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 Чувени амерички узбуњивач Едвард Сноуден дао је интервју за „Гардијан“ пред
објављивање своје нове књиге „Permanent Record“.

  

  У интервјуу Сноуден, између осталог, каже да, иако је у почетку стрепео због доласка у
Русију, коју је видео као „непријатељску тврђаву“, сада ову земљу види сасвим другачије
и помирио се са идејом да ће тамо живети наредних година, па на основу тога планира
своју будућност.   

„Једна од ствари која се губи у читавој проблематичној политици руске Владе је
чињеница да је ово једна од најлепших земаља на свету. Људи су љубазни. Људи су
топли“, започиње своју исповест Сноуден.

  

„А када сам дошао овде, ништа од тога нисам разумео. Био сам престрављен овим
местом, јер, наравно, они су били велика непријатељска тврђава, што је начин на који
агент ЦИА гледа на Русију“, присећа се Сноуден.

  

Сноуден сматра да обични Американци не знају да у Русији могу добити готово све што
би могли добити у Сједињеним Америчким Државама, а ретки су случајеви да нечега
нема, као на пример ланца брзе хране „Тако бел“.

  

Он је навео да је раније избегавао да лепо говори о Русији, јер је веровао да ће то
створити погрешну слику о њему, али сада је схватио да је непријатељско расположење
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према њему опало, чак и међу његовим противницима у Америци.

  

„Смешно је што је сада, шест година касније, контроверзна слика коју су имали о мени
почела да смекшава“, рекао је Сноуден, истичући да су два председничка кандидата —
Берни Сандерс и Тулси Габард — изразили жељу да он прекине своје изгнанство.

  

Узбуњивач је испричао да се сада опуштено креће Москвом и да више не користи
шешире, шалове и капуте, које је у почетку носио како би се прерушавао, откривши да се
у својим првим годинама у Русији осећао „усамљено, изоловано и параноично“ и као да
би га могли наћи амерички агенти, који би га казнили.

  

Према његовим речима — свеприсутност паметних телефона олакшава његову
анонимност.

  

„Данас су сви превише заузети зурењем у своје телефоне да би се загледали у мом
правцу“, написао је Сноуден у својој књизи, а цитира „Њујорк тајмс“.

  

Сноуден је рекао да не верује да би га Русија могла изручити Сједињеним Америчким
Државама, зато што његово присуство служи као добар публицитет.

  

„Зашто би то одбацили?“, пита се Сноуден.

  

Аутор „Гардијана“ пише да Сноуден сада живи са својом женом Линдзи Милс у стану у
предграђу Москве. Њих двоје су се у тајности венчали у Москви пре две године.

  

(Спутњик)

  

 2 / 2


