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МОСКВА - Руски премијер Владимир Путин изјавио је да су национализам, верска
нетрпељивост и ксенофобија проблеми са којима се данас суочавају најразвијенија
друштва, али да се Русија одавно определила за мултинационализам и да се неће
делити ни по којој од тих основа.

  

"Дубоко сам уверен да је политика која проповеда изградњу руске националне
моноетничке државе у супротности са нашом хиљадугодишњом историјом. Штавише, то
је најкраћи пут до уништења руског народа и његове државности", навео је Путин на
свом интернет сајту.

  

Путин је истакао да заједнички културни код у Русији, који вековима обједињује
различите народе, лежи у образовању и да је због тога важно да се ојача улога руског
језика, књижевности и националне историје у контексту националног богатства,
традиције и културе.

  

"Потребна нам је стратегија националне политике на основу грађанског патриотизма.
Нико ко живи у нашој земљи не треба да заборави своју верску и етничку припадност,
али изнад свега је дужан да буде грађанин Русије. Нико нема право да националну и
верску особеност стави изнад закона државе", истакао је Путин.

  

Говорећи о миграцијама и асимилацији емиграната, он је навео да "право мањина на
различитост" не треба доводити у питање, али да оно треба да лежи у равнотежи са
поштовањем грађанске и културне одговорности у понашању према народу и друштву у
целини.
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Руски премијер је указао на резултате погрешне политике према емигрантима, а то су
"цела насеља и градови у којима емигранти говоре својим језиком и живе по сопственим
обичајима" што изазива огорчење староседелаца и даје повода за раст
националистичких осећања.

  

"У Русији је ситуација принципијелно другачија", казао је Путин и додао да је распадом
Совјетског Савеза започет процес стварања националних држава, чак и међу руском
регионима, а да су се тиме користиле "спољне силе".

  

Када је реч о унутрашњим миграцијама Путин је казао да они који долазе из региона са
другачијим културним обичајима треба да поштују локалне обичаје средине у коју су се
преселили, као и да је неприхватљиво стварање изолованих енклава у руским
градовима.

  

"Вековима смо живели заједно. Заједно смо победили у најстрашнијем рату и даље ћемо
живети заједно, а онима који желе или покушавају да нас поделе могу да кажем само
једно - нећете дочекати", закључио је Путин.

  

(Танјуг)
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