
Грузія, Молдова, Україна - велике відторгнення Росії

Ні, не американці є причиною відторгнення Росії всюди та всіма навколо!

Очевидно, що причиною є спогади про тоталітарне минуле, які повертаються разом з 
Путіним.

І особливо близькість Європейського Союзу, його свобод, правової держави та 
економічного успіху.

Російській владі видається небезпечним мирний успіх європейської інтеграції, яка 
вже дозволила 75 мільйонам жителів, залишених у 1945 році по той бік залізної 
завіси, звільнитися від злиднів, повсюдної корупції та ГУЛАГу. Цей успіх робить 
очевидними її невдачі та прорахунки, її ревізіонізм та застарілі підходи.

Європейці все ще іноді сумніваються в доцільності того, що вони побудували. Це 
нормально, оскільки це безпрецедентний випадок в історії; і це правильно, оскільки 
необхідно постійно працювати над удосконаленням незавершеного об'єднання. Але 
ми повинні визнати, що народи-сусіди мріють про вступ до Європейського Союзу. І 
вони не мають жодних сумнівів.

Вони масово тікають з Росії, чий загарбницький експансіонізм вони, звісно, не 
приймають, як і суспільство, методи, жорстокість та авторитаризм, з якими 
зіткнулися.

Грузини успішно протестують проти згубного для свободи закону,  який намагається 
проштовхнути залежний від Кремля місцевий олігарх.

Молдовани хочуть нарешті отримати право на мир та спокій там, де мафіозні 
угруповання, підтримувані кількома введеними в оману російськими солдатами, 
відокремилися, щоб продовжувати свою злочинну діяльність.

Вірмени були покинуті на поталу сумнівним домовленостям з Туреччиною.

Українці платять своєю кров'ю за бажання бути вільними та незалежними.

Всі сусіди дистанціюються від путінської Росії. Для цих держав Європейський Союз 
уособлює свободу, верховенство права, людську гідність, повагу до кордонів та 
процвітання, яке давно було у них відібране.

Європейцям не потрібно прагнути "експортувати демократію". Народи цих країн вже 
обрали її і зроблять все, щоб її здобути.

Найбільші вороги Росії знаходяться не на Заході, в чому вона намагається нас 
переконати, а серед її лідерів, які ностальгують за найгіршими моментами своєї 
історії. Хижацтво, грабіж, насильство, репресії, ГУЛАГ - Росія змушує тікати людей, 
як своїх, так і сусідніх країн!



Іноді дивує, коли росіяни кажуть, що мають відчуття "оточеності", водночас маючи 
найбільшу територію у світі. Але з іншого боку, це правда, що вони оточені 
прагненням до свободи, яке не дозволить їм силою нав'язати домінування з минулої 
епохи. Для них настав час прийняти нове століття, незважаючи на ризик поразки або 
навіть розпаду.

Економічний успіх Європи залежатиме від її здатності адаптуватися до нового 
контексту та поміркованості у систематичному зарегулюванні. 

Якщо вона погодиться визнати, що тепер у неї є вороги, продемонструє, що вона 
сильна, якщо хоче бути такою, та що вона гнучка у своїх перетвореннях, Європа має 
всі шанси залишитися серед провідних світових держав. Цей процес починається 
зараз.
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