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Велика Британија увелико ради на томе да умањи популарност коју ужива председник
Русије Владимир Путин. Циљна група је велика већина руског становништва, која Путину
пружа безрезервну подршку.

  

Британија се спрема да објави финансијске тајне руске елите, коју чине најближи
сарадници Владимира Путина.

  

Министар иностраних послова Велике Британије Филип Хамонд изјавио је да је
"заинтересован за идеју о објављивању финансијских података најужег круга Путинових
сарадника, чиме би их обрукали пред сопственим народом".

  

  

Ово је само још један од начина којим Запад планира да се супротстави Русији и њеном
председнику.

  

Хамонд је упозорио да Путин "великом брзином модернизује своје оружане снаге", те да
"Русија дестабилизује читаву источну Европу".

  

- Сада се суочавамо с руским лидером који не жели да се придружи међународном
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систему заснованом на правилима за очување мира међу народима. Штавише, он их
поткопава. Тиме Путин аутоматски представља огромну претњу националној сигурности
Велике Британије - рекао је Хамонд у јучерашњем говору у једном британском институту.

  

Британци наводе да се богатство Путина и његових сарадника мери десетинама
милијарди долара, распоређених по разним офшор рачунима широм света.

  

"Многи од Путинових најближих сарадника обогатили су се у сумњивим приватизацијама
државне имовине, које су се догодиле деведесетих година", наводи се у тексту који је
објавио "Бизнис инсајдер".

  

- Када говоримо о даљим корацима које можемо предузети против Русије, на првом
месту је стратешка комуникација. Дакле, како да комуницирамо са руским народом, да
му помогнемо да отвори очи и види шта се заправо дешава - рекао је Хамонд.

  

Путинови сарадници који су на мети велике Британије

  

Владимир Јакунин

  

  

Први човек Руске железнице, која од 2005. године запошљава највише људи у Русији. Са
Путином је близак још од деведесетих година, а на сталној је мети опозиције због свог
богатства. Увек је у Путиновој свити када председник иде у иностране посете, а био је
један од главних људи у организацији Олимпијских игара у Сочију. Америка га је ставила
на листу физичких лица којима су уведене санкције. Подаци о укупном богатству нису
доступни, једино се зна да му је званична годишња плата 15 милиона долара, наводи
"Бизнис инсајдер".
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Генадиј Тимченко

  

  

Оснивач "Гунвора", швајцарске нафтне компаније, продао је своје деонице "у минут до
12", тик пре америчких санкција. "Форбс" сматра да је његово богатство око 14,5
милијарди долара. Америка је оптужила Владимира Путина да има акције у "Гунвору",
као и слободан приступ финансијским средствима те компаније. Швајцарска компанија
је, згранута тврдњама Американаца, оштро демантовала сваку повезаност са Путином.

  

Јури Ковалчук

  

  

Означен је као један од "Путинових касира". Он је највећи деоничар Руске банке, за коју
(поново) Американци тврде да је "приватна банка Владимира Путина и његових
сарадника". Ковалчук је члан "Озеро Даче", малог, одабраног клуба људи који, на челу
са Путином, поседују луксузне виле на једном руском језеру. Тврдњу су, погађате,
изнеле САД. Јуријево богатство процењено је на 1,4 милијарде долара, а ЕУ и САД су и
њега ставиле на "црну листу" санкција.

  

Аркадиј и Борис Ротенберг

  

Аркадиј је Путинов џудо партнер, којег су Америка и ЕУ такође "узеле на зуб".
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Браћа Ротенбург налазе се у послу са гасоводима, изградњом путева и банкарством.
Председници су хокејашког и фудбалског клуба Динамо из Москве.

  

Њихово богатство процењује се на 2,5 милијарди долара.

  

Игор Сечин

  

Председник "Росњефта", државне нафтне индустрије, и бивши заменик премијера Игор
Сечин такође се налази на овој листи. Његова годишња плата 2014. износила је 50
милиона долара. Представља једну од најмоћнијих фигура у руској администрацији, а ЕУ
и САД тврде да има "тесне економске везе са Путином".

  

(Блиц)
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