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end. Op 20 en 21 maart hebben beide kamers van de Federatieve
Vergadering (het Russische parlement) het verdrag over de toelating
van de Republiek Krim en de stad Sebastopol tot de Russische
Federatie unaniem geratificeerd.

Dat was precies hoe de Republiek Krim en de stad Sebastopol na
een democratisch proces en in overeenstemming met de regels van
het internationaal recht deelgebieden van Rusland werden.
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onmiddellijk opgelost. Ten eerste is de Krim�Tataarse taal erkend als
één van de landstalen op het grondgebied van de Krim, en ten tweede
zijn de grondeigendomsrechten van de Krim�Tataren wettelijk
geregeld. Tegelijkertijd is een stabiele vertegenwoordiging van deze
bevolkingsgroep op alle bestuursniveaus verzekerd. Verder hebben
tussen 2014 en 2019 ongeveer 400 moskeeёn in de Republiek Krim
een wettelijke erkenning gekregen, zijn er 11 nieuwe moskeeёn
gebouwd en twee oude gerenoveerd, wordt er regelmatig literatuur in
de Krim�Tataarse taal uitgegeven en zijn er tientallen openbare scholen
en klassen die het Krim�Tataars als onderwijstaal hanteren. Talrijke
media, TV� en radio�uitzendingen zijn in deze taal beschikbaar.
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toerisme. Buitenlandse schepen mogen de Krimhavens niet binnen en
vliegtuigen mogen niet landen in de luchthavens. Bovendien hebben
de consulaten van de in Rusland gevestigde westerse staten geweigerd
Russische burgers die op de Krim verblijven, een visum te verstrekken.

Hiermee hebben zowel het Westen als Oekraïne in feite een aantal
fundamentele mensenrechten geschonden: het recht op leven, onder
meer op water en verwarming, op bewegingsvrijheid, op vrijheid van
gedachten en overtuigingen. Als gevolg daarvan, in plaats van de vol�
gens het Westen "geannexeerde" regio te helpen, werd de bevolking
van de Krim gestraft voor het uiten van haar wil via democratische pro�
cedures in het referendum van 2014.
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gepleegd door Oekraïense neonazi's en radicale nationalisten die sympa�
thiseren met de nieuwe Oekraïense regering. Er werden 50 ongewapende
burgeractivisten vermoord en levend verbrand. Internationale mensen�
rechtenorganisaties hebben de Oekraïense regering opgeroepen een
grondig onderzoek in te stellen en de verantwoordelijken voor deze tragedie
te straffen. In oktober 2021 verklaarde de speciale vertegenwoordiger van
de Europese Unie voor de mensenrechten, Eamon Gilmore, dat er vooruit�
gang moest worden geboekt bij deze onderzoeken, maar tot nu toe hebben
de Oekraïense autoriteiten deze afschuwelijke misdaad traag onderzocht.

De sympathie voor de nazistische ideologie blijkt uit sommige verk�
laringen van vooraanstaande Oekraïense politici. A. Parubiy, de
Oekraïense parlementsvoorzitter, noemde Hitler bijvoorbeeld "de allerg�
rootste man die directe democratie uitoefende" in een live�uitzending op
ICTV in september 2018. 

In juni 2020 feliciteerde de burgemeester van Kherson, V. Mykolayenko, de
inwoners van de stad met de verjaardag van de aanneming in 1941 in Lviv door
medewerkers van de Oekraïense Nationalistische Organisatie van de "Akte van
proclamatie van de Oekraïense Staat", die een toezegging bevatte om "nauw
samen te werken met het nationaal�socialistische Groot�Duitsland, dat onder Adolf
Hitler een nieuwe orde in Europa en de wereld schept en het Oekraïense volk
helpt zich te bevrijden van de bezetting door Moskou". In april 2021 werd in Kiev
een zoveelste processie georganiseerd ter ere van de SS�divisie "Galici". De aan�
hangers van het nazisme ondervonden geen tegenstand van de autoriteiten en
noemden zichzelf uitdrukkelijk "de kracht die het land zal besturen".

Elk jaar op 1 januari worden in Kiev en andere grote Oekraïense steden,
met instemming van de autoriteiten in Kiev, massale marsen gehouden ter
gelegenheid van de geboortedag van de belangrijkste nazi�collaborateur
S. Bandera. Bandera's verjaardag, agressieve massamarsen, vol neonazis�
tische en xenofobe leuzen, meestal van russofobe en antisemitische aard. In
juli 2021 is een ontwerp�resolutie over de viering van de 80e verjaardag van
het Oekraïense opstandelingenleger ingediend bij de Verkhovna Rada � het
Oekraïense parlement. Hij stelde onder meer voor om de titel van Held van
Oekraïne terug te geven aan R. Shukhevych en S. Bandera.





























































































25 VRAGEN OVER DE KRIM
Informatiebrochure
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