Aktualizováno: Na černé listině evropských politiků, kteří nesmí do Ruska, figuruje i
krajský šéf TOP 09 Marek Ženíšek, česká strana žádala Moskvu o vysvětlení
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Předseda krajské organizace TOP 09 v Plzeňském kraji, místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek, který je zároveň poslanec a člen výboru pro
evropské záležitosti se ocitl na černé listině 89 Evropanů, kteří nesmí do Ruska. Na seznamu, jenž vydala Moskva, ﬁguruje za Českou
republiku vedle Ženíška dále také Karel Schwarzenberg, Jaromír Štětina a Štefan Füle. Politici ze seznamu patří k hlasitým kritikům ruské
politiky vůči Ukrajině. Ruského velvyslance v ČR Sergeje Kiseljova si v pondělí odpoledne pozval na kobereček šéf české diplomacie,
ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD), aby vysvětlil sankční seznam Moskvy, na němž jsou i čtyři čeští politici.
Sám Marek Ženíšek považuje za čest, že jeho jméno figuruje na Putinově seznamu politiků nežádoucích v Rusku. Nicméně konkrétní důvod, který ho
přivedl na černou listinu evropských politiků nezná. „Zajímalo by mě, které ty výroky nebo postoje Vladimiru Putinovi vadí nejvíce, abych je
mohl používat i nadále a říkat je hlasitěji a častěji,“ prohlásil Marek Ženíšek při rozhovoru v ČT.
„Pokud Rusko nebude svoje území rozšiřovat donekonečna, třeba až do Rigy či Kyjeva, pak ten zákaz nějakou dobu, co bude Putin u moci,
vydržím. Pro mě je to důkaz toho, že děláme svoji práci dobře,“ reagoval ve své tiskové zprávě Marek Ženíšek, který působí ve sněmovním
výboru pro evropské záležitosti a je členem parlamentní delegace při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).
Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek bude požadovat po velvyslanci Ruska vedle vysvětlení sankčního seznamu nepohodlných osob ještě ruský
dokument o invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968, který podle odborníků zkresluje historii. Nedávno odvysílaný dokument
ruskou státní televizí Rossija 1 ministra velmi rozhořčil. Podle jeho tvůrců byl pakt obranným spojenectvím bránícím sovětské spojence před
agresivním NATO. V tomto duchu televize obhajovala i invazi do Československa v srpnu 1968, která podle stanice představovala skutečně vážnou
zkoušku sjednocených ozbrojených sil Varšavské smlouvy. Historici tento dokument označili za návrat k propagandistickým metodám Sovětského
svazu.
Velvyslanec Kiseljov na schůzce u ministra Zaorálka uvedl, že seznam vznikal prý rok a půl a jsou na něm osoby, které podle Moskvy sehrály nějakou
roli v „převratu na Ukrajině“ nebo ho podporovaly. Význam dokumentu o invazi z roku 1968 se snažil velvyslanec bagatelizovat a zdůrazňoval, že
stále platí dřívější vyjádření sovětského prezidenta Michaila Gorbačova i jeho ruských nástupců, kteří se přihlásili k ruské morální odpovědnosti za
invazi do Československa v roce 1968. Ministr Zaorálek toto zlehčení odmítl a označil zkreslování historie v dokumentu za hrubé, lživé a do nebe
volající.
Zatímco dokumentární film se podle Zaorálka týká česko-ruských vztahů, sankční seznam je celounijním problémem, na který EU také bude reagovat
společně. Ministr předpokládá, že se záležitosti bude věnovat příští jednání ministrů zahraničí EU. „My tohle pokládáme za neodůvodněné,
nezargumentované a odmítáme takovýto způsob zacházení s našimi občany,“ dodal Zaorálek.
A ozvalo se i Rusko, které slovy svého šéfa diplomacie Sergeje Lavrova tvrdě napadlo Evropskou unii kvůli zveřejnění sankčních seznamů, jimiž
Moskva reagovala na protiruské sankce vyhlášené loni a letos v Bruselu za agresivní politiku Ruska vůči Ukrajině. Podle Lavrova je publikace
jmenných seznamů neetická a absurdní, stěžoval si, že Moskva seznam předala na žádost EU jako důvěrný, ale soupis okamžitě unikl do tisku.
Podle Lavrova jde o porušení etických norem.
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