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Lavrov:
a nagy Európa
álma véget ért
A Nyugat nem használta ki a tör ténelmi lehetõséget
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint
a Lisszabontól Vlagyivosztokig tartó „nagy Európa” álma véget ért, miután a Nyugat inkább saját érdekszférájának keletre tolásával volt elfoglalva – közölte Lavrov a III. Moszkvai nemzetközi biztonságpolitikai konferencián.
A Nyugat nem Európa és Eurázsia integrációját akarta Lavrov szerint, hanem választás elé állítani a posztszovjet államokat, kelet vagy nyugat
felé orientálódnak-e?
Ukrajnában ez a nyomás az államiság válságához vezetett. Lavrov szerint Ukrajnának úgy lehetne a legjobban segíteni, ha befejeznék a nulla
összegû játszmában való gondolkodást, az idegengyûlölet, neonácizmus támogatását.
oroszvilag.hu

Donyeck
+ Luganszk =
“Novorosszija”
A donyecki rendõrség átállt, Do nyeckben nem lesz elnökválasztás

körzet sem fog kinyitni.
Donyeckben a szakadárok elfoglaltak egy katonai épületet.
Ukrán hivatalos közlés szerint Donyeckben 17
ezer rendõr állt át a szakadárok oldalára.
Közben Ukrajnába nem engednek be egyetlen
orosz újságírót sem.
(Echo Moszkvi, korrespondent.net)
oroszvilag.hu

Moszkvában kidolgozták a nyugati büntetõintézkedésre adandó válaszlépéseket, de azokat titkosították - mondta el Andrej Belouszov a Rosszija 24 állami hírtelevíziónak pénteken. A
Kremlben dolgozó szakember a szentpétervári
Nemzetközi Gazdasági Fórumon nyilatkozott és
csak annyit árult el, hogy az orosz válaszlépések
többszintûek. Érzékeltette, hogy azok érinthetnek
egyes személyeket, de cégeket is, “szektorokat”,
vagy “mindent felölelnek”, és lehetnek “rendszerszerûek”, vagy a banki területre is vonatkozhatnak.
Andrej Belouszov, az orosz elnök tanácsadója azt
mondta, hogy “a dokumentum formájában kidolgozott taktika megvan, de az érthetõ módon titkos”. Ha
szankciót alkalmaznak Oroszország ellen, akkor
“meglehetõsen pontosan tudják”, hogyan reagáljanak.
Vlagyimir Putyin orosz államfõ a szentpétervári
tanácskozáson felszólalva kitért a nyugati államok
Oroszországgal szemben alkalmazott büntetõintézkedéseire is. Közölte, hogy nem érti, miért volna szük-
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Terrorcselekményként
büntetnék a
GMO-használatot

Oroszország terrorcselekményként büntetUkrajna
né az illegális GMO-használatot.
Az orosz parlamentben egy új törvényjavaslat
dél-keleti megyéi büntetõjogi
eljárás alá vonná az egészségre és környezetre káros GMO-termékek gyártóit, - a csütörÚjoroszország tökön beadott javaslat súlyos büntetéseket szabna
nem csak a gyártóra, de azokra a kormánytisztnéven egyesülnek kiviselõkre
is, akik nem tudják kontroll alatt tartani
Paul Gubarev, a Donbasz Népi Milícia vezetõje bejelentette, hogy sikeresen zajlottak a Luganszki és Donyecki Népi Köztársaság közti tárgyalások. A donyecki kongresszus megalapította
az új népfrontot, amely egyesíti és egységes vezetés alá helyezi az Ukrajna dél-keleti régióiban
mûködõ felkelõk népi milíciáit.
A két ország vezetõi ma aláírták a dokumentumot, amely kimondja, hogy a Donyecki és Luganszki Népi Köztársaság független államok,
melyek föderációként egyesülnek Novorosszija,
azaz Újoroszország néven. Az új államalakulathoz a térség más megyéi is csatlakoznak, így
Ukrajna fele függetleníti magát az atlantista fegyveres puccs által hatalomra jutott kijevi kormány
fennhatósága alól.
2014.05.24.
.hidfo.net – itar-tass.com

