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Na nedávnom online stretnutí organizovanom think-tankom Atlantickej rady sa
diskutovalo o spôsoboch, ako vynútiť zmenu režimu v Bielorusku. Think tank
podrobne vypracoval plán s cieľom odstaviť Aleksandra Lukašenka, súčasného
bieloruského prezidenta od moci pomocou sankcií a iných nátlakových metód.
Atlantická rada so sídlom vo Washingtone je pridružená k NATO a získava
financovanie od medzinárodných miliardárov ako je Adrienne Arsht, globálnych
spoločností ako Goldman Sachs, Facebook a Google, ako aj od Rockefellerovej
nadácie a banky JPMorgan Chase. Je to iba niekoľko príkladov ich rozsiahleho
financovania. Na činnostiach think tanku sa zúčastňujú najmocnejšie a
najvplyvnejšie osobnosti sveta, ako aj zástupca Svetlany Tikhanovskej, hlavnej
bieloruskej opozičnej osobnosti.
Ciele virtuálneho stretnutia s názvom „Biden a Bielorusko: Stratégia pre novú

správu“ zahŕňajú organizáciu kontroly Washingtonu nad bieloruským opozičným
hnutím. Okrem toho navrhujú novú funkciu vedúceho organizátora, ktorý by
spravoval a udržiaval sankcie proti Minsku a vymenovali vysokého úradníka, ktorý
by spravoval pomoc opozícii. Ich program tiež zdôraznil uznanie
Tikhanovskej postavenie ako skutočného vodcu Bieloruska a
delegitimizáciu Lukašenka premiestnením novovymenovanej americkej
veľvyslankyne v bieloruskom hlavnom meste Minsk Julie Fisherovej do litovského
hlavného mesta Vilnius.
Atlantická rada taktiež navrhla zdvojnásobenie financovania Kongresu USA pre
Rádio Slobodná Európa / Rádio Sloboda, zo súčasných 117,4 milióna dolárov.
Think tank tiež vyzval USA, aby ponúkli viac rád vodcom bieloruskej
opozície. John Herbst, ako bývalý veľvyslanec USA na Ukrajine na virtuálnom
stretnutí navrhol, aby vodcovia bieloruskej opozície znížili verejné prejavy o ich
ašpiráciách na zapojenie Minsku do západných bezpečnostných rád ako NATO a
ekonomických štruktúr ako Európska únia, aby nevyprovokovali reakciu
Moskvy.
Ekonóm Anders Åslund, ktorý je vedúcim pracovníkom Centra atlantickej rady
Eurasia, tiež navrhol, aby sa sankcie uplatňovali na spoločnosti v Rusku a nie v
Bielorusku. Tvrdil, že ak by sankcie zasiahli Bielorusko, Minsk by bol viac závislý
od Moskvy. Tiež odporučil Bidenovej administratíve sankcionovať stovky
bieloruských úradníkov s tým, že cieľom sankcií je vyvinúť dostatočný tlak
na Bielorusko, aby Lukašenkovi nezostávalo nič iné, ako sa vzdať moci.
Åslund zdôraznil, že toto je skutočne skupina sankcií na zmenu režimu. Think tank
navyše navrhol, aby USA zvýšili financovanie bieloruskej opozície zo 60 miliónov
na 200 miliónov dolárov s tým, že táto suma pochádza od samotných bieloruských
aktivistov.
Ako hovorí samotný Åslund, tieto opatrenia existujú výlučne na to, aby si vynútili
zmenu režimu zvrchovaného národa. Poslaním Atlantickej rady je povzbudiť a
posilniť USA k ovládaniu bieloruského opozičného hnutia s cieľom zvrhnúť
Lukašenka. Think tank zároveň tvrdí, že rešpektuje suverenitu Bieloruska. Je
však zrejmé, že think tank nerešpektuje zvrchovanosť ani sebaurčenie
bieloruského ľudu a jednoducho chce, aby Bidenova vláda dosadila na miesto moci
poskoka, ktorý by pokračoval v útočnej kampani Washingtonu proti Rusku.
Ak Bidenova administratíva prijme odporúčania Atlantickej rady, spôsobilo by to

nielen značné napätie a ďalšie rozkoly v Bielorusku, ale zvýšilo by sa aj napätie
medzi Washingtonom a Moskvou, ktoré sú už teraz mimoriadne napäté.
Atlantická rada podporuje hegemóniu Západu a unipolárny svetový
poriadok pod vedením USA. Think tank je na siedmom mieste v kategórii „2020
Top Think Tanks v USA“ a na celkovom desiatom mieste. Spolu s financiami od
najbohatších ľudí na svete a najmocnejších korporácií má Atlantická rada veľký
vplyv nielen v NATO, ale aj v rôznych mocenských štruktúrach USA, ako je Biely
dom a Pentagon. Z tohto dôvodu existuje veľká šanca, že sa niekedy počas
Bidenovho prezidentského mandátu zapojí do významnej tlakovej kampane proti
Bielorusku s konečným cieľom ďalšej izolácie Ruska vo východnej Európe.
Pretože sa Atlantická rada pokúša udržovať unipolárny poriadok pod vedením
USA, Rusko je jedným z jej hlavných cieľov, pretože euroázijská krajina
brzdí americkú dominanciu nad rozsiahlymi oblasťami Kaukazu, strednej
Ázie a východnej Európy. Pretože Bielorusko je jediným priateľským
štátom Ruska vo východnej Európe, Lukašenkove odstránenie moci otvorí
cestu úplnej izolácii Ruska v tomto regióne. Biden je tiež zástancom
unipolárneho poriadku pod vedením USA. Z tohto dôvodu existuje veľká šanca, že
v budúcnosti v určitom okamihu uzákoní program Atlantickej rady zameraný proti
Bielorusku.
Komentár: Jeden si môže byť celkom istý, že za vlády Bidena budú takzvané
operácie na zmenu režimu, ktoré vymysleli skupiny ako Atlantická rada –
obkľúčiť a ekonomicky drancovať Rusko a ďalšie krajiny v jeho blízkosti – budú
pokračovať rýchlejšie a agresívnejšie ako vôbec predtým. A čo sme svedkami v
Bielorusku, nie je výnimkou.
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