„Jak se změní vztah Ruska k EU po prezidentských volbách?“
Zápis ze semináře
Dne 8. března 2012 proběhl v Informačním centru vlády ve Vladislavově ulici
odborný seminář s názvem „Jak se změní vztah Ruska k EU po prezidentských volbách?“.
Hlavním řečníkem byl pan PhDr. Michael Romancov, Ph.D., politický geograf z Metropolitní
univerzity Praha.
Seminář byl rozdělen do dvou částí. V první části měl pan Romacov krátké úvodní
slovo, které věnoval přiblížení současné politické situace v Rusku. Velkou část věnoval
rozdílnosti voleb západních od těch ruských. Podle Romancova by volby měly být soutěživé,
spravedlivé a svobodné. Tyto principy však byly v případě Ruska do určité míry porušeny.
Neprobíhala např. žádná předvolební kampaň. Vladimír Putin byl již od začátku favoritem
voleb a nikdo z oponentů jeho pozici výrazně neohrožoval. Jeho vítězství tedy nepřináší nic
nového a Putin se pouze vrací z vysokého postu na ještě vyšší. Od roku 2000 je u moci
nepřetržitě a jeho potenciál je již vyčerpán. Ačkoli na stránkách www.putin2012.ru můžeme
naleznout jeho předvolební program spojený s výčtem deseti úkolů, které hodlá splnit, jedná
se spíše o texty podobné seminárním pracím, spíše než o stručné shrnutí cílů, které by chtěl
jako prezident dosáhnout. Putin sám sebe prezentuje jako někoho, kdo přinese stabilitu a
změnu. Je to však rozpor, který nebude vyřešen.
Druhá část semináře byla věnovaná dotazům z publika. Hlavními tématy debaty byly:
vztah Ruska a Číny, povolební politická budoucnost Dmitrije Medveděva, stručná analýza
ruské opozice a na závěr vztah Ruska a Evropské Unie.
Podle pana Romanova vztah Ruska a Číny není specificky vymezen. Objevuje se tu
jistá lhostejnost Číny vůči Rusku a jeho jednání. V tomto vztahu je dnešní Rusko v pozici
slabšího aktéra a tím pádem nemá přílišný vliv na jednání Číny. Naproti tomu má Rusko
tendenci se z historických důvodů vymezovat vůči Evropě a Čína tímto prostřednictvím slouží
jako alternativní spojenec.
Dalším velice debatovaným tématem v průběhu semináře byla ruská opozice a její role
během voleb. Podle pana Romanova byli lidé, kteří se v Rusku ozvali a protestovali vůči
výsledku voleb, zástupci střední třídy. Jsou to lidé vzdělaní a nezávislí na státním rozpočtu.
Avšak pokud by volby nebyly bývaly zmanipulované, výsledek by pravděpodobně byl stejný
a Putinova popularita by mu stejně vynesla post prezidenta.
Pokud se zaměříme na povolební situaci a vztah dvou mužů Putina a Medveděva,
Putin si bude chtít držet Medveděva jako ministerského předsedu. Nebude však chtít být
obklopován kýmkoli, kdo by představoval možnou alternativu. Pravděpodobně Medvědova
pověří modernizací Ruska, což bude mít za následek konec Medveděvovy kariéry po jeho
boku.
Závěr druhé části semináře se nesl ve znamení vztahu Ruska k Evropské Unii po
nedávných prezidentských volbách. Putin chce vytvořit Euro-asijskou unii – od Lisabonu až
po Vladivostok. Ta by Rusku umožnila vytvoření zóny volného obchodu a dále i možný
bezvízový styk s EU. Evropská unie o tom však v dohledné době neuvažuje. Změní se tedy
vztah Ruska k EU po Putinově zvolení? Podle pana Romancova pro změnu není důvod.
V Rusku se zatím nic nezměnilo, a je stále pod vlivem stejných lidí. Pouze pokud bude o
změnu usilováno Evropskou unií, pak k ní v tomto vztahu dojde.
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