
Жан-Лук Меланшон:  Изјаве Макрона одишу русофобијом, Русија је природни партнер Француске, страх од Москве је апсурдан
среда, 13 март 2019 15:20

 Изјаве председника Француске Емануела Макрона одишу русофобијом, али је Русија
природни партнер Француске и апсурдно је плашити се те државе, пише француски
политичар Жан-Лук Меланшон у свом чланку за лист „Либерасион“.

  Према његовим речима претњу представљају акције француске владе, укључујући и
гушење демонстрација „жутих прслука“.

  

„Макрон је постао опасан и то не само за демонстранте и своје политичке противнике.
Његова антируска фобија тера га да хода на ивици рата“, пише француски политичар
Меланшон.

  

Он истиче да је Европа у опасности, јер су САД најавиле да ће у Пољској поставити
ракете које ће бити усмерене против Русије, а Русија прети да неће остати дужна.

  

„Дакле, потребно је извући се из ове ескалације и постати независан од НАТО-а“,
наводи политичар у свом чланку.

  

„Страх од Русије је апсурдан. Они су наши природни партнери“, уверен је Меланшон. 
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Према његовим речима, проблеми француске демократије не долазе од стране Москве,
него од Париза, где председник оштро гуши редовне протесте „жутих прслука“, истиче
Меланшон и додаје да је Врховни комесар УН за људска права покренуо истрагу
поводом тог случаја.

  

Аутор чланка подсећа да се Емануел Макрон недавно обратио Европљанима, а
Меланшон његов наступ описује као „кишу шаблона, бујицу неоригиналних понављања и
русофобну параноју“. Због тога он предлаже свој властити програм деловања који је
супротан Макроновом, а заснива се на одговорном односу према животној средини,
искорењивању сиромаштва и социјалне неједнакости, на једнаким правима.

  

А главни услов за постизање свега овога је, према мишљењу Меланшона, повлачење из
свих уговора у оквиру ЕУ.

  

„Они су замишљени да служе за вечну срећу финансијских кругова, али је због њих
немогућа међусобна помоћ и солидарност нација“, негодује аутор чланка.

  

Меланшон инсистира да Европљани морају да промене правац.

  

„Емануел Макрон и Ангела Меркел оличење су старих, глупих и нездравих метода“,
каже Меланшон и закључује да Француска треба да то оконча и да постане партнер
осталим земљама, а не учитељ.

  

(Спутник)
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