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Vis pasigirsta balsų, jog Vladimiro Putino režimo dienos suskaičiuotos. Tačiau
režimas kaip gyvavo, taip ir tebegyvuoja, bei daug ir aktyviai dirba, kad išsilaikytų
valdžioje. Daugiausiai – manipuliuodamas visuomenės nuomone, o pastaraisiais
metais tam sumaniai išnaudodamas ir kalbas apie „tikrųjų vertybių“ gynimą.
2015 metais žurnalistai, nevyriausybinės organizacijos ir politikos institutai įvairiose
Europos šalyse atliko Rusijos įtakos apžvalgas.* Šios parodė, jog V. Putino režimas
aktyviai mezgė draugystes su nacionalistinėmis euroskeptiškomis partijomis ir
judėjimais, kūrė sąjungas su krikščioniškomis organizacijomis ir bažnytinėmis
institucijomis, steigė įvairias neva žmogaus teises ginančias organizacijas,
mobilizavo išeivius ir kitus Rusijos simpatikus, finansuodamas ir augindamas
„tėvynainių“ judėjimą.
Panašu, jog V. Putinas užčiuopė silpnąją Europos vienybės vietą – vertybes.
Finansinė, Graikijos, vėliau – ir pabėgėlių krizė išryškino atotrūkį tarp Vakarų, Pietų
bei Vidurio ir Rytų Europos šalių, tarp jų elito ir visuomenių. Krizės padidino įtampas
ir pačiose visuomenėse, o išgyvenamas fizinio ir socialinio saugumo trūkumas
sustiprino kraštutines kairiąsias ir dešiniąsias populistines jėgas.
Rusijos režimas šiais procesais sumaniai pasinaudojo gilindamas antivakarietiškas ir
antieuropietiškas nuostatas bei toliau skaldydamas Europos šalių visuomenes.
Pragmatiškas V. Putino virsmas tradicinių vertybių, krikščioniškosios moralės ir savo
valstybės interesų gynėju jam atsipirko – ne tik padėjo išlaikyti Rusijos visuomenės

palaikymą gilėjant ekonominei krizei, bet ir laimėti dalies vis radikalėjančių dešiniųjų
jėgų Europoje simpatijas.
Nors tradiciškai polinkį žavėtis ir draugauti su Rusija turėdavo kairieji judėjimai (kai
kurie iš jų, kaip Syriza Graikijoje ar Podemos Ispanijoje ir dabar palaiko Rusiją
santykiuose su Vakarų šalimis) tačiau panašu, jog pragmatiškąjį Putiną su
dešiniosiomis jėgomis, bent jau vertybiškai, šiandien sieja kur kas daugiau. Ši naujai
kuriama sąjunga sudaro itin palankias sąlygas V. Putinui ir toliau plėsti savo įtaką
Europoje. Tą supranta ir atvirai prokremliškos organizacijos bei veikėjai – štai
Valdemaro Tomaševskio partija artėjant rinkimams pakeitė pavadinimą į Lietuvos
lenkų rinkimų akciją – Krikščioniškų šeimų sąjungą, siekdama, anot partijos lyderio,
„žengti koja į koją su laiku“.
Šioje apžvalgoje pateikiami keli pavyzdžiai iš Prancūzijos, Ukrainos, Graikijos,
Vengrijos, Austrijos, Slovakijos, Italijos, Ispanijos, Latvijos ir Lietuvos, kaip aljansai
kuriami ir veikiama ne tik su politinių partijų, bet ir visuomeninių organizacijų,
religinio pobūdžio judėjimų bei religinių institucijų pagalba. Antipatija liberaliai
demokratijai su iš jų neva kylančiomis ydomis yra tai, kas bendra šiems judėjimams,
ir tai, kas skatina juos palaikyti V. Putiną, kuris su šiomis ydomis, jų akimis,
nuoširdžiai kovoja.
*Apžvalgas įvairiose šalyse atliko: Political Capital Institute, Centre for East
European Policy Studies, Marie Mendras, Alain Guillemoles, Francisco Malavassi,
Mėta Adutavičiūtė ir žurnalistas iš Rusijos, kurio tapatybė neatskleidžiama saugumo
sumetimais.
Bendrą apžvalgą parengė: Mėta Adutavičiūtė, Žmogaus teisių stebėjimo institutas
Apžvalgą parėmė: Atviros Lietuvos Fondas

Aktyviausias Prancūzijos „putinistų klubo“ veikėjas
centro dešinėje yra buvęs transporto ministras,
parlamento
Europos

narys

Tarybos

Thierry

Mariani.

Parlamentinės

Būdamas
asamblėjos

pavaduojančiuoju, o vėliau nuolatiniu nariu, jis
dažnai keliaudavo į Ukrainą ir Rusiją.
Mariani vadovauja „droite forte“, partijos Les
Républicains (Respublikonai) vidiniam judėjimui,
primenančiam JAV „arbatos vakarėlį“1. Taip pat, kartu su Vladimiru Jakuninu,
įtakingu Rusijos oligarchu bei (dabar jau buvusiu) svarbiu V. Putino aplinkos
žmogumi, pirmininkauja asociacijai Dialogue Franco-Russe (Franko-Rusiškasis
Dialogas). Asociacija, įsikūrusi Eliziejaus laukuose, įmonės Rosijskije železnyje
dorogi (Rusijos Geležinkeliai) biuro Paryžiuje patalpose, skatina Prancūzijos ir
Rusijos bendradarbiavimą politikoje bei versle. Ji finansuoja ir kultūrinius renginius,
kuriuose nevengiama pasisakyti prieš sankcijų Rusijai politiką.

Konservatyvus judėjimas, susiformavęs JAV respublikonų gretose kaip atsakas į socialiai orientuotą JAV
prezidento Baracko Obamos politiką.
1

2014 m. lapkričio 13 d. laikraštis Vedomosti paskelbė, kad Mariani yra CFG Capital
dalininkas – tarp fondo investuotojų yra ir Rusijos pilietis Konstantinas Malofejevas,
suvaidinęs nemenką vaidmenį remiant separatistus Ukrainoje (daugiau – skyriuje
apie Ukrainą).
Prisidengiant „atnaujinto dialogo“ politika, Mariani suorganizavo net keletą
Prancūzijos parlamento narių vizitų į Maskvą ir Krymą. 2015 gegužę Aymeri de
Montesquiou, Josette Durrieu, Robert del Picchia ir Gaëtan Gorce lankėsi Maskvoje
ir susitiko su Dūmos pirmininku Sergejumi Naryškinu. 2015 liepą Mariani asmeniškai
vadovavo parlamento narių delegacijai į Krymą, tarp kurių buvo Nicolas Dhuicq,
Claude Goasguen, Jacques Myard ir Yves Pozzo di Borgo. Vizitas padėjo šiems
politikams iškomunikuoti Prancūzijos ir Rusijos visuomenėms, kad neva viskas
„Rusijos Kryme“ yra gerai ir ramu.

Daug rašyta apie populistinio, euroskeptiško ir ksenofobiško Marine le Pen
vadovaujamo Le Front National (Nacionalinis frontas) artimą draugystę su V. Putinu.
Šia draugyste partija didžiuojasi, o jos lyderiai su Rusija turi stiprių sąsajų. Aymeric
Chaupprade, Europos parlamento narį, buvusį Le
Pen patarėją tarptautiniais klausimais ir nuolatinį
Rusijos gynėją, sieja artimi ryšiai su Konstantinu
Malofejevu. 2014 kovą Chaupprade vyko į Krymą
stebėti taip vadinamo referendumo.
Jean-Luc Schaffhauser, kitas Europos Parlamento
narys, taip pat stipriai atsidavęs Rusijai, yra dirbęs
prancūziškose įmonėse Maskvoje ir palaiko ten
santykių

tinklą.

Schaffhauser

2014

metais

vadovavo deryboms dėl 9 milijonų eurų Pirmojo
Čekijos Rusijos Banko paskolos Le Front National ir papildomos 2 milijonų eurų

www.russia-direct.org

paskolos Jean-Marie
Le Pen. 2016 metų
vasarį Le Pen partija
vėl kreipėsi į Maskvą
paskolos 2017 metų
rinkiminei kampanijai,
šį kartą – 27 milijonų
eurų. Bendradarbiavimo pagrindas, be pinigų, matyti iš Le Pen 2014 gegužės
interviu Austrijos laikraščiui Kurier: „Ponas Putinas yra patriotas. Jis prisirišęs prie
savo žmonių suvereniteto. Mes giname bendras vertybes. Tai Europos civilizacijos ir
krikščioniško palikimo vertybės.“

Šalia

Les

Républicains

ir

Front

National

Prancūzijoje bando gyvuoti ir mažos dešiniosios
partijos. Ir visos jos laikosi tos pačios prorusiškos
politinės linijos.

