Zelensky verbood elf partijen en liet
oppositieleider Medvedchuk opsluiten.
(1)President Zelensky heeft 11 politieke partijen met
parlementaire vertegenwoordiging laten verbieden. Het
Russisch gezinde ‘Oppositieplatform-Voor leven’ is daarvan,
met 43 zetels in het Oekraïense parlement, de grootste.
Oppositieplatform pleit voor een onafhankelijk Oekraïne via
goede relaties met Rusland, maar veroordeelde de Russische
invasie.(2) Haar politiek leider Victor Medvedchuk is door de
geheime dienst SBU gevangen gezet.
Behalve Oppositieplatform zijn er tien andere Russisch gezinde partijen
uit het 450 leden tellende Verchovna Rada (Oekraïense parlement)
verboden. Bij de lijst valt op dat er veel partijen met een links
socialistische achtergrond op staan. Er lijkt daarnaast niet alleen een
scheidslijn te lopen tussen de Europees georiënteerde westelijke
Oekraïne en het Russisch gezinde Oosten en Zuiden, maar tevens tussen
nationalistische en federalistische partijen. De Russisch gezinde partijen
in het Zuidoosten pleiten voor federalisering van de Oekraïense regio’s
en willen meer vrijheden voor taal en cultuurverschillen.
(3) De documentaire ‘Ukraine on Fire’ van filmmaker Oliver Stone schetst
de achtergronden van de Maidanstaatsgreep in februari 2014 tegen de
gekozen Oekraïense president Victor Janoekovitsj. Deze Staatsgreep
leidde tot de afscheiding van de ‘oblasten’ (provincies) Donetsk en
Loegansk in de Donbasregio. Oekraïne beantwoordde de afscheidingen
met een militaire operatie, die acht jaar duurde en de grondslag vormt
voor de actuele Russische invasie.
(4) De tijdens de Maidanrevolte gevluchte president Janoekovitsj (20102014) kwam destijds via de machtige Russisch gezinde ‘Partij van de
Regio’s’ aan de macht. In feite is de jurist, zakenman en politicus Victor
Medvedchuk als vertegenwoordiger van het Russisch sprekende
Oekraïne zijn opvolger. Medvedchuk werd geboren in Siberië en
studeerde in Kiev. Hij werd advocaat en maakte politiek carrière als
stafchef van de tweede Oekraïense president Koetsjma.

De politieke carrières van de drie belangrijkste voormannen van
Russisch gezind Oekraïne zijn symbolisch voor de toenemende
onderdrukking van die bevolkingsgroep. (5) Leonid Koetsjma (19942005) kon nog 11 jaar regeren en werd met enkele jaren vertraging
opgevolgd door zijn (6=4) premier Victor Janoekovitsj. Het
presidentschap van Janoekovitsj (2010-2014) eindigde gewelddadig in
de Maidanrevolte, waarna de man asiel kreeg in Rusland. (2=7) Zijn
indirecte opvolger Medvedchuk werd nooit president, maar door het EU
gezinde west-Oekraïne beschuldigd van steun aan de
afscheidingsbewegingen op de Krim en in de Donbas. Naar eigen zeggen
speelde hij alleen een bemiddelende en dienstbare rol bij onder meer
handelscontracten. Medvedchuk kwam op de Amerikaanse sanctielijst,
werd strafrechtelijk vervolgd voor corruptie en als parlementslid
beschuldigd van landverraad. Tijdens de Russische invasie werd hij
gevangen gezet.
(8) Medvedchuk is als oppositieleider de hoofdpersoon in de
vervolgdocumentaire van Oliver Stone ‘Revealing Ukraine’. De film uit
2018 geeft een ontluisterend beeld van de economische neergang en deindustrialisatie van Oekraïne na de onafhankelijkheid. Schokkend is
onder meer de politiek-militaire rol die de Amerikanen, waaronder Joe
Biden en zijn zoon, in Oekraïne spelen. Verder kijkt de film met een
vooruitziende blik naar de toekomst en lijkt de actuele Oekraïne oorlog te
voorspellen.
