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Militair en politiek analist
In een vorig artikel1 heb ik proberen aan te tonen hoezeer vreemdelingenhaat een
belangrijk deel uitmaakt van Ruslands nationaal-conservatieve gedachtewereld. Een van de
meest ergerlijke vormen van deze xenofobie is het antisemitisme, een denktrant die in
Rusland schaamteloos wordt toegepast. In bovengenoemd artikel heb ik talloze
voorbeelden van deze praktijk getoond. Een recentelijk vertoond TV programma waar
president Putin aan een tafel zit in één van de zalen van het Kremlin met als gasten enkele
vooraanstaande Russische joden, oogstte dan ook de nodige verbazing toen Putin
verklaarde dat, nu het antisemitisme in Europa weer evident was, er altijd plaats zou zijn
voor joodse spijtoptanten die in de periode van de Sovjet Unie naar het Westen waren
geëmigreerd. (sic!)
Nu zijn er in de geschiedenis van Europa talloze voorbeelden te vinden van dreigende
situaties waarvoor een zondebok moest worden gevonden. De pestplagen van de
Middeleeuwen en de economische crisis van Duitsland van de jaren twintig en dertig
werden voor een belangrijk deel aan de joden toegeschreven.
In het Rusland van Putin vormt de Enkreisungsparanoia 2 de basis voor de Russische
gedachtewereld. Moedertje Rusland wordt in toenemende mate geconfronteerd met het
“oprukkende “ Westen, waarvan de EU en de NAVO de voornaamste elementen zijn3.
Volgens de maatstaven van het Kremlin is het Westen volledig gedegenereerd. Die
degeneratie is een gevaar voor Rusland omdat die de wezenskenmerken van de Russische
samenleving zou aantasten. Een bedreiging die uiteraard met man en macht moet worden
voorkomen. En van de vele voorbeelden van deze degeneratie is het LHBT4 beleid dat in
hoge mate een bedreiging vormt voor de wereldbeschouwing van de Russische Federatie.
Het verzet tegen dat beleid geeft aanleiding tot een extra xenofobische uitlaatklep:
homofobie.
Volgens Putin en in veel programma van de gelijkgeschakelde media zonder ophouden
herhaald, is homoseksualiteit een door het Westen bedacht verschijnsel dat door “Gayropa”
op slinkse wijze in Rusland wordt geïmporteerd. Putin wordt in die gedachte ondersteund
door de aan de leiband van het Kremlin lopende Russisch Orthodoxe Kerk, die bedacht
heeft, en daar zelfs talloze wetenschappers voor heeft gemobiliseerd, dat homoseksualiteit
een soort virus is en dus geneesbaar. Wetenschappelijke argumenten dat mag worden
aangenomen dat er in elke samenleving ter wereld ongeveer 5 % homoseksuele mensen te
1