Debout la France

Prancūzija),

Nicolas

(Kelkis,

Dupont-Aignano

euroskeptiška partija remia bendradarbiavimą su

Rusija sprendžiant Sirijos ir Ukrainos klausimus, net jeigu oficialiai Aignanas ir
skelbiasi nesąs „Putino gerbėjas“.
Tas

pats

ir

su

Parti

Chrétien-Democrate

(Krikščionių-demokratų

partija),

vadovaujama parlamento nario Jean-Frederic Poisson. Poisson 2015 spalį kartu su
dar dviem parlamento nariais vyko į Siriją ir susitiko su Basharu al-Assadu. Šį vizitą
puikiai išnaudojo Kremliaus valdoma Rusijos žiniasklaida, nušvietusi susitikimą kaip
„protingų“ Europos politikų žingsnį „taisant“ Vakarų „klaidas“ Sirijos atžvilgiu.
Prie šio sąrašo galima pridėti ir Philippe de Villiers, kuris, nors ir pasitraukė iš
aktyvios politikos, pabuvęs Europos Parlamento nariu, ministru ir regioninės tarybos
Vendée pirmininku, vis dar aktyviai dalyvauja politiniuose debatuose. De Villiers
buvo euroskeptiškos partijos Mouvement pour la France (Judėjimas už Prancūziją)
lyderis, atstovavęs katalikus tradicionalistus. 2014 rugpjūtį Villiers netikėtai apsilankė
Kryme, kur susitiko su Vladimiru Putinu.

Tą pačią dieną De Villiers sudarė susitarimą su Konstantinu Malofejevu dėl dviejų
istorinių parkų pavadinimu „Tsargrad“ steigimo šalia Maskvos ir Kryme. Rusų
partneris į šiuos projektus įsipareigojo investuoti 360 milijonų eurų, o Villiers ir jo
valdomas Le Puy du Fou, istorinis parkas Prancūzijoje, bus šio, prancūzišku modeliu
besiremiančio, projekto partneriais.
Putiną palaiko ir daugybė ekstremalios dešinės aktyvistų, tarp jų ir pronacistiniai
judėjimai. Vienas jų – Alain Solar, prancūziškojo nacionalsocializmo ideologas. Solar
įkūrė Egalité et Réconciliation (Lygybė ir susitaikymas) judėjimą ir nedidukės
leidybos įmonės “Kontre Kulture” leidinių pagalba skleidžia Prancūzijoje Aleksandro
Dugino idėjas.

Kita svarbi figūra yra Andre Chanclu, buvęs
fašistinės Prancūzijos partijos Ordre Nouveau
(Naujoji tvarka) narys, įkūręs Le collectif FranceRussie (Prancūzijos-Rusijos grupė). Organizacija užsiėmė aktyvia Donetsko ir
Luhansko „demokratinių respublikų“ propaganda socialiniuose tinkluose bei padėjo
ieškoti savanorių, norinčių kautis Donbase. Šiems militaristams Rusija yra lyg
modelis – jiems patinka tvirtas autoritarinis režimas, antivakarietiška pozicija ir
politinės valdžios bei Ortodoksų Bažnyčios sąjunga. Jie palaiko ir Rusijos
nacionalistų veiksmus prieš Rusijoje gyvenančias tautines mažumas.

Vienas iš proputiniškos spaudos pavyzdžių - ultrakonservatyvus savaitraštis
„Valeurs“ (Vertybės), kurio tarptautinių naujienų redaktorius yra Frederic Pons,
žurnalistas, buvęs Prancūzijos armijos karininkas, 2014 metais parašęs Vladimirą
Putiną liaupsinančią biografiją. Po knygos išleidimo Pons tapo populiariu Rusijos
politikos „žinovu“ ir buvo aktyviai kviečiamas dalyvauti pokalbių laidose,
konferencijose bei įvairių proputiniškų Prancūzijos sluoksnių susitikimuose.
2014

lapkričio

5

d.

Pons

svečiavosi

bendradarbiavimo institute Paryžiuje

Tarptautiniame

demokratijos

ir

– asociacijoje, finansuojamoje Rusijos

prezidento administracijos. Asociacija siekia konkuruoti su panašaus pobūdžio JAV
nevyriausybinėmis

organizacijomis

ir

skatinti

Rusijos

interesus

atitinkančią

tarptautinių santykių viziją. Institutui vadovauja Natalija Naročnitskayja, Vieningosios
Rusijos ir buvusi Rusijos Dūmos narė, sutikusi Frederic Pons kaip „draugą“.
Svečiavosi Pons ir kultūriniame renginyje „Rusijos savaitė“ 2015 rugsėjį, 16-ojo
Paryžiaus arondismento2

mero Claude Goasguen, dešiniosios partijos Les

Républicains nario, buvusio ministro, kvietimu. Šis neslepia, jog yra ištikimas V.
Putino gerbėjas. Renginio dalyviai turėjo progą ne tik susipažinti su Rusijos kultūra,
bet ir pasisakyti prieš sankcijas bei už politinę
partnerystę su Rusija. Anot Claude Goasguen,
„norėtųsi, kad tokia pati asmenybė vadovautų ir
Prancūzijai“. Renginį atidarė Rusijos užsienio
reikalų viceministras Aleksėjus Meškovas.

2

Administracinis Paryžiaus vienetas

Kaip teigia Frederic Pons, „Putinas yra brolis, nes jis yra tuo, kuo dauguma lyderių
nėra arba bijo būti. Demokratiškai išrinktas, jis yra patriotiškas lyderis, atsidavęs
savo valstybės krikščioniškoms šaknims ir ginantis savo žmonių ilgalaikius interesus.
Jis demonstruoja autoritetą ir suverenumą. Jo politika realistiška ir pragmatiška, toli
nuo politinio teatro, kuris
virto rutina Vakaruose,
kur

vyriausybės

visuomenės

tapo

nuomonės

apklausų ir žiniasklaidos
pramogų įkaitais“.
Populiarus katalikiškas blogas „Le salon beige“ (Smėlio spalvos svetainė) 20142015 ėmė publikuoti seriją Vladimirui Putinui skirtų straipsnių. Kai kurie buvo jo
svarbesnių kalbų vertimai, kituose diskutuota apie Putino požiūrį į religiją,
preziumuojant, jog Putinas yra nuoširdus tikintysis. Blogas apibūdina Rusiją kaip
tobulą bažnyčios ir valstybės bendradarbiavimo pavyzdį. Tradicionalistų nuomone,
politinė valdžia turi būti neatsiejama nuo bažnyčios ir būtent tai, jų vertinimu, dabar
vyksta Rusijoje. Jie svajoja apie panašų režimą Prancūzijoje, tuo pačiu kritikuodami
masinę žiniasklaidą dėl „dezinformacijos“ apie Rusiją. Putinas portale vaizduojamas
kaip patriotas, tvirtas šeimos ir krikščionybės gynėjas, padėsiantis krikščionims ir
kitose pasaulio vietose.
Panašių idėjų galima rasti ir kituose tradicionalistų bloguose kaip „Riposte
catholique“ (Katalikų atsakas). Žinoma, ne visi katalikai tradicionalistai laiko Putiną
didvyriu, ypač dėl jo tarnybos KGB, persekiojusios tikinčiuosius. Pavyzdžiui,
„Reinformation.tv“, internetinės katalikiškos žiniasklaidos portalas, 2015 rugsėjo 25
d. paskelbė straipsnį, kuriame abejojama Putino nuoširdumu ginant krikščionybę ir
teigiama, jog patriarchas Kirilas „be abejonės taip pat buvo KGB agentas“, kuris,

anot portalo, nėkart savo narystės šioje organizacijoje nepaneigė ir dėl jos
neatsiprašė.

La Manif pour tous (Demonstracija visiems) yra tradicines šeimos vertybes ginantis
judėjimas. Judėjimas kilo 2012 metais reaguojant į vyriausybės pasiūlytą „Santuoka
visiems“ įstatymą, įteisinantį tos pačios lyties porų santuokas.
Įstatymas 2013 metais buvo priimtas, tačiau judėjimas išliko kaip asociacijų ir
privačių asmenų tinklas su padaliniais visuose pagrindiniuose Prancūzijos
miestuose.
Marine Lamoureux, katalikiško laikraščio „La Croix“ (Kryžius) teigimu, šiuo metu
aktyviai tebeveikia tik pats konservatyviausias judėjimo sparnas. „Kas juos laiko
kartu, tai šeimos vertybių gynimas. Jie spaudžia valdžią laikytis stiprios paramos
šeimai politikos, protestuoja prieš lyčių lygybės studijas mokyklose, ir yra pasiruošę
užkirsti kelią bet kokiam bandymui įteisinti surogatinę motinystę“.

Dauguma judėjimo narių pozityviai žiūri į Rusijos šeimos politiką, džiaugiasi Rusijos
įstatymu,

uždraudusiu

homoseksualumo

propagandą.

V.

