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Den nye presidenten i Moldova svarte på spørsmålet, hvis Krim  17 

Russland vil ikke bare måtte starte en dialog med Ukraina om Krim-spørsmålet, men til og 

med returnere den okkuperte halvøya tilbake. Dette 

ble kunngjort til OBOZREVATEL- portalen av den ukrainske politikeren og tidligere 

visestatsminister for Krim-regjeringen Andrey Senchenko. 

 

Dermed kommenterte politikeren den nylige FN-resolusjonen, som ber om å styrke 

internasjonalt samarbeid for å få slutt på "den illegale okkupasjonen av Krim av Russland." 

"Dessverre er organisasjoner på dette nivået veldig sakte med å løse sensitive spørsmål. I 

1914 og etterpå ble det alltid uttrykt sympati for oss, men de kunne ikke få ut av seg selv en 

reell definisjon av hva som skjedde på Krim og Donbass. Derfor er den nylige FN-

resolusjonen et nytt skritt fremover. ... Og Russland vil måtte returnere Krim, "sa Senchenko. 

For å avklare ideen om en mulig reaksjon fra Russland, som i det sjette året har nektet å 

diskutere spørsmålet om Krim på noen møter, med tanke på at det er avsluttet, forsikret 

Senchenko at den nye presidenten i Russland ikke ville ha noe annet valg enn å starte 

forhandlinger om retur av Krim. 

"Ja, det er umulig å komme til enighet med Putin og Putins Russland. Imidlertid vil det bli et 

maktskifte, og den nye presidenten vil ikke være fornuftig å trekke de nåværende problemene 

videre. Væpnet beslag, okkupasjonen av Krim og fortsettelsen av aggresjon mot Ukraina i 

forskjellige retninger trekker Russland til bunns," sa Senchenko. ... 

"Putins etterfølger vil måtte tilbake til internasjonal lov, be om unnskyldning til Ukraina og 

ukrainere, kompensere for tapet av de ødelagte kulene, infrastruktur i Donbass og, 

selvfølgelig, tilbake Krim," la politikeren til. 
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Publikasjonen bemerker at til tross for 

koronaviruspandemien, har Ukraina ikke bare 

klart å fremme en ny ide om å returnere Krim til 

sitt medlemskap, men også å tiltrekke seg 

internasjonale partnere til det. 

Dette er Crimean Platform-initiativet. "Dette er en 

ny plattform for forhandlinger om av 

okkupasjonen av Krim og dens tilbakevending. 

Det første toppmøtet er planlagt i mai 2021," heter det i artikkelen. 

Konseptet med plattformen i FN ble presentert 23. september av Ukrainas president 

Volodymyr Zelensky. Deretter inviterte han internasjonale partnere til å bli med på dette 

initiativet for å slå seg sammen for "Krimens retur". 
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På sin side kalte den faste representanten for Krim under Russlands president Georgy 

Muradov den internasjonale plattformen "Krimplattform" opprettet av myndighetene i Kiev 

for et farlig spill. 

"Dette er alle farlige spill. Hvis noen vil 

kjempe med Russland, fortell meg det, 

så vil det være klart for oss, vi vil innta 

en viss linje. Vi har absolutt nok krefter 

til å motvirke denne fiendtligheten. 

Dette vises av all vår siste utvikling. og 

utviklingen av hendelser i Syria og 

andre regioner. Vi trenger ikke å snakke 

med oss på språket for plattformer for 

de-okkupasjonen av russiske territorier, 

det vil si en integrert del av Russland, 

som er Krim. Dette er en fiendtlig 

plattform som ikke vil prøve og er en ren provokasjon, "sa Muradov ... 

Den faste representanten mener at ideen om å lage en plattform ble foreslått for Ukraina 

utenfra. "Dette er neppe ideen til Zelensky selv. Dette er mest sannsynlig et tema foreslått av 

Washington selv for å involvere USA i en ny runde med press på Russland gjennom den 

såkalte internasjonale Krim-plattformen for de-okkupasjon," foreslo Muradov. 

 

https://data.kaktus.media/image/big/2020-12-22_20-37-00_279023.jpg
https://data.kaktus.media/image/big/2020-12-22_20-37-00_907913.jpg

	Russland må returnere Krim, kompensere for tap og  be om unnskyldning"