Nationaal conservatisme, de Russische variant van het nationaalsocialisme
Een fictief door Rusland bedacht en gekoesterd fenomeen dat Rusland een eiland is, omgeven door
vijanden die het voorzien hebben op Russisch grondgebied en grondstoffen.
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In een vorig artikel, ”De Russische beer heeft gezondheidsproblemen”, heb ik al trachten aan te
geven dat vanuit het Russische standpunt die gedachtegang niet geheel onterecht is.
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LHBT” Lesbisch, Homo, Bi- en Transgenders
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vinden zijn die deze eigenschap op biologische hebben gekregen, wordt homoseksualiteit
door de Russische pers verkocht als een soort geheim wapen van het Westen, Amerika
voorop, om de Russische samenleving te destabiliseren. Zo is volgens dezelfde bron ook het
Aidsvirus opzettelijk vanuit het Westen in Rusland geïmporteerd met precies dezelfde
bedoeling. Nu is op een bevolking van de 146.270.3305 inwoners dus 7.313.517 die in die
categorie vallen6 . In Europees Rusland dat 15% van het totale oppervlak van de Russische
Federatie vormt en waar immers volgens de Russische wetenschappers homofilie niet voor
komt. Het is immers een Westerse “ziekte”!
Blijft dus de enige mogelijkheid dat die meer dan zeven miljoen “zieken” zich voornamelijk
bevinden ten oosten van de lijn Arkhangelsk - Yekaterinenbrug, zeg maar in de vrijwel
onbewoonde en grotendeels ontoegankelijke 85 % van het totaaloppervlak van de Russische
Federatie.
De enige mogelijkheid voor deze patiënt om
zich naar locaties in Europees Rusland te
begeven is om een reis te maken onder de
grootst mogelijke geheimhouding, daarbij
zorgvuldig te waken voor enig afwijkend
seksueel gedrag. Want het geven van een
verkeerd bedoelde knipoog, laat staan een
vermeende seksueel gerichte handeling zoals
het langdurig schudden van een hand, kan
aanleiding geven tot onmiddellijke arrestatie.
Op 11 juni 2013 werd namelijk in sneltreinvaart de wet tegen ‘homopropaganda’ door het
Russische parlement geloodst. De wet verbiedt de propaganda van niet-traditionele
seksuele relaties – lees homoseksualiteit – gericht op minderjarigen. Individuen riskeren bij
overtreding van de wet een boete van zo’n 120 euro. Overheidspersoneel kan een boete
krijgen tot 1.200 euro en organisaties die deze wet overtreden kunnen tot een boete van
ruim 23.000 euro of sluiting voor 90 dagen worden veroordeeld. Wordt homoseksualiteit via
de media of internet “bevorderd”, dan kunnen burgers rekenen op een boete tussen de
1.200 en 2.300 euro. Voor overheidsfunctionarissen is de boete twee keer zo hoog en voor
organisaties die zich via de media positief uitlaten over homoseksualiteit kan de boete
oplopen tot ruim 23.000 euro en een sluiting voor 90 dagen.
Deze wet maakte overigens deel uit van en serie gelijkgestemde wetten die allen tot doel
hadden, de Russische bevolking tegen “ongewenste invloeden van buiten te beschermen.
Zo werden vanaf 2012 een aantal wetten met een sneltreinvaart door het parlement
gejaagd, waaronder:
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Cijfers Wikipedia 2014
De cijfers schommelen nogal afhankelijk van de tijdsopname en de vraagstelling. Gewoonlijk liggen
de percentages tussen de 3 en de 10 %
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Een nieuwe definitie van het begrip “hoogverraad”7
De “Blasfemiewet” ter ”Bescherming van de gelovigen”.
De “Internetwet” die regelt welke site er in Rusland mag worden bekeken.
De “Wet op buitenlandse agenten” die elke NGO verplicht zich te laten registreren
als “Buitenlands agent8” wanneer ze financiële steun uit het buitenland ontvangt.
De wet op “Ongewenste organisaties” waarmee de vrijheid van meningsuiting
verder aan banden wordt gelegd. Met deze wet kan iedere “ongewenste
organisatie” of die nu binnenlands- of buitenlands is, verboden worden.

Door de gelijkgeschakelde media wordt grif gebruik gemaakt van de nog uit de Sovjet
periode stemmende vooringenomenheid ten opzichte van “alles wat vreemd “ is. Zo krijgt
men tijdens interviews op straat bij de vraag of homofilie in Rusland bestaat, vrijwel zonder
uitzondering als antwoord te horen dat homofilie een typisch decadente eigenschap uit het
Westen is. Het Westen waar:






In Duitsland een Partij voor Pedofielen is opgericht die binnen een week meer dan
100.00 leden telde.
Er is in Duitsland al een “Dag voor de Pedofilie” aangewezen
In Washington DC, 90 % van de bevolking pedofiel is.
Waar in Amerika de honden op straat worden aangerand om geslachtsverkeer mee
te hebben vanwege het gebrek aan vrouwen.
Dat er in West-Europa 71 verschillende soorten “Sodommieten9” bestaan waaronder
Zoöfilie10, Voodoo-praktijken en kannibalisme.

Dat de hiervoor aangehaalde voorbeelden in de ogen van de doorsnee westerling mogelijk
reacties zullen oproepen die variëren van verveling tot aan verbazing, sluiten niet uit dat
een bevolking die dermate doordrenkt is van afkeer tegen alles wat “vreemd” en
“onnatuurlijk” is, ook bereid is om voor alle overige binnenlandse kwalen het Westen de
schuld te geven. Waar de inmiddels een miljoen geregistreerde aids patiënten11 in Rusland
dan vandaan komen is duidelijk.
Juist!
Bij ons vandaan!
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Waarbij het niet alleen werken voor buitenlandse geheime diensten maar ook het werken voor
organisaties die de veiligheid van Rusland bedreigen. Wat hiermee bedoeld is, is niet duidelijk
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Buitenlands agent stamt nog uit de Sovjet Terminologie en wordt door de bevolking gekoppeld aan
het begrip “spion”.
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Een verzamelnaam voor iedereen die qua gedrag van de “rechte lijn” afwijkt: Homofielen,
Lesbiennes, Bi- en Transgenders, Pedofielen.
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Geslachtsverkeer met dieren.
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Cijfers van Amnesty International
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