Kudlanka

MOÅ½NÃ• Å˜EÅ ENÃ• MIGRAÄŒNÃ• KRIZE
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Varuji Ä•tenáÅ™e: Nebude to povzbudivé Ä•tení. LeÄ• tuto otázku vlastnÄ› Å™e&scaron;íme v&scaron;ichni, aÅ¥ uÅ¾ pÅ™ímo
nepÅ™ímo. S touto otázkou souvisí pÅ™ípadné prohry Ä•i výhry tzv. &bdquo;populistÅ¯&ldquo;, tato otázka je pÅ™edmÄ›tem
mezinárodních jednání, ovlivÅˆuje Å¾ivot celé Evropy a nÄ›kdy zasahuje i do na&scaron;eho soukromí, protoÅ¾e bývá
pÅ™edmÄ›tem sporÅ¯ i mezi nejbliÅ¾&scaron;ími pÅ™íbuznými. Vidím nÄ›kolik scénáÅ™Å¯ tohoto Å™e&scaron;ení.
Ten, kterého se mnozí z nás nejvíc bojí, je zánik západní civilizace v EvropÄ›. MigrantÅ¯ pÅ™ijde tolik, Å¾e se zhroutí
systém vlády, sociální systém, nastane ekonomická katastrofa, prudce se zvý&scaron;í zloÄ•innost, ov&scaron;em
mnoho zloÄ•inÅ¯ zÅ¯stane nepotrestaných, pÅ™estane fungovat justice atd. Druhý moÅ¾ný scénáÅ™ je rekolonizace Ä•ástí A
pÅ™ípadnÄ› Blízkého východu. TÅ™etí moÅ¾ný scénáÅ™ je dÅ¯sledná izolace Evropy od Afriky, Blízkého východu a Turecka
KoneÄ•nÄ› Ä•tvrtým scénáÅ™em &ndash; jediným opravdu pozitivním &ndash; je jakési probuzení Evropy, kdy jednotlivé státy
zaÄ•nou dÅ¯slednÄ› uplatÅˆovat zákonnost na svém území, kdy se budou problémy jasnÄ› pojmenovávat a kdy nastane
celospoleÄ•enská diskuse, které se podaÅ™í pÅ™ekonat nynÄ›j&scaron;í propast v evropských spoleÄ•nostech. Zatím se jak
nejpravdÄ›podobnÄ›j&scaron;í jeví scénáÅ™ první. Druhý a tÅ™etí scénáÅ™ je &ndash; pÅ™inejmen&scaron;ím zatím &ndash
morálních dÅ¯vodÅ¯ pro velkou Ä•ást spoleÄ•nosti nepÅ™ijatelný, ale i kdyby odpadla morální zábrana, je málo
pravdÄ›podobný, protoÅ¾e Evropa by nemÄ›la dostatek odhodlání toto Å™e&scaron;ení nejen zvolit, ale i uskuteÄ•nit. ÄŒtenáÅ
uhodne, Å¾e bych si pÅ™ál, aby nastal scénáÅ™ Ä•tvrtý, nicménÄ› jsem natolik realista, Å¾e je mi jasné, Å¾e pokud se
smý&scaron;lení EvropanÅ¯ zásadním zpÅ¯sobem nezmÄ›ní, je málo pravdÄ›podobné, Å¾e by vývoj &scaron;el touto cestou.
Nyní si dovolím uvést nÄ›kolik my&scaron;lenek, které povaÅ¾uji za relevantní. Evropa Africe velmi pomohla. Díky evropské
(a pochopitelnÄ› i americké) medicínÄ› dramaticky klesla dÄ›tská úmrtnost. Díky oÄ•kování a jiným preventivním opatÅ™ením s
dramaticky omezily vraÅ¾edné epidemie a výraznÄ› se prodlouÅ¾ila délka Å¾ivota. DÅ¯sledkem bylo, Å¾e poÄ•et obyvatel v A
zaÄ•al dramaticky rÅ¯st. Problém je ale v tom, Å¾e v tÄ›chto zemích jsou &scaron;patné vlády (Ä•asto velmi &scaron;patné
vlády), ne-li dokonce anarchie. Å˜ada afrických zemí by byla schopna své obyvatele uÅ¾ivit, kdyby v nich nevládla
nepÅ™edstavitelná korupce a kdyby se v nich dodrÅ¾ovaly elementární normy spravedlnosti. PÅ™inejmen&scaron;ím nÄ›kte
zemÄ›, které mají relativnÄ› dobrou vládu, se dokázaly z bídy zvednout. Jako pÅ™íklad nám mÅ¯Å¾e slouÅ¾it Botswana nebo
Kapverdské ostrovy. Není náhodou, Å¾e se jedná o zemÄ› pomÄ›rnÄ› malé a pÅ™ehledné. Snáze se vládne v
dvoumilionové BotswanÄ› neÅ¾ v devadesátkrát lidnatÄ›j&scaron;í a etnicky pestré Nigérii. Obávám se, Å¾e
&bdquo;dobré vlády&ldquo; se v tÄ›chto zemích neobjeví samy od sebe. Je tedy malá pravdÄ›podobnost, Å¾e se v tÄ›chto