(9) In 2019 waren er verkiezingen en werd de acteur en producent
Volodymyr Zelensky namens de partij ‘Dienaar van het Volk’ verkozen tot
president. Fascinerend is dat de nieuwe partij dezelfde naam draagt als
de populaire televisieserie over een geschiedenisleraar (Zelensky), die
president van Oekraïne werd, omdat hij beloofde de macht van de
oligarchen te breken en de Donbas oorlog te beëindigen.
Zelensky maakte zijn fictieve verhaal tot werkelijkheid. Hij verhief de
verzoenende politieke doelen van zijn hoofdpersonage tot het
programma van zijn politieke partij en won de presidentsverkiezingen.
Het Oekraïense kiessysteem is vergelijkbaar met het Franse en
Russische presidentiële systeem en een groot deel van Zelensky’s
achterban in de tweede ronde bestond uit Russisch gezinde krachten. In
de eerste ronde behaalde hij 30% en in de tweede ronde 73% van de
stemmen. Na bijna 3 jaar presidentschap werd steeds duidelijker dat zijn

politieke beloften nooit uitgevoerd zouden worden. De Donbas oorlog
ging een nieuwe fase in, de vijandigheid met Rusland bleef bestaan en de
oligarchen behielden hun positie. Omdat Zelensky miljoenen dollars
heeft gestald op de Britse Maagdeneilanden komt zijn naam tevens voor
in de ‘Pandora Papers’. Verder heeft hij hechte banden met de machtige
oligarch Igor Kolomoisky, wiens televisiekanaal 1+1 Zelenskys’ serie
‘Dienaar van het Volk’ uitzond. Deze Kolomoisky bezit een imperium aan
bedrijven en belangen, waaronder de grootste bank van Oekraïne
‘Privatbank’. Hieruit zou hij voorafgaand aan de nationalisatie $ 5,5 mld
hebben laten verdwijnen. President Zelensky dankt zijn politieke positie
aan de steun van deze Kolomoisky.
(10) Zelensky wordt in het Westen bewierookt als een Europese held. In
werkelijkheid is onder zijn bewind de oppositie verboden, worden
kritische journalisten opgepakt en voert de Oekraïense geheime dienst
een terreurbewind. Hij heeft de vredesonderhandelingen afgebroken,
toont zich compromisloos, vraagt wapens in westerse landen en heeft
meermalen gesteld de oorlog tot het bittere einde voort te willen zetten.
In feite streeft Zelensky daarmee naar een gedwongen onderwerping van
de afgescheiden volksrepublieken in het Russisch gezinde Oosten.
11) Zelensky heeft zijn rivaal, oppositieleider in het parlement
Medvedchuk, na de Russische inval van 24 Februari gevangen laten
zetten en publiek laten vernederen door voor te stellen hem ‘te ruilen’
tegen gevangen Oekraïense militairen. Zelensky voert een genadeloze
oorlog tegen zijn politieke opponenten en het Russisch talige
bevolkingsdeel. “Laat Medvedchuk een voorbeeld zijn. Zelfs deze
voormalige oligarch ontsnapt ons niet, laat staan ordinaire criminelen uit
de Russische achterbuurten”. De Oekraïense veiligheidsdienst SBU
waarschuwt “pro-Russische verraders en agenten”. In een persbericht
bedreigt de geheime dienst de politieke oppositie: “U kunt een proRussische politicus zijn en jarenlang voor de agressor werken. U kunt U
voor justitie verbergen. U kunt zelfs een Oekraïens militair uniform
dragen als camouflage... Maar dat zal U niet helpen uw straf te ontlopen?
Ketenen wachten U”.
(12) Bij deze groeiende polarisatie is opsplitsing van Oekraïne
onafwendbaar geworden.

