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MULTIKULTURNÃ• UPRCHLÃ•CI
NedÄ›le, 07 prosinec 2014

Mohl bych navázat na Ä•tvrteÄ•ní diskusi na ÄŒT24 ohlednÄ› uprchlíkÅ¯ z Afriky a Sýrie, ale celá záleÅ¾itost je mnohem
obsaÅ¾nÄ›j&scaron;í, neÅ¾ urÄ•uje jedna diskuse. NicménÄ› i z ní, ale hlavnÄ› z celé kauzy, tak jak je podávána sdÄ›lovacími
prostÅ™edky, lze pozorovat v pozadí jakousi nelogiÄ•nost danou zÅ™ejmÄ› multikulturními zámÄ›ry EU. O nÄ›kterých tématech
totiÅ¾ nesmí mluvit a úÄ•astníci diskuse je nezodpovídají.

Pouze mezi slovy se dovídáme, Å¾e syrské kÅ™esÅ¥any nelze upÅ™ednostÅˆovat pÅ™ed muslimy. ProÄ•? Nevíme, je to
nÄ›kde shora dané multikulturalistické zadání. Syr&scaron;tí kÅ™esÅ¥ané se uÅ¾ dávno stÄ›hují do latinskoamerických státÅ¯,
kde mají pÅ™ednost. OdnÄ›kud z EU se projevuje tlak, aby se uprchlíci z Afriky a ze Sýrie stÄ›hovali do EU. Jiné Å™e&scaron;e
se odmítá, pÅ™esto, Å¾e na&scaron;e vláda se o nÄ› snaÅ¾í a asi se doÄ•káme toho, Å¾e bude muset se podÅ™ídit zámÄ›rÅ
Jiných Å™e&scaron;ení je ov&scaron;em na stole hned nÄ›kolik.
PÅ™edev&scaron;ím je nutno rozdÄ›lit problémy na AfriÄ•
SyÅ™any, jak bych si dovolil zjednodu&scaron;enÄ› nazvat tyto zcela rozdílné skupiny uprchlíkÅ¯.
PÅ™edem vnucené
Å™e&scaron;ení afrických uprchlíkÅ¯
AfriÄ•ané utíkají ze svých pÅ™elidnÄ›ných a bídných zemí stiÅ¾ených nemocemi a hl
nejsou úplnÄ› chudí lidé. Obvykle dají pÅ™evadÄ›Ä•Å¯m celý svÅ¯j majetek, který by se jinak mohl vyuÅ¾ít k prosperitÄ› zemÄ›
jej dají podvodníkÅ¯m, kteÅ™í jim slibují záÅ™né zítÅ™ky v EvropÄ› je&scaron;tÄ› barvitÄ›ji, neÅ¾ nám je kdysi slibovali komun
v jejich mystickém komunistickém ráji.
ÚtÄ›k této stÅ™ední tÅ™ídy pomÄ›ry v Africe jen zhor&scaron;uje, jejich pÅ™ijímání
neprospívá domácím zemím, pÅ™edev&scaron;ím proto, Å¾e kapitál se dostává do rukou podvodníkÅ¯ a zemÄ› ztrácí vrstvu
schopných lidí stÅ™ední tÅ™ídy. Úplný Å¾ebrák se na cestu nevydá, ten, který se jí odváÅ¾í, musí mít peníze a Å¾ebrákem s
na konci, kdyÅ¾ je vyplaven na bÅ™eh Itálie, úplnÄ› okraden o v&scaron;echno. NÄ›kdy i o Å¾ivot, protoÅ¾e ten sám o sobÄ›
pÅ™evadÄ›Ä•e na konci cesty uÅ¾ cenu nemá.
PoÄ•et uprchlíkÅ¯ se zvy&scaron;uje, coÅ¾ je opÄ›t mylnÄ› vykládáno jako
zvy&scaron;ující se utrpení tÄ›chto lidí v mateÅ™ské zemi a nutností jim neodkladnÄ› pomoci. PÅ™itom jsou pomÄ›ry v Africe s
tedy stále stejnÄ› &scaron;patné, dokonce bych Å™ekl, Å¾e v nÄ›kterých aspektech se spí&scaron;e zlep&scaron;ující.
Zvy&scaron;ující se poÄ•et pÅ™evádÄ›ných je dán snadností okrádání a tím nelegitimního výdÄ›lku pÅ™evadÄ›Ä•Å¯, jejich stál
úÄ•innÄ›j&scaron;í propagandÄ› v mateÅ™ských zemích a prostÄ› celému fenoménu tohoto úspÄ›&scaron;ného
&bdquo;podnikání&ldquo;. ÄŒím více pÅ™evadÄ›Ä•i pÅ™evedou uboÅ¾ákÅ¯ do Evropy, tím více dostanou penÄ›z a tím více s
dovolit propagandu, aby získali dal&scaron;í &bdquo;klienty&ldquo;. ProstÄ› je to prosperující obchod s lidským
ne&scaron;tÄ›stím, stále se navy&scaron;ující a v podstatÄ› nemající konce. Zvy&scaron;ující se poÄ•et uprchlíkÅ¯ je dán
zvy&scaron;ujícími se výdÄ›lky pÅ™evadÄ›Ä•Å¯ na propagandu.