zemích zaÄ•ne lidem daÅ™it lépe. A pokud se jim lépe daÅ™it nebude, mÅ¯Å¾eme Ä•ekat, Å¾e se budou chtít pÅ™estÄ›hova
To, co jsme zakusili v roce 2015, je jen závdavek. Nechceme-li tedy, aby se do Evropy pÅ™estÄ›hovaly miliony AfriÄ•anÅ¯,
bylo by namístÄ› postarat se o dobrou vládu pÅ™ímo v jejich vlasti. Chápu, Å¾e takový nápad vzbudí veliký odpor &ndash;
vÅ¾dyÅ¥ by to znamenalo novou kolonizaci! Ano, znamenalo. MÄ›jme ov&scaron;em na pamÄ›ti, Å¾e kolonizace mÅ¯Å¾e být
vraÅ¾edná a loupeÅ¾ivá, coÅ¾ byl pÅ™ípad Belgického Konga na konci devatenáctého a na poÄ•átku dvacátého století,
nebo hojivá a vedoucí k prosperitÄ›, coÅ¾ byl pÅ™ípad Japonska, jemuÅ¾ nÄ›kolik let po jeho poráÅ¾ce v roce 1945 vládli
AmeriÄ•ané. V kaÅ¾dém pÅ™ípadÄ› platí, Å¾e nemáte-li lep&scaron;í nápad a tuto moÅ¾nost odmítáte, de facto hlasujete pr
scénáÅ™ Ä•íslo jedna. Problémem evropských vládních a akademických elit je, Å¾e se tváÅ™í, Å¾e naplÅˆuje scénáÅ™ Ä•tv
nechtÄ›jí si pÅ™iznat, Å¾e v&scaron;e smÄ›Å™uje k vývoji podle scénáÅ™e prvního. Po kaÅ¾dém teroristickém útoku se záp
vlády a liberální intelektuálové du&scaron;ují, Å¾e si nenecháme vzít na&scaron;e svobody, na&scaron;e hodnoty
&ndash; Å¾e se nenecháme zastra&scaron;it. Zní to pÄ›knÄ›, nicménÄ› kontrastuje to s realitou. Pokud by nÄ›kdo uplatnil
svobodu slova a zesmÄ›&scaron;Åˆoval islám, zle narazí, a to zdaleka nejen u muslimÅ¯. KÅ™esÅ¥any lze ostouzet bez obav,
a Å¾idy mÅ¯Å¾ete ostouzet také ... tedy pokud jste muslim. Mezi nemuslimy se to zatím nesmí dÄ›lat otevÅ™enÄ›. Antisemitism
musíte skrývat za antisionismus. Zatím. V Británii je zákonem zakázána Å¾enská obÅ™ízka. PÅ™estoÅ¾e se praktikuje
kaÅ¾doroÄ•nÄ› na stovkách (a moÅ¾ná tisícovkách) malých holÄ•iÄ•ek, po dobu platnosti tohoto zákona nebyl nikdo ze
spáchání Å¾enské obÅ™ízky obÅ¾alován, natoÅ¾ odsouzen. Takto vypadá právní stát? Obyvatelé západního svÄ›ta hledají,
s Ä•ím by se mohli identifikovat. Logické by bylo identifikovat se s národem. To prý ale vede k nacionalismu, který byl v
minulosti pÅ™íÄ•inou mnohého zla. Ve skuteÄ•nosti je národ a identifikace s národem nÄ›co v zásadÄ› neutrálního, Ä•emu
teprve dodáváme urÄ•itý obsah. Pokud národ podlehne pý&scaron;e a zaÄ•ne se povy&scaron;ovat nad jiné národy, je to
opravdu zlé. NicménÄ› v dÄ›jinách máme i jiné pÅ™íklady, a to dokonce v na&scaron;ich vlastních dÄ›jinách.
PÅ™edpokládám, Å¾e kdyby se obyvatelé Podkarpatské Rusi mohli v roce 1990 v nÄ›jakém hlasování vyjádÅ™it k otázce,
zda by si pÅ™áli být souÄ•ástí Ukrajiny, MaÄ•arska nebo ÄŒeskoslovenska, volili by tuto tÅ™etí moÅ¾nost. Tehdy je&scaron;tÄ
pamÄ›tníci, kteÅ™í vÄ›dÄ›li, jaké to bylo na Podkarpatské Rusi pÅ™ed vypuknutím druhé svÄ›tové války. Tehdy ÄŒe&scaron;i
Podkarpatské Rusi hodnÄ› pomohli, ostatnÄ› hodnÄ› pomohli i Slovensku. V kaÅ¾dém pÅ™ípadÄ› je tÅ™eba nejprve pojmeno
problém. SpoleÄ•nost zÅ¯stane rozdÄ›lená, pokud se neshodneme alespoÅˆ na formulaci otázky. Jen pokud si poloÅ¾íme
jasnou otázku, mÅ¯Å¾eme hledat správnou odpovÄ›Ä•. Pokusím se tedy otázku poloÅ¾it: Hrozí skuteÄ•nÄ› scénáÅ™ Ä•íslo je
A pokud ano, co s tím udÄ›láme? DAN DRÁPAL
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