Nieuwjaarswens Vladimir Megre voor 2017
Zo, 2017 – een schrikkeljaar – loopt ten einde. Er is veel gebeurd dit
jaar, en niet alles was even plezierig, maar het is fijner om het te
hebben over het moois dat er is gebeurd.
De ontwikkeling van het nieuwe Rusland, het sterker worden ervan,
gaat door, en dit is niet alleen in Rusland het geval. De idee van
familiethuisgronden is zich overal ter wereld aan het ontwikkelen.
De eerste delegaties uit andere landen hebben zich al aangediend in
Rusland: uit Japan, de VS, Korea, en Duitsland. Ik denk dat de stroom
toeristen uit deze landen nog zal toenemen. En de mensen uit deze
landen gaan niet naar de grote metropolen: ze gaan bij de
familiethuisgronden op bezoek.
Iets anders dat aanleiding geeft tot vreugde, is het lezen van de
informatie in de "Rinkelende dennen van Rusland" krant. Deze staat
nu werkelijk tjokvol positieve informatie, waaronder informatie over
onze politieke partij. Voor degenen van jullie die dit niet weten, wil
ik zeggen dat dit afgelopen jaar, onze partij, de Familiepartij, heeft
deelgenomen aan de verkiezingen van de Staatsdoema van de
Russische Federatie. De partij is er weliswaar niet in geslaagd een
zetel te krijgen, maar er zijn enkele indicaties dat deze partij bij de
volgende verkiezingen wel eens gemakkelijk de overhand zou
kunnen hebben en een meerderheid in de Staatsdoema zou kunnen
bereiken.
En wat zijn dat dan precies voor indicaties? Nadat alle formaliteiten
waren doorlopen, nadat de registratie had plaatsgevonden en alle
verplichte vergaderingen achter de rug waren, bereikte de partij de

drempel waar handtekeningen nodig waren om verder te kunnen
gaan. Het is een jonge partij, en onervaren, en niet alle
kinderziekten waren opgelost. Het bleek dat alle partijen die
handtekeningen moesten verzamelen zes dagen de tijd hadden: ze
moesten 200.000 handtekeningen verzamelen in zes dagen. Maar
onze partij moest dit aantal in slechts drie dagen binnenhalen. En
het volgende gebeurde: de partij slaagde erin om in drie dagen meer
dan 65.000 handtekeningen op te halen.
65.000 echte, levende handtekeningen. Dat wijst erop dat de partij
miljoenen actievoerders heeft, en als zij met de juiste voorbereiding
gemobiliseerd worden, zal de partij verzekerd zijn van zijn
overwinning. Omdat dit de enige partij is die een nauwkeurig,
duidelijk, helder en geïnspireerd programma heeft: het programma
van de Familiethuisgronden. Denk maar na: Familiepartij –
Familiethuisgronden. Dit programma maakt het voor iedereen
mogelijk om in actie te komen, om zelf iets te doen. Dit gaat niet
gewoon over links of rechts. Voor veel mensen is sowieso niet
duidelijk wat dat precies inhoudt. Dit gaat niet gewoon over
vaderlandsliefde. Dit gaat niet gewoon over ‘laten we van ons
Moederland houden’.
Deze partij heeft een programma dat in nauwkeurige en duidelijke
bewoordingen mensen oproept om concreet in actie te komen: om
hun eigen familiethuisgrond te creëren.
Wat is een familiethuisgrond precies? In feite is het
vaderlandsliefde; in feite is het liefde voor je Moederland, liefde
voor je gezin, liefde voor je dierbare vrouw en voor je kinderen. En
dat je dit alles niet alleen in woorden tot uitdrukking brengt, maar in

