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"Ukrajinský národní sněm" (UNA) a jeho ozbrojené křídlo - "Ukrajinská národní sebeobrana"
UNA-UNSO, jsou jedinými právně registrovanými strukturami koalice Pravého sektoru.
Organizace byla založena roku 1990 disidentem Jurijem Šuchevyčem, synem Romana
Šuchevyče - hlavou UPA.
Hlavní centra UNA-UNSO se nacházejí v Kyjevě a Rovném.
UNA-UNSO
UNA-UNSO je nacionalistická organizace, která se plně věnuje bojovým zadáním.
Její dobrovolnické oddíly bojovaly ve vojenských akcích v Podněstří, Abcházii, Jižní Osetii a
v obou Čečenských válkách.
Existují důkazy o tom, že členové UNA-UNSO a další organizace v rámci Pravého sektoru se
účastnili bojů v ozbrojených formacích v Ičkerii.
V prohlášení tiskové služby Vyšetřovacího výboru Ruské federace je uvedeno:
Během vyšetřování ozbrojených střetů nezákonných vojenských formací pod velením Šamila
Basajeva a Chattába a vojáky 76. Pskovské letecké divize na teritoriu Čečenské republiky, byly
získány informace o organizaci a členech UNA-UNSO a jejich účasti v bojových dějstvích proti
federálním silám na straně čečenských separatistů v období 1994-1995.
Podle tohoto vyšetřování, zakladatelé této bandy byli:
Igor Mazur, Valerij Bobrovič, Dmitry Korčinsky a další. Do jejich řad vstoupili: Bratři
Tjahnybokové, Dmitry Jaroš, Vladimír Mamaliga a další, dosud ještě neidentifikovaní.
Ve svojí knize - "Válka v davu", někdejší lídr UNA-UNSO Dmitry Korčinsky, současná
hlava radikálního pravicového hnutí "Bratrstvo", popisuje dalekosáhlé cíle bojů Ukrajinců v
Čečenské válce.
<V roce 1994 jsme doufali, že porážka Moskvy v Čečenské válce přispěje k rozpadu Ruské
federace a pomůžeme osvobodit a umožnit vznik nezávislých teritorií Kozácka, Lokotské republiky
a dalších.>
Takový samý plán o rozčlenění SSSR sdíleli Hitler a Bandera. A ten plán se do dnešních dní
nezměnil.
− Sláva národu!
− Smrt nepřátelům!
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<Hlavními cíly a principy ukrajinské politiky musí být zřízení nezávislého, samostatného
Ukrajinského státu, likvidace Bolševické okupace a rozčlenění Ruského impéria do nezávislých
národních států.> - Štěpán Bandera, výzva ukrajinským nacionalistickým revolucionářům v
zahraničí roku 1948.
<Jedinou možností pro rozvití civilizovaných národů, které přehodnocují svůj život s Ruskem,
je úplná likvidace impéria a vybudování na jeho teritoriu nezávislých a samostatných států.> - z
rozhovoru s Dmitry Jarošem 25. srpna 2008.
V Čečně se ukrajinští banderovci proslavili brutálním vražděním mladých ruských branců.
Podobnému tomu, jako když jejich předkové ve 40 letech ve Volyni zvěrsky mučili a zabíjeli ženy,
děti a starce.
Toto prohlásil Korčinský o popravách UNA-UNSO v Čečně:
<Obětem jsme podřezávali krky, průdušnice vyrvali a přeřízli, jako na porážkách zvířat.
Člověk se svíjel 15 minut v křeči a než jsme ho hodili do hrobu, stejně jsme ho museli dodělat.
Alexandr Muzyčko, lépe známý jako "Sashko Bílý", byl koordinátorem aktivit Pravého
sektoru na západní Ukrajině. Člen UNA-UNSO, recidivista. V 90 letech byl hlavou ochranky
Džochara Dudajeva.
Bojovník a svědek Muzyčkových zločinů během 1. Čečenské války řekl vyšetřovatelům, že
osobně viděl, jak Muzyčko krutě mučil a zabíjel zajatce. Lámal prsty důstojníkům, vydloubával oči,
trhal kleštěmi nehty a zuby, podřezával hrdla, některé z nich rozstřílel. Dle slov svědka, Muzyčko
osobně zabil 20 lidí.
Za bojové zásluhy Džochar Dudajev udělil Muzyčkovi jménem Ičkerské republiky medaili
"Hrdina národa".
