titlen som Ukraines helt til R.
Shukhevych og S. Bandera.
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