Putiną

jie

laiko

sąjungininku ginant tradicines vertybes.
2014 metų kovą grupė judėjimui priklausančių katalikiškų organizacijų atstovų
keliavo į Maskvą. Tarp jų buvo Monseigneur Marc Aillet, Bajonės vyskupas, jo
padėjėjas Guillaume d’Alançon, konservatyvaus savaitraščio „Famille chrétienne”
(Krikščioniška šeima) leidėjas Aymeric Pourbaix, krikščioniškos organizacijos
Europos Teisės ir Teisingumo Centro generalinis direktorius Gregor Puppinck,
Jérôme-Lejeune, už abortų draudimą agituojančios organizacijos, generalinis
sekretorius Thierry de La Villejegu ir Alliance Vita (Gyvybės aljanso) generalinė
sekretorė Caroline Roux.
Maskvoje delegacija susitiko su ortodoksų patriarchu Kirilu, Dūmos nariais ir
aplankė įvairias ministerijas. Delegacija deklaravo, jog nori bendradarbiauti ginant
krikščioniškąją moralę ir tradicines vertybes. Ortodoksų patriarchato išrorinių ryšių
departamento teigimu, vizitas organizuotas norint padėti „mūsų prancūzų
partneriams rasti paramos Rusijoje“.
Prancūzijoje vizitas sulaukė kritikos iš katalikiškų balsų, bijančių judėjimo
„putinizacijos“, raginančių nepasiduoti V. Putino bandymams ieškoti draugų
krikščioniškųjų konservatorių tarpe ir lyginančių vizitą su Prancūzijos komunistų
partijos kelionėmis į Maskvą Sovietų Sąjungos laikais. Judėjimo vadovybė nuo vizito
atsiribojo ir pareiškė, kad santykių su Rusijos režimu nepalaiko.

Rusijos ambasadai Paryžiuje pavyko užmegzti glaudžius ryšius su Senosios Rusijos
diaspora ir apjungti įvairias asociacijas į vieną naują organizaciją. 2009 metais
susitikimo ambasadoje metu įsteigta Rusijos tėvynainių sąjunga Prancūzijoje.
Sąjungos nariai aktyviai dirba gerindami Rusijos įvaizdį
Prancūzijoje.
Vienas jų – princas Aleksandras Trubetskojus, „baltųjų
rusų“

šeimoje

aktyviausių

gimęs

prancūzas,

dabar

vienas

veikėjų

„baltųjų

rusų“

prokremliškų

bendruomenėje

ir

Rusijos

Ortodoksų

Prancūzijoje. 2011 Trubetskojus
prie

„Svyazinvest“

(dabar

Bažnyčioje

pakviestas prisijungti

„Rostelecom“)

valdybos,

kurioje yra ir Konstantinas Malofejevas.
Trubetskojus prezidentauja ir Dialogue Franco-Russe, organizacijai, 2004 metais
įsteigtai

Jacques

Chirac

ir

Vladimiro

Putino

iniciatyva

siekiant

skatinti

bendradarbiavimą kultūroje, versle ir politikoje.
Kita aktyvi tėvynainių figūra yra Dimitrijus de Kočko, buvęs žurnalistas, asociacijos
France-Oural ir Rusofonijos remiamų kultūrinių renginių koordinatorius, rusųprancūzų kalbų vertėjas. Kočko dirba RBTH (Rusija Anapus Antraščių), rusiškos
kilmės žiniasklaidos priemonėje, publikuojančioje įvairiomis užsienio kalbomis, taip
pat ir prancūzų. Kočko atvirai pripažįsta, jog dirba tam, kad pagerintų Rusijos įvaizdį
Prancūzijoje ir savo straipsniuose aktyviai gina Putino politiką.

Dauguma ortodoksiškų institucijų Prancūzijoje – „baltųjų rusų“ imigrantų įsteigtos
bažnyčios, seminarijos, studijų centrai – ilgą laiką priklausė Konstantinopolio
patriarchatui.

Rusija

užsimojo

perimti

šių

institucijų

kontrolę

Prancūzijoje,

infiltruodama savo atstovus į vietos parapijiečių tarybas, kad šie balsuotų už
afiliacijos keitimą. Tokiu būdu, po ilgo teisinio ginčo, Saint-Nicholas katedra Nicoje
perėjo Maskvos patriarchatui. Kai to paties nepavyko padaryti su kitomis
svarbesnėmis bažnyčiomis, pasirinkta kita strategija – pastatyti didžiulę savo katedrą
pačiame Paryžiaus centre. 2010 metais Rusijos patriarchatas, Dmitrijui Medvedevui
su Nicolas Sarkozy pagalba gavus visus reikalingus leidimus, už 73 milijonus eurų
nusipirko 4245 kvadratinių metrų žemės prestižinėje Paryžiaus vietoje šalia Eifelio
bokšto ir Quai Branly muziejaus. Katedros statybos darbai artėja prie pabaigos, ir
tikimasi, kad ji pradės veikti dar šiais metais.

(Суть времени)
Iš

Rusijos

kilę

arba

jos

palaikomi

ultrakonservatyvūs judėjimai ir asmenys
suvaidino nemenką vaidmenį Ukrainos
įvykiuose. Vienas jų - Sut Vremeni („Laiko
Esmė“), įkurtas Sergėjaus Kurginyano, teatro Maskvoje direktoriaus, vėliau tapusio
politikos ideologu, agitavusiu prieš Sovietų Sąjungos iširimą. Organizacija išsivystė
kaip atsakas liberaliai pozicijai diskusijose tokiais klausimais kaip destalinizacija ir
Sovietų Sąjungos atkūrimas.
Kurginyanas supina sovietinį imperializmą su socialiai konservatyviomis idėjomis,
primenančiomis Biblijos Juostos (Bible Belt)3 pastorius ir „Arbatos vakarėlį“, tačiau

Neformalus geografinis regionas JAV, kur stiprų vaidmenį socialiniame ir politiniame gyvenime vaidina
konservatyvūs evangelikai protestantai
3

papildytomis ne tradicine religija, o misticizmu ir mesianizmu. Nors pats skelbiasi
komunistu, tik jo ekonominės pažiūros gali būti prilygintos kairei. Svarbiausia
Kurginyano

mokymų

tema

yra

aršus

antivakarietiškumas

ir

apokaliptinė

neišvengiamo Rytų ir Vakarų susidūrimo vizija. Judėjimas Rusijoje daugiausiai
užsiima įvairiomis iniciatyvomis prieš liberalias reformas vaiko teisių ir švietimo
srityse.
Sut Vremeni grupė Ukrainos socialiniuose tinkluose pradėjo kurtis po Ukrainoje
vykusios parodos, skirtos dvidešimtosioms Sovietų Sąjungos žlugimo metinėms
paminėti, taigi dar iki Maidano įvykių. Judėjimo nariai rengdavo smulkius protestus
prieš Ukrainos asociacijos sutartį su ES. Remiantis ne vienu šaltiniu, Antonas
Guryanovas, Sut Vremeni koordinatorius Charkove, buvo vienas pagrindinių
Charkovo

Liaudies

Respublikos

iniciatorių,

2014

kovo

mėnesį

dalyvavęs

susidūrimuose Charkovo centre ir raginęs užimti vietinę valdžią.

(Український вибір)
Dar prieš Euromaidaną, socialinis judėjimas Ukrainos pasirinkimas, 2012 metais
virtęs partija, agitavo už Ukrainos prisijungimą prie Muitų Sąjungos su Rusija,
Baltarusija ir Kazachstanu bei prieš asociacijos su ES sutartį. Jos lyderis Viktoras
Medvečiukas bendradarbiavo su Rusijos pasiuntiniu Sergejumi Glazgijevu, kurį
Putinas ankstyvaisiais 2013 metais atsiuntė į Ukrainą agituoti už Muitų Sąjungą.
Visaapimanti nacionalinė kampanija prieš asociacijos sutartį vaizdavo Europą
seksualinio iškrypimo, sodomijos ir pedofilijos žeme. Ukrainos LGBT aktyvistas
Maxim Eristavi teigia, jog Ukrainos pasirinkimas buvo vienintelė organizacija iki
Maidano, rengusi atvirai anti-LGBT mitingus. Tipiška šių mitingų ir reklaminių akcijų
metu skleista žinutė teigė, jog „europietiškos vertybės reiškia gėjus, lesbietes ir
seksualinį vaikų tvirkinimą“.