Donyeckben egyesülési nyilatkozatot írtak
alá a „Donyecki Népköztársaság” és a „Luganszki Népköztársaság” vezetõi. Donyeck és
Luganszk „Novorosszija” (Új-Oroszország) néven egyesült.
Pavel Gubarjov donyecki „népi kormányzó”
szerint Novorosszijához még hat dél- és keletukrajnai megye fog csatlakozni.
Donyeck megyében, a „Donyecki Népköztársaság” területén nem lesz május 25-én elnökválasztás – közölte a szakadár terület választási bizottságának elnöke – Roman Ljagin.
Május 25-én Donyeckben egyetlen választó-
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a nyugati
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ség a szankciók harmadik csomagjának alkalmazására.
Az Egyesült Államok és az Európai Unió Oroszországgal szemben elõször március 17-én foganatosítottak szankciókat, egy nappal a Krím félsziget Oroszországhoz csatlakozását szentesítõ népszavazást követõen.
Washingtonban és Brüsszelben
egyaránt több orosz és ukrán
tisztviselõ ellen hoztak szankciót, akiket felelõsnek tartottak
“Ukrajna területi egységének
aláásásában”. Az elsõk között
volt Valentyina Matvijenko, az
orosz parlament felsõházának
elnöke is.
Március 20-án az Egyesült
Államokban újabb 19 orosz
tisztviselõt, üzletembert és politikust sújtottak beutazási és
vagyonzárolási szankciókkal, köztük Szergej Ivanovot, az államfõi hivatal befolyásos vezetõjét. Másnap
az EU is 12 fõvel bõvítette a hasonló intézkedéseket
tartalmazó büntetõlistát.
Április 11-én Washington krími cégek és tisztviselõkkel szemben érvényesített szankciókat, majd abban a hónapban, 28-án az Egyesült Államok tizenhét
vállalatra és hét, Vlagyimir Putyin orosz elnök közvetlen környezetébe tartozó kormányzati tisztségvi-

a géntechnológiát alkalmazó vállalatokat.
Különösen szigorú eljárás alá vonnák azokat a
cégeket, melyek részt vesznek betiltott GMOtechnológiák Oroszországba csempészésében, - az
ilyen eseteket a tömeges áldozatokat követelõ terrorcselekményekkel egy kategóriába helyeznék és
annak megfelelõ büntetéssel sújtanák.
“Terrorcselekmény elkövetésekor általában
csak néhány ember sérül meg súlyosan. A GMO
használata viszont száz és ezerszámra hozhatja az
áldozatokat. A következmények is jóval súlyosabbak. A büntetést ennek megfelelõen kell szigorítani” - mondta Kirill Cserkasov, az Állami Duma
mezõgazdasági bizottságának tagja. Az orosz büntetõjog legkevesebb 15 év börtönbüntetést ír elõ
terrorcselekmény elkövetése esetén. A legmagasabb kiszabható büntetés a tényleges életfogytiglan.
Oroszország a WTO-ba belépéskor engedélyezte egyes genetikailag módosított növényfajták
használatát. Idén áprilisban azonban a Medvegyev-kormány bejelentette, hogy átmenetileg felfüggesztik az összes génmódosított növény termesztését az ország területén és beszüntetik a
GMO takarmányok importját, mivel nincs lehetõség annak ellenõrzésére, hogy hosszú távon károsak-e az egészségre. Az egyes génmódosított fajtákról valós hatástanulmányokat készíteni csak évtizedek alatt lehetne, amihez a megfelelõ elszigetelt környezetet is biztosítani kell, mivel hatásuk a
táplálékláncba bekerülve is csak hosszú távon mutatkozik meg.
hidfo.net
selõre vetett ki szankciókat. Az Európai Unió tíz
orosz állampolgár és öt ukrajnai szeparatista vezetõvel járt el hasonlóképp.
Május 12-én az Európai Unió külügyminiszteri tanácsa újabb 13 orosz fontos
tisztviselõ ellen hozott büntetõintézkedést. Az Egyesült
Államokon és az EU-n kívül
Kanada is vezetett be szankciókat Oroszország ellen. Az
orosz vezetés eddig csak ígérgette a komoly válaszlépéseket, csak annyit közölt, hogy
azok érzékenyen fogják érinteni a nyugati államokat. Korábban Putyin azt mondta,
hogy e válaszlépéseket nem
kell elsietni.
A múlt kedden Dmitrij
Rogozin orosz miniszterelnök-helyettes azt már bejelentette, hogy Oroszország nem kíván együttmûködni
2020 után az Egyesült Államokkal a Nemzetközi
ûrállomáson (ISS), és azt is kilátásba helyezte, hogy
Oroszország megbénítja saját területén a GPS mûholdas helymeghatározó rendszert, amennyiben az
Egyesült Államok nem engedi saját területén az orosz
Glonass helymeghatározó rendszer állomásainak elhelyezését.
magyarhirlap.hu

