Префарбавање обојене револуције

РУСКЕ МЕРЕ УОЗБИЉЕЊА ДРЖАВЕ, ВИЂЕНЕ СА ДОБРОНАМЕРНОГ ДЕЛА ЗАПАДА

Префарбавање обојене револуције

Нови руски закон о невладиним организацијама
строго онемогућава рад оном делу „трећег сектора”
који је још једном требало да буде инструмент у
америчком извозу револуција, овога пута у Москву

Пише: Алесија Лај

Руски парламент је одобрио амандмане на закон о невладиним
организацијама, изнете пред Думу крајем новембра прошле године.

Нови текст је изазвао полемике, јер, према ставовима невладиних
организација, он само делом излази у сусрет потребама асоцијација, док
већином представља рестриктивнији закон, а никако либерални.

Законодавци су допунили закон са шездесетак амандмана на основни текст
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које су предложили председник Путин, владина већина и јавне организације.
Тај текст је био жестоко критикован као престрог. Активисти за грађанска
права, како руски тако и западни, говорили су о нарушавању демократских
принципа, позивајући председника Владимира Путина да утиче на Думу како
би усвојила текст закона у сагласности са међународним критеријумима.

Посланици су се потрудили да воде рачуна о критикама у даљем раду на
закону. Али, и задњи текст, који је одобрен, није задовољио критичаре закона:
жмуре пред стварном активношћу извесних НВО, или, напротив, све виде и
веома су свесни моћи које неке структуре могу да имају у обарању политичке
власти и дестабилисању државе.

Наиме, руска одлука да се ограничи рад НВО је условљена такозваним
„обојеним револуцијама” којима се „диригује” из Вашингтона, онаквим какве
су измениле физиономију земаља блиских Москви, као што су Украјина,
Грузија и Киргистан, али такође и Србија.

Искуство Кијева, затим оно раније које је доживео Београд, па Грузија,
недвосмислено указују да су неке НВО инструмент специјалног рата којим
Бела кућа манипулише преко Freedom House и National Endowment for
Democracy, или којима манипулишу Us Aid, као и Republican Institute, или
вредни филантропи са пругама и звездицама као Џорџ Сорош.

Све су то имена најтешње повезана са Вашингтоном и са његовом стратегијом
„демократизације” бивших совјетских република.

Отпор, Пора, Кмара: Србија, Украјина, Грузија.

То су три етапе америчког плана опкољавања Москве, пројекта који сеже до
самог Кремља.

Закон о НВО који је тражио Путин усмерен је на заштиту Русије од „бујице

2/3

Префарбавање обојене револуције

демократије” и покрета „слободног мишљења” који се хране америчким
доларима и увежбавају у тренажним центрима CIA.

Има већ прилично времена како је руска влада оптужила западне НВО,
посебно америчке, да посредују у финансирању антируских група у бившим
сателитским земљама, а сада и у Москви.

Зато ће посебне контроле бити уведене у финансирање страних НВО. Моћи ће
да им буде забрањена било каква активност у Русији ако су њихови циљеви
супротни уставу, или ако представљају претњу суверенитету, политичкој
независности, територијалном интегритету, руским националним
интересима. <

(Март 2006)
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