Pats Putinas asmeniškai atvyko, kai Medvečiukas Kijeve 2013 liepos 27 dieną
surengė konferenciją „Ortodoksiškos-Slaviškos vertybės – Ukrainos civilizacinio
pasirinkimo pagrindas“. Renginyje Putinas kalbėjo, kad rusai, ukrainiečiai ir
baltarusiai, nors dabar ir skirtingos tautos, kai atsivertė į krikščionybę, buvo viena
tauta, ir kad šias tris tautas vis dar sieja bendros vertybės. „Šis bendras pagrindas
mus daro viena tauta“, teigė Putinas. Savo pasisakymą jis pratęsė kalbėdamas apie

tai, kaip inkorporavimas į Rusijos imperiją 17 amžiuje ir vėliau buvimas Sovietų
Sąjungos sudėtyje buvo Ukrainai ekonomiškai ir finansiškai naudingas.
Toje pačioje konferencijoje Medvečiukas pasakojo apie judėjimo tikslus, daugmaž
nuspėdamas artėjančią karinę agresiją Ukrainoje: „Ukrainos pasirinkimo“ judėjimas
yra stiprus Ortodoksiškų-Slaviškų vertybių rėmėjas. Mes ir toliau ginsime idėjas,
civilizacinį pasirinkimą ir filosofiją, kurią mūsų protėviai atnešė į šią teritoriją kartu su
krikščionybe...Jeigu Vakarų pasaulis galvoja, kad pasirašius laisvos prekybos
asociacijos sutartį tarp Ukrainos ir ES, jis gali naikinti vertybes, dvasinius ir
moralinius mūsų pasaulio pamatus, jis daro didelę klaidą...Po to, kai bus pasirašyta
sutartis, Vakarų vertybės, primestos mūsų visuomenei, netaps mūsų kasdienio
gyvenimo filosofija. Agresyvus juvenalinės justicijos stūmimas, homoseksualizmo ir
tos pačios lyties porų santuokų propaganda sukels visiškai priešingą reakciją nei
Briuselio ir Vašingtono pareigūnai gali įsivaizduoti. Tai sukurs nesantaiką tarp
vyriausybės ir žmonių. Tai virs kova už dvasines vertybes, ortodoksinių krikščioniškų
moralinių taisyklių, šeimos ir mūsų tikėjimo išlikimą ir stiprėjimą“.
Panašu, jog „Ukrainos pasirinkimas“ susijęs su Rusijoje veikiančia, save
„ortodoksine-patriotine“ pristatančia nacionalistine organizacija Narodny Sobor
(Liaudies asamblėja). Svetainėje galima rasti 57 Ihor Druz, Narodny Sobor Ukrainos
padalinio lyderio įrašus. Partijos svetainė iš esmės ir yra įvairių prorusiškų lyderių
įrašų rinkinys. Dauguma šių veikėjų dabar arba
ekspatrijavę arba už fronto linijų Donbase.

Konstantinas Malofejevas yra iš Rusijos kilęs
investicijų bankininkas ir Marshall Capital Group
savininkas. Iki 2000 metų jo atžvilgiu buvo
atliekami keli ikiteisminiai tyrimai dėl nesumokėtų
skolų Prancūzijos investiciniam fondui ir Rusijai

priklausančio VTB banko britiškajam padaliniui. Kai tyrimas įsibėgėjo ir vienas iš jo
pavaldinių buvo suimtas, Malofejevas virto ortodoksinių vertybių ir Rusijos interesų
gynėju pasaulyje. Jis suvaidino svarų vaidmenį organizuojant prorusiškus sukilimus
Kryme ir Donbase, po ko abi skolos buvo nurašytos.
Pats Malofejevas teigia, jog tiesiog užsiima labdara. Jo manymu, Putinas yra
geriausias Rusijos vadovas per pastaruosius 80 metų. Gazeta.ru paklaustas, kokias
idėjas jis remia, Malofejevas atsakė: „Pasaulio, paremto tradicinėmis vertybėmis.
Deja, gyvename kitokiame – netradiciniame, revoliuciniame pasaulyje. Kai kalbu
apie normas ir tradicijas, turiu omenyje krikščionišką pasaulėžiūrą. Mes turime, visų
pirma dvasiniame, tuomet kultūriniame ir socialiniame lygmenyse – atsikratyti
materialistinių
paviršutinių

ir
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amžiaus

mokymų,

turiu

omenyje,

marksizmo, fašizmo
ir liberalizmo.“
Iš jo interviu matyti, kad Malofejevas mato šiuolaikinį pasaulį kaip Vakarų oligarchų
klubo ankstyvojo septinto dešimtmečio išradimą. Panašu, jog ir jis bando steigti
panašias grupes, kurios formuotų ateities pasaulio tvarką. Malofejevo Švento
Baziliko Fondas rengia susitikimus tarptautinio elito nariams, kuriems būdingos
socialiai konservatyvios idėjos ir regresyvios politinės pažiūros. Vieno jo
pagalbininkų pašto dėžutę nulaužę programišiai iš Anonymous International rado
sąrašą žmonių įvairiose šalyse, laikomų potencialiais tinklo nariais. Šį sąrašą
Šveicarijos ir Italijos žiniasklaida pavadino „Juoduoju“. Švento Baziliko Fondas
primena Vladimiro Jakunino Švento Andrejaus Fondą, iš pažiūros užsiimantį tokio
paties pobūdžio veiklomis. Tokių veikėjų kaip Malofejevas įtaka jaučiama ir gerokai
už Rusijos bei Ukrainos ribų, pavyzdžiui, Graikijoje.

Kartu su Kipru, Graikija, kaip ES ir NATO šalis, yra unikali savo prorusiškumu visame
politiniame spektre. Malofejevas, kalbėdamas apie Graikiją, kurią pirmą kartą
aplankė kaip jaunas piligrimas, teigė, kad „graikai yra mūsų ortodoksai broliai, ir aš
asmeniškai sunerimęs dėl jų – kaip esu sunerimęs dėl bulgarų ir serbų“. Paklaustas,
ko, jo manymu, šie tikisi iš Rusijos, Malofejevas atsakė, jog „jie tikisi, kad mes
virsime valstybe, kuri atvirai gins krikščioniškas vertybes. Nes daugiau nėra jėgos,
kuri tą darytų šiuo metu. Tik Vatikanas reaguoja į krikščionių persekiojimą, bet jis
neturi jokios realios įtakos. Mes esame vienintelė didžioji valstybė, kuri nesigėdija
kalbėti apie savo ortodoksinius krikščioniškus įsitikinimus. Rusija šia prasme – viltis
dviems milijardams pasaulio krikščionių“.
Malofejevas, turintis nuosavą rusų ortodoksų televizijos kanalą „Tsargrad“, teigiama,
nusipirko ir kol kas neįvardintą populiarų televizijos kanalą Graikijoje. Daugiausiai
diskusijų jo ryšiai su Syrizos vyriausybe sukėlė, kai buvo nutekintas Malofejevo
draugo Panos Karageorgis vestuvių svečių sąrašas. Šventę Karageorgis organizavo
šalia Maskvos, kadangi Malofejevui dėl jo vaidmens Ukrainoje uždrausta vykti į ES.
Tarp svečių buvo tuo metu dar būsimas gynybos ministras Panos Kammenos iš
Nepriklausomų Graikų partijos, prisijungusios prie Syrizos koalicijos. Kammeno
vadovaujamas Geopolitinių studijų institutas pabrėžia partnerystę su RISI (Rusijos
strateginių tyrimų institutu) – rusišku Stratcom arba britų RUSI (Karališkojo jungtinių
pajėgų gynybos ir saugumo tyrimų instituto) ekvivalentu. RISI veikė Rusijos užsienio

telegraph.co.uk nuotr.

žvalgybos rėmuose, kol perėjo prezidento administracijos žinion. Centro direktorius
Leonidas Rešetnikovas iki 2009 vadovavo analizės departamentui Rusijos užsienio
žvalgybos tarnyboje.
Syrizai artimas šaltinis visgi teigia, kad ši dabar tapusi labiau proamerikietiška nei
prorusiška, tačiau, anot jo, Rusija ir toliau naudosis Graikija kaip silpna ES vieta.
Aktyvių veiksmų tikimasi ir šiais metais, kurie abiejų šalių oficialiai paskelbti
Graikijos-Rusijos draugystės metais.
Panašaus požiūrio laikosi ir daugybę kartų Graikijoje lankęsis Rusijos eurazianistas
Aleksandras Duginas. Graikijos užsienio reikalų ministro Nikos Kotzias jis buvo
pakviestas skaityti paskaitą Pirėjo universitete. Vėliau Radio Liberty citavo paskaitoje
kalbėjusį Duginą, jog Graikija neturėtų jungtis prie Rusijos vadovaujamos Eurazijos
sąjungos. Vietoje to, ji turėtų save pozicionuoti kaip „rytinį europietiškos tapatybės
polių“ Europos Sąjungoje kartu su Serbija ir kitomis ortodoksiškomis šalimis.

