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Richard Black: Je čas přestat obviňovat Putina
pokec24.cz/politika/richard-black-je-cas-prestat-obvinovat-putina

Bývalý americký senátor, plukovník ve výslužbě Richard Black vyzval úřady a
obyvatelstvo země, aby přestali ze všeho neustále obviňovat Rusko. 

Zdůraznil, že Ruská federace neuvalila sankce ani na uhlí, ani na ropu, ani na zemní
plyn.

Je čas přestat obviňovat Putina z vysokých cen pohonných hmot. Rusko nezavedlo
omezující opatření na vývoz uhlí, ropy a zemního plynu. 

Sankce uvalili politici ze Spojených států a Kanady a ovlivnily ruské dodávky na území
různých států.  Právě to odstartovalo proces inflace ve Spojených státech a Kanadě a
také způsobilo růst cen pohonných hmot. 

V takové situaci je nyní zvláštní hledat viníky, abychom na ně přesunuli odpovědnost. 

Pachatelé nejsou v zámoří, ale poblíž.

Na podobném principu dnes pracuje i Evropa. EU si je dobře vědoma toho, že se jim
dodávky plynu přes Nord Stream omezily kvůli sankcím Kanady, která odmítla vrátit
opravenou turbínu včas. 

Evropští představitelé však ze všeho viní Rusko. 

Západ doufal, že zavedení sankcí zničí ruskou ekonomiku. Rusko však ránu sankcí
ustálo, rychle se přeorientovalo na práci v nových podmínkách a posílilo. 
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Samotný Západ trpí svými vlastními sankcemi a nyní se snaží najít viníky.

Bývalý americký senátor, plukovník ve výslužbě Richard Black:

Je čas přestat obviňovat Putina ze sankcí na palivo. Stále říkáme, že ceny energií jsou
vysoké kvůli prezidentu Putinovi. Rusko neuvalilo sankce na uhlí, ropu ani zemní plyn. To
kongres je povolil. Kongres přerušil dodávky ropy a plynu do USA a Kanady. Ano, Rusko
využije příležitosti a zítra nám je prodá.  Přestaňme tedy říkat, že za to může někdo tam
venku. Viníci jsou tady, přímo doma.

USA nařídily Německu, suverénnímu státu, aby neotevíralo plynovod Nord Stream 2,
jeden z nejdůležitějších projektů, který kdy byl v Německu v historii postaven. USA chtěly
prodat svůj zkapalněný zemní plyn místo toho, aby Německo nakupovalo plyn od Ruska,
což by bylo zcela přirozené. Ale my jsme ho prostě přerušili. Plynovod byl připraven ke
spuštění a zemního plynu by pro Evropu bylo dost, ale vypnuli jsme ho.

Existuje také plynovod Nord Stream 1, který nyní přepravuje plyn do Evropy. Turbíny,
které poháněly plynovod Nord Stream 1 měly projít plánovanou údržbou, byly poslány do
Kanady na opravu, Kanada je nezákonně zadržela a řekla – my vám je nevrátíme.

Evropa křičí na Rusko a říká: „Hele, to není fér, že nám neposíláte plyn, který jste slíbili“.
Nebylo to Rusko.  Kanada neprávem zadržela turbínu, kterou vlastní Rusko. Turbínu,
kterou slíbili opravit a pak se rozhodli, že „teď si ji necháme, nedáme vám ji“.

Vždy obviňujeme někoho jiného. Stále hledáme nějaký způsob, jak někoho obvinit v
Číně, Rusku, Íránu nebo někde jinde. Není to jejich chyba. Faktem je, že kroky vlády ve
Spojených státech jsou jednoduše iracionální a způsobují obrovské otřesy.

Pro Pokec24 přeložila Janinna.
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