daden. Dit is zo’n sterk, krachtig en prachtig idee, zo’n schitterende
droom, dat deze, natuurlijk, Ruslands nationale idee is geworden, en
een model voor de hele wereld. Dit zijn niet alleen mijn woorden: dit
is al feitelijk in de praktijk aangetoond.
Oordeel zelf. Bij mijn nieuwjaarswens van vorig jaar zei ik dat de
lezers van de "Rinkelende dennen van Rusland" boeken al 250
buurtschappen hebben gecreëerd zonder enige overheidssteun.
Dus, 250 buurtschappen vorig jaar, en sinds het afgelopen jaar zijn
het er al meer dan 300. Dat is een toename van 50 buurtschappen
per jaar en de toename is cumulatief.
Deze idee vertegenwoordigt een nieuw model voor Rusland er voor
de hele wereld. Het is een droom over de toekomst: het zijn de
mensen van vandaag die de toekomst aan het creëren zijn. En daar
gaat het om. Stel bijvoorbeeld dat we het over lokale productie
hebben. Maar waarschijnlijk weet niet iedereen dat er "Rinkelende
dennen van Rusland" winkels zijn. In deze winkels worden
producten verkocht die verbouwd en geproduceerd zijn op
familiethuisgronden in Rusland. Ze zijn enigszins te vergelijken met
de speciaalzaken die voor de Revolutie overal in Moskou en
Sint-Petersburg de kop opstaken. Het waren de beste winkels en ze
waren onderscheidend zowel in hun aankleding als in hun kwaliteit.
Stel je nu voor dat de producten die in het Siberische dorpje
Kandaurovo geproduceerd worden niet alleen in Rusland maar ook
in Europa en de VS verkocht worden. Dit is een trend die bezig is
zich te ontwikkelen, en een trend in de richting van
vriendschappelijke interacties tussen de bevolking van verschillende
landen.

Tijdens mijn bezoek aan de Baltische landen zag ik hoe de
vertegenwoordigers van onze familiethuisgronden verwelkomd
werden in het Vriendschapshuis. Dit zijn enorme bijeenkomsten, en
er is niet de geringste antipathie te bespeuren, het is alsof er geen
verschil is tussen de mensen uit diverse landen. Dit is natuurlijk
inspirerend.
Ik zal een opsomming geven van de landen waar de boeken
uitgegeven worden, waar mensen wonen die op dezelfde manier
denken als jij, zonder enig gevoel van landsgrenzen, mensen die,
hoewel ze verschillende talen spreken, elkaar begrijpen, en in actie
komen. Het eerste land is natuurlijk Rusland. Vervolgens Armenië,
Bulgarije, China, Duitsland, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije,
Italië, Japan, Korea, Kroatië, Litouwen, Nederland, Oostenrijk,
Portugal, Roemenië, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Taiwan, de
Tsjechische Republiek, de VS en Zwitserland.
Ik denk dat dit soort vriendschap tussen volkeren sterker zal worden
en zich een weg zal banen door elke vorm van isolatie heen. Met de
goedheid van deze vriendschappelijkheid zal alle duisternis
overwonnen worden.
2017 staat te beginnen. Veel mensen trekken de vergelijking met
1917, het jaar van de Oktoberrevolutie, het jaar waarin het Sovjet
bewind een aanvang nam. En iets staat er te gebeuren dit jaar. Maar
dit iets zal prachtig zijn, blijvend en vreugdevol. Daarom wil ik mijn
beste wensen uitspreken naar alle mensen, allereerst naar mijn
lezers, die in de prachtige toekomst zullen leven die ze met eigen
handen opbouwen.

Met heel mijn hart wens ik het team van het bedrijf ‘De rinkelende
dennen van Rusland’ in het dorpje Kandaurovo mijn beste wensen.
Jullie produceren een product van waarlijk hoge kwaliteit –
Siberische pijnboompittenolie. Jullie doen de wereld versteld staan.
Het zou goed zijn als dit product alle landen weet te veroveren. En ik
denk dat dit zal gebeuren. Ga zo door!
Ik wil ook het beste wensen aan alle verkooppunten van dit ‘De
rinkelende dennen van Rusland’-bedrijf in de diverse steden, die
zowel het idee als de producten overdragen aan andere mensen. Ga
zo door!
Gelukkig Nieuwjaar!