Vengrija nuo Graikijos ir Ukrainos skiriasi tuo, kad prorusišką darbotvarkę čia
„stumia“ išskirtinai vietiniai veikėjai. Vengrų politikai buvo puikiai panaudoti Rusijos
vidinei propagandai, pavyzdžiui, partijos Jobbik Magyarországért Mozgalom (Jobbik,
Judėjimas už Geresnę Vengriją) parlamentarų atveju, stebėjusių tariamus
referendumus Kryme ir Donbase arba ministro pirmininko Viktoro Orbano, kurio
stipri anti-ES retorika nuolat retransliuojama Rusijos televizijos kanalų. Istorijos apie
Rusijos įtaką Vengrijoje daugiausiai sukasi apie du
asmenis – „Jobbik pinigine“ pramintą ir šnipinėjimu
Rusijai įtariamą Béla Kovács bei buvusį Rusijos
ambasados pareigūną Szilard Kiss.
Béla Kovács ir Jobbik lyderis Gabor Vona ne kartą
keliavo

į

Maskvą.

Jų

tenykštėje

aplinkoje

–

Aleksejaus Žuravliovo vadovaujamos Rodina partijos
lyderiai,

parlamentarai

iš

Vladimiro

Žirinovskio

partijos RLDP (Rusijos liberalų demokratų partija) ir
NOD (Nacionalinis išsivadavimo judėjimas) nariai.
NOD – tai nauja organizacija, tarnaujanti kaip Putino anti-Maidano judėjimo
pagrindas ir organizuojanti provalstybinius mitingus Maskvoje. Nemažai Vona
bendraminčių, tokių kaip Dūmos deputatai Ivan Gračev ir Vasily Tarasyuk
(pastarasis vadovauja ir Rusijos - Vengrijos Draugystės Bendruomenei) yra
energetikos profesionalai bei specializuojasi energetikos teisėkūroje. Dujotiekiai ir

branduolinė energetika yra pagrindiniai Rusijos ir Vengrijos santykių aspektai, o
Jobbik tradiciškai remia tokius Rusijos energetikos projektus kaip „South Stream“.
Kalbant apie ideologiją ir vertybes, štai keletas ištraukų iš paskaitos, kurią
Aleksandro Dugino kvietimu Maskvos valstybiniame universitete skaitė Vona ir
Kovács.
„Šiuo metu Rusija yra vienintelė Europos vertybių sergėtoja. Nors ir keista, bet ES
sunkiai gali būti pavadinta europietiška. Daug daugiau europietiškos esmės yra
išsaugota Rusijoje ir Rusijos dėka. Deja, amerikanizmas išplito po pasaulį.“
„Galbūt daugelis Rusijoje tiki, kad Europa yra JAV sąjungininkė. Iš tiesų Europa
vaidina paklusnaus tarno,
vykdančio JAV įsakymus,
vaidmenį.“
„Kur link juda Europa?
Kokia jos ateitis? Visiems
akivaizdu, kad ES yra neveikiantis modelis. Man ir mano partijai, Rusija nėra
Europos priešas, kaip daugelis Vakaruose galvoja. Tai Europos paskutinis šansas.“
„Vietoje Europos kolonizavimo, kaip JAV šiuo metu daro, Rusija turėtų rasti
sąjungininkus ir kartu su jais sukurti naują Europą, kurios nare bus ir ji pati.
Centrinei ir Rytų Europai, kurios dalis yra Vengrija, tai yra gyvybės ir mirties
klausimas.“
„Kai tik Jobbik prisijungs prie vyriausybės ir turės ten pakankamą atstovavimą,
Vengrija paprasčiausiai prisijungs prie Eurazijos Sąjungos“.

Tolstojaus asociacija už Vengrijos ir Rusijos bendradarbiavimą buvo įsteigta 2011
metais Demokratinio Forumo partijai priklausančio parlamentaro Sándor Lezsák ir

diplomato Ernő Keskeny iniciatyva. Steigiamojoje deklaracijoje išreiškiamas
vienijančio forumo poreikis „bendram mąstymui, paremtam bendromis kultūrinėmis
ir krikščioniškomis vertybėmis“, kuriant „realistinį“ požiūrį į Rusiją Vengrijos
visuomenėje ir populiarinant Vengriją Rusijoje. Deklaraciją pasirašė ir Péter Erdő,
Romos Katalikų archivyskupas iš Esztergomo bei Vengrijos archivyskupas. Nuo
2011 metų asociacija surengė seriją kultūrinių renginių, padeda tirti RusijosVengrijos bendras istorines šaknis, įkūrė Kultūros darbo grupę, atsakingą už
bendradarbiavimą su Rusijos socialinių mokslų atstovais.

Vengrijoje yra keletas krikščioniškų nevyriausybinių organizacijų, susijusių arba su
Fidesz-Krikščionių demokratų liaudies partija (KDNP) arba Romos Katalikų bažnyčia.
Alfa Aljansas už Negimusių, Naujagimių, Vaikų ir Šeimų Apsaugą dalyvavo Jobbik
rengtoje konferencijoje prieš romus ir imigrantus. Kartu su ja, Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége, KÉSZ (Krikščionių intelektualų asociacija), įkurta
krikščioniškosios KDNP partijos, pasirašė peticiją, palaikančią Rusijos anti-LGBT
įstatymą.
Viena pagrindinių veikėjų tradicionalistų tinkle yra Edit Frivaldszky, vadovaujanti
asociacijai Kartu už Gyvybę, vienai iš Vengrijos organizacijų, pasirašiusių tą pačią
peticiją. Frivaldszky dirba Katalikiškam Forumui už Gyvybę bei dalyvauja keliuose
europiniuose tradicionalistiniuose tinkluose. Ji buvo viena iš europinio judėjimo už
abortų draudimą „Vienas iš mūsų“ steigėja ir Vengrijoje atstovauja prancūziškąjį
anti-LGBT judėjimą La Manif Pour Tous bei CitizenGO tinklą. Daugiau apie
Ispanijoje, Madride įsteigtą CitizenGo ir organizacijos ryšius su V. Putino
administracijai artimais žmonėmis – skyriuje apie Ispaniją.

Ukrainos įvykių metu Austrijoje atsirado mažiausiai trys
žiniasklaidos priemonės, besižavinančios Rusijos prezidentu:
„Neopresse“, nuo 2012 metų leidžiama Stefan Hofbauer,
Lince įsikūrusio informacinių technologijų specialisto, 2013
metų rudenį dviejų kraštutinių aktyvistų Andreas Keltscha ir
Marco Maier įkurtas „Contra Magazin“,

ir „Info Direkt“,

pradėjęs veikti kaip internetinė platforma 2015 vasarį, bet
nuo 2015 spalio jau išleidęs penkis spausdintus leidinius.
Oficialiai ši žiniasklaidos priemonė leidžiama nežymios Lince
įsikūrusios

nevyriausybinės

organizacijos,

o

pagrindinis

veikėjas

už

šios

žiniasklaidos priemonės yra Stefan Magnet, anksčiau dirbęs su viešaisiais ryšiais
Aukštutinės Austrijos FPÖ skyriui.

2014 metais FPÖ palaikė
Krymo aneksiją ir dalyvavo
tariamo

referendumo

Kryme stebėjime. Partijos
narys

Johann

Gudenus,

vedęs partiją Vienos vietinio parlamento rinkimuose 2010 ir 2015, bei tapęs

vicemeru, yra svarbiausias partijos tarpininkas bendradarbiaujant su Rusija.
Gudenus vyko stebėti tiek 2014 kovo referendumo Kryme, tiek ir 2014 rusėjo
vietinių rinkimų Sankt Peterburge.
Gudenas taip pat sakė kalbą tarptautiniame forume „Didelė Šeima ir Žmonijos
Ateitis“, kurioje kritikavo „Europos gėjų lobizmą“, o 2014 metų lapkritį lydėjo partijos
lyderį Heinz-Christian Strache į aukšto lygio susitikimą su Rusijos Dūmos nariais.
Nors Strache neigia, manoma, jog partija galėjo gauti iš Rusijos finansavimą.

2016 kovą į Slovakijos parlamentą pirmą kartą
pateko nacionalistinė Kotleba – Naše Slovensko –
Ľudová strana (Kotleba – Mūsų Slovakija –
Liaudies Partija), vadovaujama Marian Kotleba,
Banská Bystrica regiono valdytojo. Ekstremistinė,
radikaliai nacionalistinė, anti-semitinė, anti-LGBT
partija palaiko Rusijos politiką bei veiksmus
Ukrainoje.

Reuters.com
nuotr.

Kita į parlamentą patekusi ir ryšius su Rusiją palaikanti partija yra Slovenská
národná strana (Slovakijos Nacionalinė Partija), pirmininkaujama Anton Danko. Tai
radikali nacionalistinė populistinė partija, pabrėžianti savo ištikimybę tradicinėms,
krikščioniškoms vertybėms ir šeimai.

