
Dvě variace na iedno vítězství

-\/ýs1edekruskÝchprezid9ntshýchvolebjeuŽnikdynedojde'Parďelněbudepokračovatomezování

ffi.:'.".',*-;+Ř&ffi \ / předprvÍtípkolem jasný-vyhraje.Vla{igrir západ4í}_roÝlivuv2émi_'ilojdekuzaúráníopozičních
ffi .ffi ffi \ 1/ Putin. Pu1in totiž ďsponuje oproti opozič- médií (Novaja gazeta Echo Moslgy) či k režímu ne-
ffi : ,l.'ff;*'ffi Y ďm kanďdatům třemi ýhodami, které činí loajálních neziškov'ých organizací.'Dusledkem bude
ffimffiieffi jeho vítězsM víceméně jišt'.ýrn. Těmto třem ýhodám společenskáletargiá a staforace země.
WsevRuskueďemistickyříká"administrativnízdro-DruhýsceriáŤňůŽemerrazvat'vkrviutopenáre.ffiffi,ffi je": l) využití (kvazi)moíopolníhowlfuustátuvřadě voluce""Je siceméně pravděpodóbn1, ale přesto sePctÍ masméďí;e) zrreužívání prostředkri ze státnÍho roz. nedázcelavyloučit. vólební manipuiace tótiž mohoutÚatodilíll ,, počtu na volební kamparl 3) nátlak na státď zaměst- vyvolat rozsáhlé protesty, které pierosto_u v celospo-

. -_ ' nance, abyvolili 
"správného" 

kandidáta- lečenské odmítnutí putinovského režimu. hezidónt

3
Jejich vyuŽi.tí se osvědčilo. P ipome me, že nap í- v obavě p ed da]ší barevnou revolucí mobilizuie wé

klad p i prezidentss ch volbách v roce 1996 byl prg_ stoupente a vyvolá tak vněken ch částech země kr-
zídent Jelcinvmnohemhorší situacinež nyqí Putin: vavé st etymezi oběmaskupinámi' To muumoŽní
jeho obliba kolísala kolem deseti procent a jeho stra- s odkazem na hrozbu občanské viá]ky nasaďt proti
na byla také vrfrazně' slabší neŽ strana Putinova. Pes- opozici ozbrojené síly a revoluci potÍaeit. Naslědnc
to ďe Jelcin díkyefekirmí kombinaci právěv1íše zmí- ovšemnedojde knáwatuknorniá]nímu chodu země;
něn ch 

"admínistrativních 
zdrojtť z;vitěz;'l. místo toho budouvelmi ryctrle omezena některá po-

P es jednoznačnl vrsledek se ďe vyplatí Rusko litická práv4 opoziční strány zakázány a Rusko se
povoJbách pečlivě ďedovat.Volání stí]e sebevědo- stane rypick}hn autoritá srym' 

L státem.
mější ruské st ední t ídy po liberálních reformách Ačkoliv ani jeden z těc}rto scénáŤri není pro nás
totiŽ zcela jistěvyvoláreakci ze stranynovéh9 Piána p íliš p ízniv, je z ejmé, že bychom neměli nečinně
Itemlu Jakoq to bude závisetprávč navolebirím čekat, iakse šitrncelyvine. Ňďe země je známákriti_
vysledku a nareakci ruské ve ejnosti. V zásadě si p i- kou státri' které pošlapávají lidská práíaZí jazykové
tom lze p edstavit dva základní seénďe budoucího . tw4i že Česko mnohem 1adši kritizuje Ifubti o beto-vwoie. rusko než velké avlirrrré země iako Čínu nebo Rusko'

První a pravděpodobněiší je Putinrivtriumf. Putin Ruská demokracie ale naši podporu n1mí pot ebuje
, zvítězí nejspíše hned v pnmím kole a 1n1 Pfitom nebu- víc než kdy jindy od konce študené valky.šnad si iedy

de pot ebovat neobvyldé množsM volebníc} mairi- česka ďplomacie nenechá ujít p íleŽitodt ukénat, že '
pulací' Demonstrace proběhnoujenompar dnípo vol- jsme ochotni za demokratíckaqi principy stát bez
bách, ato_ieště po_uzevnejvětších městech.Situace se ' o}rledunatq kde ahrn;sou1iorušoťany.
velmi ryclrle stabilizuje a PutinformáJněvy}rlásí po-
ť;Ň Íti.].} h*."fJ."-, ;;;;;"k v"lr.'t"cíč"i E Arrtor p ástupcem eďtele Ústavu mednárcdní 
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