Během Gruzínsko-Abcházké války během 90. let, jeden z lídrů UNA-UNSO - Anatolia
Lupinos organizoval vysílání ukrajinských bojovníků do Abcházie. Tehdy byl z Ukrajinců
zformovaný oddíl "Argo", účastnící se v masakrech civilistů. Některé zprávy naznačují, že se
Lupinos účastnil plánování akce Basajeva v Budyonnovsku v roce 1995.
Prominentní člen Tryzubu v Doněcku, Vitalij Primenko se účastnil bojů v Podněstří. Tento
člověk učil mladé taktice vedení partyzánské války v buddhistickém kláštere "Varja" v Doněcké
oblasti.
"Patrioti Ukrajiny"
Patrioti Ukrajiny jsou další strukturou koalice Pravé sektoru. Vznikla ve Lvově v roce 1999
jako mládežnické, polovojensko-sportovní křídlo Sociálně-národní strany Ukrajiny.
Jejich pojmenování se výslovně odkazuje na Hitlerovu Národně socialistickou stranu. Tato
strana následovala radikální antikomunismus, antisemitismus a ukrajinský nacismus. Otevřeně
kopírovala západní neonacisty, Lvovské sociální nacionalisty, jako svůj symbol si zvolili
Wolfzangel - vlčí hák.
V roce 2004 před Oranžovou revolucí, Národně socialistická strana Ukrajiny byla
přejmenována na Všeukrajinské sdružení "Svoboda", vedenou Olehem Tjahnybokem.
Toto sdružení se taktéž hlásí k vybudování Ukrajiny jako státu pouze Ukrajinské národnosti.
Dožaduje se obnovení OUN-UPA, zákazu Komunistické strany a provedení lustrace.
Nové „Svobodě“ nebyly vojenské oddíly potřebné, a tak „Patrioti Ukrajiny“ byly oficiálně
rozpuštěni.
Nicméně v lednu roku 2006, lídr Charkovské divize "Patrioti Ukrajiny", Andrej Belitsky
zachoval "Patrioty Ukrajiny" a zaregistroval jako "Všeukrajinské občanské sdružení".
V dalších letech sdružení otevřelo pobočky v několika regionech, včetně Kyjeva.
V letech 2006-2008 „Patrioti Ukrajiny“ uspořádaly pochody UPA v Kyjevě.
Ukrajinská média ignorovala fotografie s pochody tisíce silně pravicových demonstrantů s
nacistickými znaky, se zdvihnutými pravýma rukama a fašistickou symbolikou.
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„Patrioti Ukrajiny“ se liší od ostatních ukrajinských nacionalistickýchn organizací v tom, že k
jeho vzniku došlo na východě a jihovýchodu země.
V roce 2009 otevřeli svoje pobočky dokonce i v Doněcku a Luhansku.
(Karatelný batalion Azov, 3. červen, Mariupol)
(Andrej Belitsky)
"Bílé kladivo"
Oddíl Bíle kladivo je formací složenou z radikálních Kyjevanů z Tsvetoshenské, Goloseevské
a Troeschenské čtvrti hlavního města. Jako první vzali útokem kasina a drogová doupata v
Kyjevském regionu.
Bílé kladivo vzniklo v září roku 2013 a vešel ve známost v celé řadě regionů propagací
"přímého jednání".
Jak je uvedeno v titulcích v sociálních sítí, Bílé kladivo usiluje o vytvoření pouze "ukrajinské
Ukrajiny" na bázi národního socialismu.
− Sláva hrdinům!
− Smrt nepřátelům!
Vznik Pravého sektoru zabral trochu času.
Specialisti z SBU hlásí, že v létě roku 2013 na teritoriu Ukrajiny aktivně fungovaly vojenské
tábory vedené pravicovými radikály.
Strana Svoboda dokonce publikovala v sociálních sítích a masmédiích fotografie, na kterých
ukazovala mladé muže v maskáčích trénující pouliční boj s baseballkami a železnými tyčemi.
Kromě toho, jeden z někdejších lídrů UNA-UNSO, Dmitry Korčinsky téhož léta organizoval
"Ruský křesťanský tréninkový tábor Ruské autonomie" k vycvičení ruských bojovníků.
To znamená, že k účasti na Majdanu byl Pravý sektor plně připravený.
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