
Марија Захарова: Извештај УН о људским правима у Украјини једностран, тражимо оштру осуду злочина
уторак, 04 октобар 2022 19:03

Москва сматра да је извештај о људским правима у Украјини Комесаријата УН за
људска права једностран и неуравнотежен, изјавила је портпаролка Министарства
иностраних послова Русије Марија Захарова.

  

  

Она је додала да је очигледно да Комесаријату недостаје храбрости за принципијелни
приступ, како би праведно и објективно изложила све ратне злочине, злочине против
човечности и кршење људских права за које је одговоран кијевски режим.

  

Захарова истиче да Канцеларија врховног комесара „невољно и узгред“ признаје да
украјинске снаге неселективно користе тешко наоружање, размештају војну опрему у
близини цивилних објеката, сурово поступају са ратним заробљеницима, да Кијев
прогони „издајнике“, да људи присилно нестају, да постоје проблеми у спровођењу
правде, као и иновације у законодавству усмерене на забрану опозиционих снага.

  

Министарство сматра да су поступци Кијева у оквиру оружаног сукоба у многим
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случајевима представљају де-факто ратне злочине, а репресије према представницима
политичке опозиције, независним медијима, цивилном друштву, националним и језичким
мањинама у супротности са основним међународним споразумима, као и да аутори
извештаја то радије не помињу.

  

„Канцеларија врховног комесара за људска права и руководство није осудила
артиљеријско гранатирање насеља, школа и болница, цивилне инфраструктуре. Услед
сваког таквог напада који су извршили украјински војници из западног оружја,
настављају да страдају цивили, укључујући децу“, нагласила је Захарова.

  

Према њеним речима, то што Канделарија игнорише што Кијев крши људска права само
још више компромитује Канцеларију и њено руководство, а приступ аспектима кризе у
Украјини који се односе на људска права треба радикално ревидирати.

  

„Од способности Канцеларије да заузме објективан и непристрасан став по том питању
умногоме ће зависити параметри даље сарадње Русије са том структуром“, истакла је
она.

  

Захарова је закључила да Москва захтева од Канцеларије благовремену оштру јавну
реакцију на интензивно кршење људских права и ратне злочине кијевског режима, као и
поступке његових западних покровитеља.

  

Тридесет четврти извештај о ситуацији с људским правима у Украјини Канцеларије
Врховног комесара УН за људска права односи се на период од 1. фебруара до 31. јула
2022. године.

  

(Спутњик)
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