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Reportatge

Crisi a Crimea
La península  de Crimea  Crimea   és  una península
situada a la costa septentrional de la mar Negra . La
península es troba just al sud de la zona continental
d'UcranÏa i a l'oest de la regió russa de  Kuban. La
península està envoltada per dos mars: el Mar Negre
i  el  petit  Mar  d'Azov.  Està  connectada  amb  la
Ucraïna continental també amb Kuban per l'estret
de Kertx.

 

L'emperadriu russa Catalina la Gran va convertir en
vassalls  seus  als  tàrtars  tot  annexionant-se  la
península  i  va crear la  Táruida.  Amb la  revolució
bolxevic  de  1917  i  la  creació  de  l'Unió  de
Repúbliques Socialistes  Soviètiques  (URSS)  al  1921
es  funda  la  República  Autònoma  Socialista  de
Crimea,  que  perdura  fins  a  la  segona  guerra
mundial. Nikita Jrushchov va transferir la província
de  Crimea  de  la  República  Socialista  Federativa
Soviètica  de  Rússia  a  la  República  Socialista
Soviètica  d'Ucraïna  amb l'excepció  de  Sebastópol,
que  va  romandre sota  administració  russa  fins  a
1978.  Al 1990, Crimea  va esdevenir una República
Autònoma dins d'Ucraïna.

D'acord  amb  el  cens  de  2001,  els  russos  ètnics
representen el 59% dels 2 milions de residents de
Crimea. Els ucraïnesos són el 24%, mentre que els
tàrtars són el 12%.

                     La crisi del 2014

La crisis de Crimea de 2014 és una crisi diplomàtica
internacional que va passar a Ucraïna després de la
fi del Govern del Víktor Yanukóvich.

El 22 de febrer de 2014, diversos grups prorrusos es
van manifestar en contra del nou govern en Kiev i
van proclamar la seves ganes de acostar-se a Rússia,
l'endemà el  parlament  ucraïnès  realitzà  un  judici
polític  en  el  qual  van  destituir  al  president
Ynukóvich  per  “abandonar  el  seu  càrrec”.  El
parlament  o  Rada  suprema assumeix  el  poder

executiu després de diversos mesos de protestes i
disturbis  i  després  de l'anomenat  dijous  negre en
què van morir més de 80 manifestants. En aquest
marc  de  tensió,  es  deroga  la  llei  sobre  la
cooficialitat de l´idioma rus que havia estat aprovat
el  2012  i  que  establia  que  en  el  cas  que  un
determinat idioma fos parlat per almenys 10% dels
habitants aquest  idioma podia adquirir el rang de
llengua cooficial. Això va causar gran malestar entre
la  població  del  sud  i  l'est  d'Ucraïna,
predominantment russòfona.

 
El 6 de març de 2014, les autoritats de la República
Autònoma de Crimea van anunciar la convocatòria a
un referèndum per integrar-se formalment a Rússia.
L'11 de març el parlament de Crimea i van aprovar
una declaració  d'independència d'Ucraïna,  amb 78
vots  favorables  dels  100  de  la  cambra,  amb  la
voluntat  d'unir-se  a  Rússia  si  el  referèndum  surt
favorable. El referèndum va ser condemnat com a
«il·legal»  per  gran  part  de  la  comunitat
internacional (incloent-hi  13  dels  15  membres del
Consell de Seguretat de l'ONU) per haver-se celebrat
fora  del  marc  constitucional  d'Ucraïna  i  estant
Crimea  sota  ocupació  militar  per  part  de  tropes
russes. El resultat va ser d'un 96,7% a favor del «sí».
Molts  periodistes  estrangers  van  informar  de
possibles  irregularitats  durant  el  transcurs  de  la
votació, cosa que van negar les fonts russes. 

Les autoritats russes van  mobilitzar tropes  segons
fonts  russes   per  “garantir  la  integritat  del
ucraïnesos prorrusos, habitants de Crimea i de les
bases russes establertes allà, fins que es normalitzi
la  situació  soci-política”.  Les  operacions  militars
han  estat  rebutjades  per  diversos  governants,
especialment,  pels  Estats  Units  i  la  Unió  Europea
que han declarat que Rússia “ha actuat de forma
contrària al dret internacional”  i han amenaçat  de
sancionar  Rússia  si  no  es  retira  del  territori
ucraïnès, cosa que ja ha començat a fer.

El conflicte ara es troba a l'est del país a la regió de
Donetsk,   els  últims  esdeveniments  han  estat
l'ocupació  de  la  radiotelevisió  i  de  la  seu  dels
Govern i la convocatòria d'un referèndum que Kiev
considera  il·legal  on  també  han  guanyat  el  sí  a
l'annexió  a  Rússia.  El  fet  més  greu,  però,  fou  la
retenció dels observadors militars de l'Organització
per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE)
que finalment van ser alliberats. 


