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Zelensky ontslaat 'ongemakkelijke'
ambassadeur Melnyk
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De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in Duitsland
Andrij Melnyk teruggeroepen. Volgens Zelensky gaat het om een
normale procedure. Melnyk raakte vorige week in opspraak toen hij de
omstreden Oekraïense nationalist uit de Tweede Wereldoorlog Stepan
Bandera verdedigde.
Melnyk is sinds 2015 Oekraïens ambassadeur in Duitsland, een ongebruikelijk
lange tijd. Dat hij nu uit Duitsland moet vertrekken is "een normaal onderdeel van
de diplomatieke praktijk", zei Zelensky daarover afgelopen weekeinde in een
videoboodschap. Ook andere Oekraïense ambassadeurs worden vervangen, onder
meer in Noorwegen, Hongarije, Tsjechië en India. Een reden daarvoor wordt vanuit
Oekraïne niet genoemd.
Melnyk baarde de afgelopen maanden sinds de Russische inval in Oekraïne opzien
met zijn onverbloemde kritiek op het Duitse Ruslandbeleid. Hij zette kanselier
Scholz en diens regering onder druk om meer wapens te leveren. Ook verweet
hij Duitsland te nauwe contacten met Rusland te onderhouden. Toen Scholz niet
naar Oekraïne wilde reizen omdat de Duitse president Steinmeier daar niet
welkom was, noemde Melnyk Scholz een "beledigde leverworst", al bood hij daar
later wel zijn excuses voor aan.
In een interview vorige week zei Melnyk dat Stepan Bandera, tijdens de Tweede
Wereldoorlog leider van de radicale vleugel van de Oekraïense nationalisten, geen
massamoordenaar van Polen en joden was. Terwijl de nationalistische partisanen
in Oekraïne tijdens de oorlog verantwoordelijk waren voor de etnisch
gemotiveerde verdrijving van Polen en joden, waarbij tienduizenden mensen om
het leven kwamen. Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken
distantieerde zich van Melnyks uitspraken.
Nieuwssite Tagesschau noemt Melnyk de man die Duitsland een spiegel voorhield.
Zijn uitspraken over Bandera waren een grote fout, aldus de site, maar met zijn
kritiek op het Duitse Ruslandbeleid had hij gelijk en het was nodig dat hij de
Duitse politiek zo dwong naar haar eigen fouten te kijken.
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Wanneer Melnyk Duitsland verlaat en wat hij dan gaat doen - terug naar het
Oekraïense ministerie of naar een andere post - is nog niet bekend. Zelf zegt hij
Duitsland te gaan missen. Lees meer bij Tagesschau, Tagesspiegel en rbb24.de
Meer over Melnyk ook in onze podcastserie 'Achtung - Duitse updates':
Armpje drukken met Poetin - 21 juni 2022
Duitsland onder druk - 7 april 2022

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.
Artikel:
https://duitslandinstituut.nl/artikel/50769/zelensky-ontslaat-ongemakkelijke-ambassadeur-meln
yk