2015 vasarį Slovakijos Vyskupų Konferencijos spaudos tarnyba pranešė apie
Aleksejaus Komovo vizitą Slovakijoje: „Gyvybės forumo kvietimu, Slovakijoje
lankysis Aleksejus Komovas, Rusijos judėjimo už šeimą ir gyvybę atstovas.
Aleksejus Komovas yra Rusijos atstovas Pasaulio Šeimų Kongrese, Pasaulio Šeimų
Kongreso ambasadorius prie Jungtinių Tautų bei Rusijos smegenų centro
FamilyPolicy.ru prezidentas. Jis skaito paskaitas apie šeimą ir jos padėtį Rusijoje

daugelyje svarbių konferencijų visame pasaulyje.
Visuomenė turi galimybę su juo susitikti dviejose
viešose paskaitose apie „gyvybės ir šeimos apsaugą
šiuolaikinėje Rusijoje“ Košice ir Bratislavoje.“
Naujiena

išplatinta

ir

per

katalikų

bažnyčios

žiniasklaidą, pavyzdžiui, Radijo Lumen pranešė, kad
„nauja valstybės politika Rusijoje remia šeimą ir
gyvybės apsaugą“. Komovo vizitas Slovakijoje vyko
2015 vasarį anti-LGBT referendumo4

kontekste –

dėl neaktyvaus gyventojų dalyvavimo referendumas neįvyko.
Komovas,

kuris

laikomas

vienu

kertinių

veikėjų

Rusijos

antivakarietiškoje

konservatyvioje propagandoje, nėra svetimas ir Slovakijos politikams – pavyzdžiui,
Krikščionių Demokratų Judėjimo ir Europos Parlamento narė Anna Záborská bei
parlamento narys iš Smer-socialdemokratų partijos Ján Podmanický, tuometinis
parlamentinio Socialinių reikalų komiteto pirmininkas, priėmė Aleksejų Komovą kaip
Rusijos Federacijos atstovą 2012 metų lapkritį vykusioje konferencijoje.
Slovensko-ruská spolonosť (Slovakų-Rusų Bendrija) yra prorusiška nevyriausybinė
organizacija, skleidžianti aiškią politinę žinią. Ji naudoja anti-NATO, antiamerikietišką
ir antivakarietišką retoriką, aktyviai dalyvauja viešose diskusijose, o savo svetainėje
buvo paskelbusi „didžiausių rusofobų“ tarp politikų, žurnalistų ir nevyriausybinių
organizacijų konkursą.
Slovenské Hnutie Obrody (Slovakų Atgimimo Judėjimas), pirmininkaujamas Robert
Švec. Tai nevyriausybinė organizacija su aiškiu politiniu profiliu – ultrakonservatyvi,
nacionalistinė ir glaudžiai susijusi su Rusijos radikaliomis nacionalistinėmis
sukarintomis organizacijomis, įtariama, kontroliuojamomis FSB, tokiomis kaip Stiag
ir Narodnyj Sobor.
4

Referendumas vyko dėl draudimo tos pačios lyties asmenims
sudaryti santuoką.

Pokojní bojovníci (Taikūs kariai) yra privačių asmenų grupė, naudojama atvirai
prorusiškoms iniciatyvoms. Jos nariai dalyvavo daugelyje anti-ukrainietiškų ir
antivakarietiškų protestų, išreikšdami paramą neteisėtoms separatistų respublikoms
Donetske ir Luhanske. Grupė logistiškai rėmė slovakų tautybės asmenis, vykusius
kovoti Rusijos separatistų pusėje Rytų Ukrainoje, organizavo keletą viešųjų akcijų
Bratislavoje tarptautinių konferencijų metu, norėdama pademonstruoti užsienio
politikams savo paramą Rusijai.
Prorusiškų organizacijų tinklui priklauso ir Panslovanská únia (Pan-Slavic Union),
pirmininkaujama Milan Janina, 1994 metais buvusio Privatizacijos ministru. Tai
konservatyvi nacionalistinė organizacija, pabrėžianti slavų vaidmenį istorijoje. Zväz
Rusov na Slovensku (Rusų Sąjunga Slovakijoje) yra rusų etninės mažumos
organizacija, palaikanti rusų kilmės slovakų „sentimentus Tėvynei“. Klub ruských
obanov (Rusijos Piliečių Klubas) - neformali rusų išeivių asociacija, puoselėjanti
stiprius rusiškus patriotinius jausmus ir advokataujanti už Rusijos tradicines
vertybes, sumišusias su sovietine nostalgija. Aliancia za rodinu (Aljansas už Šeimą),
platus

anti-LGBT

ir

abortų

draudimo

judėjimas, iš dalies įkvėpimo semiasi iš
oficialios Rusijos politikos šiais klausimais.
Slovenskí branci (Slovakų kadetai) yra
sukarinta

grupė,

vykdanti

karinius

mokymus kartu su prokremliška jaunų
žmonių indoktrinacija. Slovakijos Vidaus
reikalų ministerijos teigimu, grupė turi 12
teritorinių vienetų ir maždaug 200 narių
visoje Slovakijoje. Teigiama, jog mokymus
bent iš dalies veda buvę Rusijos Specnaz
(Specialiųjų pajėgų) nariai ir Afganistano
karo

veteranai.

Daugiausiai

žadantys

kadetai kviečiami į sukarintas stovyklas Rusijoje. Kai kurie grupės nariai kovėsi
Ukrainoje, Donbase Rusijos separatistų pusėje, pavyzdžiui plačiai Slovėnijos
žiniasklaidos nušviestas į Donecką išvykusio Martin Keprta atvejis. Tarp mokymus
vedančių ne rusų kilmės dėstytojų – ir Slovakijos kariuomenės profesionalas Michal
Feling. Slovenski branci, dėvintiems kamufliažines uniformas, leidžiama vesti
pamokas vaikams bendrojo lavinimo mokyklose. Mokyklų direktoriai tai leidžia, o
valdžios institucijos ir teisėsauga toleruoja bei tyliai stebi tokią praktiką.

Organizacijų ir veikėjų, skleidžiančių Rusijos vertybinę
įtaką

Italijoje,

Lombardia

epicentre
-

yra

Russia

Aleksėjus

Associazione

Komovas,
Culturale

(Lombardijos - Rusijos kultūros asociacija) ir Gianluca
Savoini. Jau aukščiau aprašytas Komovas atstovauja
Rusiją Pasauliniame Šeimų Kongrese, JAV įsteigtoje
organizacijoje,

remiančioje

krikščioniškas

vertybes

tarptautinėje erdvėje (ginančioje „natūralią“ šeimą,
kovojančioje prieš tos pačios lyties asmenų santuokas,
abortus, lytinį švietimą).

Komovas taip pat talkina Rusijos Ortodoksų Bažnyčiai

palaikant tarptautinius ryšius. Jis veikia per advokacijos grupę Family Policy

(Šeimos politika), vadovauja tarptautiniams Švento Baziliko Fondo ir Šeimos reikalų,
motinystės ir vaikystės apsaugos patriarchų komisijos projektams.
Asociacija Lombardia - Russia Associazione Culturale pati organizuoja ir padeda
organizuojant įvairius tradicines vertybes skatinančius renginius, kuriuose dažnai
dalyvauja Komovas ir Savoini.
Kitos aktyvios su Komovu dirbančios tradicines vertybes ginančios organizacijos yra
Provita, Associazione Culturale La Torre ir Giuristi per la Vita (Teisininkai už
Gyvybę). Komovas dalyvavo ne viename jų renginyje, pavyzdžiui, konferencijoje
apie „gender“ ideologijos agresiją. Kai kurie renginiai organizuojami kartu su
Associazione Lombardia - Russia, pavyzdžiui, konferencija apie Rusijos keliamus
iššūkius pasauliui šiai pradėjus ginti „tradicinę šeimą“.

Associazione Culturale La Torre (Kultūros asociacija La Torre) - katalikiška
asociacija, įsteigta 2004 Volane, Trento, taip pat organizuoja konservatyvius
renginius, tokius kaip „Gyvybė ir šeima: Vakarų krizė ir Rytų renesansas“, kurioje
dalyvavo ir Komovas bei Antonio Brandi iš Provita, arba „Rusija ir Europa: trečiojo
tūkstantmečio iššūkis“, kurios metu buvo siekiama parodyti Rusijos didybę, o Putiną
pristatyti kaip tradicinių vertybių gynėją.

Lo Sai? – tai privačių asmenų įkurta sąmokslo teorijų mėgėjų grupė, skleidžianti
proputiniškas žinutes internete. Dalis jų susijusios su tarptautine politika, kitos – su
tradicinių vertybių sklaida, ypač anti-LGBT judėjimu. Grupė turi itin didelę auditoriją
socialiniame tinkle facebook – net 152 tūkstančių sekėjų.

