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Європейська преса широко коментує майбутню рокіровку в Кремлі. Видання називають її
фарсом, імітацією і побоюються, що Росія повернеться в епоху Брежнєва. Мєдвєдєв не
виправдав очікувань, йому на зміну приходить Путін.
Британська газета The Times коментує висунення Володимира Путіна кандидатом в
президенти Росії:
Путін як і раніше дуже популярний, національні ЗМІ слухняно мовчать, а міжнародна
репутація країни поступово знову виросла.
Схоже, що в Росії лише трохи опираються
монополізації влади Путіним. Соратники по партії бачать в ньому рятівника і героя, що
позбавив країну від хаосу. І лише жменька авторитетних критиків нагадала світу про те,
що нова впевненість Росії в собі виросла у збиток свободі думки, демократії і правам
людини. Так, Михайло Горбачов розчаровано застерігає від загрози повернення Росії до
епохи Брежнєва з її економічною і політичною стагнацією.
Іспанська газета El Pais назвала заплановане повернення Путіна в Кремль
"московським фарсом":
Повернення Путіна на пост глави держави демонструє нестримний захід російської
політики. По суті, рокіровка Мєдвєдєва і Путіна - це лише символічна дія, оскільки
насправді Путін ніколи не випускав кермо влади з своїх рук. Замість суперництва різних
політичних сил в Росії відбулася імітація, інсценована Кремлем до останньої деталі.
Вступаючи на посаду президента Росії, Мєдвєдєв вселив надію на те, що він відведе
Росію від авторитаризму. Але ця надія не виправдалася. Росія знову опинилася в
нульовій крапці.
Австрійська газета Der Standard вважає, що Мєдвєдєв виконував функції
місцеблюстителя для свого наставника - Путіна:
Коли Мєдвєдєв після другого терміну перебування Путіна на посаді президента був
поставлений на пост глави Кремля, тим самим вдалося зберегти видимість дотримання
Конституції. Але одночасно з цим термін повноважень майбутнього президента
підвищили до шести років. Якщо не відбудеться нічого непередбаченого, то Путін і
створена ним система домінуватимуть в Росії впродовж всієї першої чверті 21-го
сторіччя.
Польська газета Rzeczpospolita вважає, що у Путіна і Мєдвєдєва є загальна
ідеологія - це влада:
Найкрупніша відмінність між ними полягає в тому, що Путін править Росією, а Мєдвєдєв
лише робить для країни рекламу. Останні чотири роки Мєдвєдєв грав не більше ніж роль
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приманки для іноземних інвесторів. І в найближчі 12 років в цьому відношенні, судячи з
усього, нічого не зміниться.
Шведська газета Dagens Nyheter не рахує рокіровку в Кремлі великим сюрпризом,
хоч і сприймає її з якнайглибшим занепокоєнням:
Російську демократію можна буде сприймати серйозно лише з величезним трудом, якщо
управління країною в режимі тандему Мєдвєдєв - Путін продовжиться і держава
фактично функціонуватиме як однопартійна система.
Демократію в країні слід будувати на всіх рівнях. Тому рокіровка в Кремлі - це біда. В
кращому випадку це рішення здатне привести до протестів і дебатів, що дало б новий
шанс для опозиції і цивільного суспільства в Росії.
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