EU podporuje tento obchod s &bdquo;lidským masem&ldqu
tím, Å¾e uprchlíky pÅ™ijímá a nevrací a Å¾e netrestá pÅ™evadÄ›Ä•e jako podvodníky. Pokud by se nÄ›jaký reprezentativní vz
uprchlíkÅ¯ vrátil, byl by to neúspÄ›ch pÅ™evadÄ›Ä•Å¯, navíc by vy&scaron;ly najevo jejich praktiky a tím samozÅ™ejmÄ› by tent
obchod dostal ránu, která by mohla být i smrtelná.
PÅ™ijímání uprchlíkÅ¯ je pÅ™edem pÅ™edepsaný recept. Evropa prý bu
v budoucnosti potÅ™ebovat lidi, aby nahradila úbytek zpÅ¯sobený vymíráním, ale i jinak prý je mí&scaron;ení ras pÅ™ínosné...
Evropa má v souÄ•asné dobÄ› miliony nezamÄ›stnaných, není tedy v situaci padesátých let, kdy potÅ™ebovala pÅ™istÄ›hovalc
bude v budoucnosti, odhadovat nelze, rÅ¯st produktivity práce tÅ™eba vÅ¯bec nebude potÅ™ebovat dal&scaron;í pracovní síly.
Navíc jsou tu dva nepÅ™ehlédnutelné záporné aspekty: 1/ Naprostá vÄ›t&scaron;ina uprchlíkÅ¯ jsou muÅ¾i. PÅ™ijetí mÅ¯Å¾
zpÅ¯sobit napÄ›tí ve spoleÄ•nosti a rÅ¯zné rasové bouÅ™e. 2/ Fenomén pÅ™evádÄ›ní má nezastavitelnÄ› vzestupnou tendenc
Co bude poté, kdyÅ¾ se moÅ¾nosti evropských zemí naplní a v Africe se zvedne obrovská vlna vydávající se na pochod
&bdquo;do ráje&ldquo;?
Myslím si, Å¾e EU dÄ›lá to co vÅ¾dy: ustupuje problémÅ¯m a neÅ™e&scaron;í je. RadÄ›ji nachází
nÄ› nÄ›jaké ideologické vysvÄ›tlení, které je obvykle naprosto mimo normální soudnost.
Nepochopení syrského
problému
Syrský problém je dán vojenským konfliktem. StÄ›hování SyÅ™anÅ¯ do Evropy je opÄ›t jen ideologické zadání.
Po ukonÄ•ení konfliktu budou tito lidé zapotÅ™ebí doma k obnovÄ› zemÄ›. Navíc se nejedná o zaostalé státy, mají ropu a jiné
suroviny, pÅ™ed válkou byly pÅ™imÄ›Å™enÄ› vyspÄ›lé. Jde tedy jen o pÅ™echodné umístÄ›ní uprchlíkÅ¯. Logicky je to nejlép
nejblíÅ¾e jejich zemi. Tam by mÄ›li mít co nejvÄ›t&scaron;í pomoc. Vím, Å¾e tÅ™eba v Libanonu je to problém, ale co tÅ™eba
Saudská Arábie a jiné vyspÄ›lé státy regionu? Je snad jen na EvropÄ› celou záleÅ¾itost Å™e&scaron;it? Není uÅ¾ na Ä•ase se
zbavit nesmyslÅ¯ multi-kulti?
Ano, je tu nezanedbatelný bezpeÄ•nostní problém. Tito uprchlíci mohou být skrytým
nebezpeÄ•ím. PÅ™itom si nezakrývejme základní skuteÄ•nost a nazývejme vÄ›ci pravými jmény: Teroristé se budou
pÅ™edev&scaron;ím rekrutovat z muslimÅ¯. Tou esencí terorismu je bída a náboÅ¾enské pÅ™esvÄ›dÄ•ení, které v pÅ™ípadÄ
se nevyhýbá násilí v &scaron;íÅ™ení a obhajobÄ› víry. I mírný otec muslim, kdyÅ¾ jeho dcera zhÅ™e&scaron;í s jinovÄ›rcem, v
kinÅ¾ál a zabije je oba. KdyÅ¾ nÄ›kdo pohaní Proroka, udÄ›lá vÄ›Å™ící muslim totéÅ¾. Tak mu velí víra a ta je nadev&scaron
ZávÄ›r:
Vláda se pÅ™irozeným zpÅ¯sobem brání nátlakÅ¯m EU a bojuje za nás a na&scaron;i budoucnost. V tÄ›chto
vÄ›cech bychom ji mÄ›li podpoÅ™it. Zda budeme muset ustoupit nebo ne, bude testem na&scaron;í samostatnosti a moÅ¾nost
Å™e&scaron;it svoje problémy sami. To neznamená nepomáhat jiným evropským zemím majícím problémy s uprchlíky,
nepomáhat chudým zemím zbohatnout. Ale je zapotÅ™ebí to dÄ›lat zpÅ¯sobem, který je produktivní pro nás a zároveÅˆ
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skuteÄ•nÄ› slouÅ¾í potÅ™ebným. Tím je pÅ™edev&scaron;ím pomoc na místÄ›, kde problémy vznikají.
VLASTIMIL PODRACKÝ
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