Komovas ne kartą buvo kviestas ir į Ispaniją, Madridą dalyvauti įvairiuose
forumuose, organizuojamuose Hazte Oír, Citizen Go ir Más Libres. Visos šios
organizacijos iš esmės valdomos tų pačių žmonių. Luca Volontè, Komovas ir Ignacio
Arsuaga dominuoja renginių darbotvarkėse ir glaudžiai bendradarbiauja. Arsuaga
yra Ispanijos Pasaulinio Šeimų Kongreso prezidentas. Tai leido jam užmegzti
artimus santykius su Komovu. Arsuaga yra itin aktyvus socialiniuose tinkluose,
nuolat giria Rusijos veiksmus abortų draudimo klausimu – 2015 metais grupė
Dūmos deputatų parengė abortų draudimo įstatymo projektą. Arsuaga taip pat
skelbėsi norįs, jog Ispanijos valdžia imtųsi tokių pat priemonių tradicinei šeimai ginti,
kokių ėmėsi Rusijos valdžia.
Ispanijoje įsikūrusi CitizenGo pristato save kaip pasaulinę krikščioniškojo internetinio
„lobizmo“ platformą. Platforma veikia panašiai kaip ir ispaniškasis jos variantas
Hazte Oir – tai internetinė erdvė, skirta įvairioms kampanijoms organizuoti, rinkti
parašus elektroninėms peticijoms, siųsti laiškus politikams ir valdžios institucijoms.
Arsuaga ir Volontè yra tarp jos valdybos narių.

Konservatyvusis V. Putino posūkis neaplenkė ir Latvijos tėvynainių, kurie, pajutę
pokyčius, prisijungė prie naujos bangos. Pavyzdžiui, Vladimiras Lindermanas,
neregistruotos Nacionalbolševikų partijos ir partijos „Už gimtąją kalbą“ Latvijoje
lyderis anksčiau rūpinosi tik Latvijos nepiliečių problema, tačiau dabar aktyviai
agituoja ir už tradicinės šeimos klausimus.
Kitas aktyvus tėvynainių politikos veikėjas istorikas
Viktoras Guščinas buvo vienas iš pasirašiusiųjų
laišką Latvijos politikams dėl Lailos Braiz, latvių
imigrantės Didžiojoje Britanijoje, iš kurios vaiko
teisių tarnybos dėl nepriežiūros paėmė vaiką, taip
sukeldamos stiprią Latvijos visuomenės reakciją.
Protesto judėjime šiuo klausimu 2013 rugsėjį
aktyviai

dalyvavo

Dzimta,

tėvų

organizacija,

kovojanti su „juvenaline justicija“, homoseksualumo
propaganda ir vaikų paėmimu iš šeimų.
Dzimta intensyviai bendradarbiauja su asociacija „Apginkime mūsų vaikus“, kurios
narys, jau minėtas Vladimiras Lindermanas, dalyvavo įvairiose viešose akcijose,
susijusiose su tėvynainių politikos sklaida. 2013 metais asociacijos nariai ortodoksų
dvasininkas Kaspars Dimiters ir Lindermanas siekė inicijuoti vaiko teisių įstatymo
pataisas uždraudžiant informacijos apie tos pačios lyties asmenų santykių sklaidą,

tikėdamiesi, jog tai padės užkirsti kelią 2015 metais Rygoje vykusiam „Baltic Pride“
renginiui. Taigi nacionalbolševikas Lindermanas tapo aktyviu konservatyvių idėjų
rėmėju.

Toks pat staigus polinkis į tradicines vertybes stebimas ir prorusiškose partijose.
2014 metais Latvijos Rusų Sąjunga kartu su Latvijos Regionų Asociacija inicijavo
vaiko teisių įstatymo pataisas, draudžiančias lytinį švietimą mokyklose ir darželiuose.
Pataisas parėmė dauguma Latvijos parlamento. Sąjungos poziciją komentavusi jos
atstovė Irina Tsvetkova teigė: „Tradicinių vertybių svarba gerokai sumenko
modernioje

visuomenėje.

Tradicinė

šeima

diskredituota

ir

yra

agresyviai

spaudžiama. Šią liepą šešios krikščionių denominacijos atviru laišku kreipėsi į
visuomenę kviesdamos išlaikyti moralę šiandieninėje visuomenėje ir palaikyti tas
vaikų švietimo iniciatyvas, kurios paaiškina lytinius santykius pagal santuokos ir
šeimos formą, įtvirtintą Konstitucijoje, natūralų žmogaus seksualinį gyvenimą ir
žmogiškąsias ir krikščioniškas vertybes“. Prieš pakeičiant pavadinimą iš „Už
Žmogaus Teises Suvienytoje Latvijoje” į Latvijos Rusų Sąjungą, jos nariai vengė
diskusijų apie tradicinę šeimą, tačiau situacija pasikeitė, Putinui pradėjus kaltinti ES
griaunant tradicinę šeimą.

Partijos lyderį Valdemarą Tomaševskį, Europos Parlamento Konservatorių ir
reformistų frakcijos narį, galima laikyti įtakingiausiu prokremlišku Lietuvos politiku.
2012 m. lapkričio 4 d. žiniasklaida pranešė, kad tų pačių metų vasarą LLRA ir Rusų
aljanso atstovai lankėsi Rusijos prezidento administracijos Tarpregioninių ir
kultūrinių ryšių su užsienio šalimis valdyboje, kuri, manoma, yra atsakinga už
Kremliaus rėmėjų koordinavimą vadinamajame „artimajame užsienyje“. Po to LLRA
paskelbė eisianti į Seimo rinkimus kartu su Lietuvos Liaudies Partija ir Rusų aljansu.
Į savo rinkiminį sąrašą LLRA įtraukė ir tėvynainių asociacijos „Otečestvo”, Slavų
Gailestingumo fondo ir televizijos kanalo „Pervij Baltiskij Kanal“ atstovus.
2014 metais pranešta, kad Tomaševskis, kartu su tėvynainių veikėju Andrej Fomin,
priklauso Kremliaus finansuojamo žurnalo „Baltiskij Mir” Lietuvoje valdybai. Kaip
Tomaševskio koalicijos narys, 2014 metais į Vilniaus miesto tarybą buvo išrinktas
tėvynainių organizacijos atstovas Rafael Muksinov. 2015 metų spalį Tomaševksis
pastebėtas susitinkantis su „Pervij Baltiskij Kanal“ vadovu Anton Blinov. Naujienų
portalas delfi.lt pranešė, kad iš 166 tūkst. politinei reklamai LLRA išleistų eurų 146
tūkst. buvo skirti būtent rusakalbei žiniasklaidai (palyginus su 13 tūkst. eurų, išleistų
žiniasklaidai lenkų kalba).
Nei Tomaševskis, nei kai kurie kiti partijos nariai neslepia prokremliškų pažiūrų.
Seimo narys Zbignevas Jedinskis savo socialinio tinkle paskyroje yra parašęs, jog

NATO turi imtis iniciatyvos ir bombarduoti Kijevą, kad įtvirtintų taiką, kaip kad NATO
bombardavo Belgradą Serbijoje, kad ši pripažintų Kosovo nepriklausomybę.
LLRA laikosi socialiai konservatyvių vertybių linijos. 2013 metais partijos frakcija
įregistravo Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektą, kuriuo siekta
uždrausti abortus. Partija taip pat pasisako už tradicinę šeimą. Pavyzdžiui, 2015
metų sausį LLRA frakcijos Seime seniūnė Rita Tamašunienė partijos svetainėje
paskelbė

straipsnį

„GENDER:

tikras

pavojus

šeimai“,

kuriame

rašo,

jog

„genderizmas yra labai arti, net nelabai besislapstantis, tik prisidengęs lygių
galimybių, teisių ir kovos prieš smurtą širma (...). Pagal genderistus, žmogų galima
keisti perauklėjant, sukuriant ar atrandant savyje naują lytiškumo formą. Toks
perauklėjimas ir abejojimas savo prigimtimi gresia ne tik santuokai, šeimai bet ir
visai žmonijos egzistencijai. Šioje vietoje nieko kito nebelieka, kaip melsti Dievą:
„Neapleisk mūsų!“

2010 metais buvusios ministrės
pirmininkės Kazimieros Prunskienės
partijos steigiamajame suvažiavime
dalyvavo Rusijos Dūmos užsienio
reikalų komiteto pirmininkas, „Vieningosios Rusijos“ narys Konstantinas Kosačiovas.
Tais pačiais metais Prunskienė vyko į Maskvą ir pasirašė bendradarbiavimo
susitarimą su „Vieningąja Rusija“. Prunskienei pasitraukus iš aktyvios politikos,
Lietuvos Liaudies Partija išliko ir 2012 metais LLRA sąraše dalyvavo Seimo
rinkimuose,

tačiau

nesėkmingai.

Šiuo

metu

jai

vadovauja

Lietuvos

Nepriklausomybės Akto signataras Rolandas Paulauskas. Savo svetainėje partija
teigia besiremianti krikščioniškomis ir humanistinėmis vertybėmis, ilgamete liaudies
išmintimi ir jos kultūrinėmis tradicijomis bei kūrybišku novatoriškumu. 2014 metais
Lietuvos Liaudies Partija susijungė su nacionalistine marginaline partija „Lietuvos
kelias“.

Delfi.lt nuotr.

Marginaliai prokremliškai partijai vadovauja Edikas Jagelavičius, pakeitęs buvusį
partijos primininką Algirdą Paleckį, su Kremliumi siejamo judėjimo „Pasaulis be
nacizmo“ Lietuvos skyriaus „Lietuva be nacizmo“ lyderį. Šiai politinei jėgai priklauso
ir į Vilniaus miesto tarybą 2014 metais LLRA sąraše išrinktas tėvynainių atstovas
Rafel

Muksinov.

Socialistinis

liaudies

frontas

savo

programoje,

kupinoje

proklamacijų prieš „imperialistinį neofašizmą”, teigia, jog pasisako „už liaudies
demokratiją ir tradicines žmogiškąsias vertybes”.
Kitas Socialistinio liaudies fronto narys ir vienas iš „Lietuva be nacizmo“ steigėjų yra
Karlis Bilans, vadovaujantis Nepriklausomam žmogaus teisių centrui, žmogaus teisių
gynimu prisidengiančiai visuomeninei organizacijai, vykdančiai politinę, Rusijos
oficialią liniją palaikančią veiklą. Nors centro svetainėje teigiama, kad organizacija
įkurta 2014 metais, žiniasklaidos pranešimų teigimu, ji įregistruota 2013 metų

birželio 26 dieną, o tų pačių metų gruodį iš nežinomų šaltinių gavo 5 15 tūkst. eurų
paramos. Karlis Bilans yra aktyvus gatvės protestų prieš Ukrainą organizatorius ir
dalyvis. Nepriklausomo žmogaus teisių centro svetainėje teigiama, jog jį remia
Pravfond, Rusijos prezidento administracijos įsteigtas fondas tėvynainiams užsienyje
remti. Tas pats fondas remia ir kitą Lietuvoje veikiančią panašaus pobūdžio
organizaciją – Pagrindinių teisių gynimo ir tyrimų centrą.

Lietuvos internetinėje erdvėje išplitusi marginalinė žiniasklaida ženkliai prisideda
prie Rusijos režimui palankios informacijos sklaidos. Ekspertai.eu, laisvaslaikrastis.lt,
komentaras.lt, slaptai.lt, ldiena.lt, revoliucija.org, sarmatas.lt, sauksmas.lt, lietuviais.lt,
versijos.lt, infa.lt svetainėse gausu nacionalistinių, euroskeptiškų ir Putino režimą
garbinančių įrašų. Europos Sąjunga kaltinama griaunanti tradicines vertybes,
svetainėse netrūksta prieš LGBT bendruomenę nukreiptų žinučių, norint pailiustruoti
tariamą ES „supuvimą“. Pavyzdžiui, 2013 m. liepos 16 d. ekspertai.eu publikavo
Vyganto Kelerto straipsnį „Europos „lytinis švietimas” - vėžys Lietuvai”, kuriame jis
rašo: „Kai tik Rusijos Dūma priėmė įstatymą, draudžiantį homoseksualizmo
propagandą, ir kitose šalyse kilo visuomenės bruzdėjimas prieš primetamas
„vertybes“, Europos Naujosios Tvarkos architektai – Europos Tarybos Parlamentinė
Asamblėja – iškart pradėjo aršų puolimą, išleisdama dokumentą – pranešimą (angl.
Tackling discrimination on the grounds of sexual orientation and gender identity)“.
Vygantas Kelertas, kaip ir dar nemažas būrys prokremliškų veikėjų, yra itin aktyvus
socialiniuose tinkluose, kuriuose šie veikėjai šliejasi prie įvairių protesto judėjimų
arba patys juos organizuoja. Pavyzdžiui, 2013 metais Kelertas kartu su kitais
prokremliškais aktyvistais įsteigė ir administravo facebook grupę „Neleisime valdžiai
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Detali informacija apie šių organizacijų veiklą ir iš Rusijos prezidento administracijos gaunamą finansavimą
buvo atskleista 2015 m. žurnalistiniame tyrime, žr. Š. Černiauskas, D. Pancerovas, 15min.lt, “Specialus
tyrimas: Kremliaus pinigai – į lietuviškas, latviškas ir estiškas kišenes”, 2015-06- 08;
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/specialus-tyrimas-kremliaus-organizacijos-pinigai-i-lietuviskaslatviskas- ir-estiskas- kisenes-56-507933

grobti mūsų vaikų“, protestavusią iš pradžių prieš Lietuvos, paskui Norvegijos bei
kitų Europos šalių vaiko teisių apsaugos politiką. Panašias tendencijas galima buvo

stebėti ir kituose socialiniuose protesto judėjimuose – dėl žemės pardavimo
užsieniečiams ar skalūnų dujų žvalgybos, kuriuos prokremliški aktyvistai išnaudojo
savo idėjoms skleisti.
Jų tikslus apibendrina vienoje iš marginalinės žiniasklaidos svetainių „Human Rights
in Lithuania“ paskelbtas judėjimo „Vienykimės ir pasipriešinkime“ kvietimas į
protestus, kuriame teigiama: „Jei jau organizuojame mitingus, akcijas, eitynes, tai
darykime tai ne tam, kad JIEMS kažką įrodyti. Darykime tai vardan savęs, vardan to
jausmo, kad esame vieningi ir susitelkę, kad neprarasta viltis KARTU pakeisti
stagnacinį režimą ir išsigimusią teisėtvarkos sistemą. Kiekviena akcija ar mitingas
turi būti tikslingi – tai yra juose turi gimti aiškūs reikalavimai SISTEMAI ir pasekmės
ar sankcijos už šių reikalavimų nevykdymą. Jei tai vykdoma masiškai, susivienijus,
išreiškiant didžiąją tautos dalies valią, rezultatai gali būti lengviau pasiekiami, o
išreikšta valia tinkamai realizuojama. Vieningi veiksmai turi turėti ne tik savo tikslą,
bet strategiją ir taktiką.“ Iš pareiškimo matyti, kad siekiama ne konkrečių socialinių
ar politinių problemų sprendimo, o destabilizuoti valstybę, pakeisti dabartinę šalies
santvarką.

Panašu, jog Rusija ir jos režimas save mato neatskiriama Europos
dalimi ir iš jos trauktis neketina. Perimdamas vakarietiškus veikimo
būdus, V. Putinas bando priartinti Europos šalių visuomenes prie
Rusijos. Žinoma, ne transformuojant Rusiją į Europai vertybiškai
artimesnę valstybę, o įtikinant Europą dabartinės Rusijos santvarkos
moraliniu pranašumu, nes šį pranašumą, tiek V. Putino, tiek vis
gausėjančių euroskeptikų nuomone, Europa jau prarado.

Kaip šis, vis stiprėjantis antieuropietiškas vertybinis aljansas pamažu
ima lemti kertinius sprendimus dėl Europos ateities, matėme
Nyderlandų

referendumo

dėl

Europos

Sąjungos

asociacijos

sutarties su Ukraina metu. Euroskeptiškų judėjimų ir populistinių
partijų

inicijuotas

referendumas

kaip

mat

apaugo

Ukrainai

nepalankiu informacijos srautu ir prokremliškų veikėjų aktyvizmu,
sugebėjusiu laimėti „tyliosios daugumos“ palaikymą.

Lietuvoje panašų reiškinį stebėjome referendume dėl žemės
pardavimo užsieniečiams, protestuose dėl skalūnų dujų žvalgybos,
viešose akcijose prieš „vaikų grobimą“. Šie protesto judėjimai,
atspindintys nusivylusios visuomenės dalies interesus, turi kur kas
didesnį potencialą apversti sistemą aukštyn kojom, nei pavienės
Rusijos steigiamos ar remiamos organizacijos, marginalinės partijos
ir sistema nusivylę veikėjai.

Socialiai konservatyvioje Lietuvos visuomenėje nėra sudėtinga
skleisti

idėjas,

kad

liberali

demokratija

yra

ydinga.

Žemas

pasitikėjimas politine sistema, vis dar silpnos valstybės institucijos,
aukštas korupcijos ir nepotizmo lygis, gana apatiška pilietinė
visuomenė, „stiprios rankos“ ilgesys, tam tikras vertybių vakuumas,
ypač tarp jaunosios kartos – šias silpnybes puikiai išnaudoja tiek
prokremliškos, tiek, deja, ir antikremliškos organizacijos, asmenys ir
net žiniasklaida, kurdami euroskeptišką, nacionaliniais sentimentais
grįstą

naratyvą, kuris, priešingai nei Vakarų šalyse augantis

euroskepticizmas, dar ir atmeta individo laisvės idėjas kaip naivias
ar net kenksmingas. Panašus naratyvas jau seniai įsigalėjo Rusijoje,
ir sparčiai plinta Europos, ypač Vidurio ir Rytų Europos šalyse –
Vengrijoje, Slovakijoje, dabar ir Lenkijoje, kur valdžia vietoje
demokratijos imasi kurti naują, „Tikrąją Lenkiją“, toliau gilindama
Europos susiskaldymą.

