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Byl teroristický útok na vánoční trh v Berlíně tečkou za dramatickým rokem v Evropě, nebo
nás ještě do konce roku čeká nějaké další krvavé překvapení? Rozhodně se to nedá vyloučit.
Ztráta kontroly nad vnitřní bezpečností po mohutné migrační vlně je v Evropské unii tvrdou
realitou, která se již nedá nijak maskovat. Od pověstného „Zvládneme to“ německé kancléřky
Angely Merkelové uplynulo pouhých patnáct měsíců a co nyní vidíme v Německu? Nejen
teroristické útoky, ale i šířící se strach a nedůvěru a růst podpory populistických uskupení
využívajících neschopnosti politických elit podívat se pravdě do očí a jednat v zájmu občanů.
Podceněná a neřešená migrace už může rozhodovat nejen o výsledku německých voleb. Dost
dobře možná i o osudu Unie.
Nejen Německo, nýbrž i celá EU dnes stojí před obrovským problémem dostat migračního
džina zpátky do láhve, což bude mimořádně obtížné a dokonce se to nemusí stoprocentně
podařit. A zároveň je nutné si uvědomit, že to co se stalo minulý rok, může být pouhou
předehrou pro mnohem větší migrační vlny.
Proč? Víme o Sýrii, Iráku, nestabilním Turecku. Fakticky ani jeden arabský stát se nenachází
ve stabilní politické a ekonomické situaci. A v některých z těchto států se může
vnitropolitický vývoj rychle dramaticky zhoršit. Týká se to třeba i velmi vlivných států, jako
je Egypt či Saúdská Arábie.
Připočtěme k tomu ještě celý nestabilní Sahel a mnohé africké státy postižené degradací
životního prostředí. Máme zde tudíž perspektivu desítek miliónů lidí, kteří se mohou dát do
pohybu.
Migrace tak není krátkodobý a regionální, nýbrž velmi komplexní problém, jehož řešení bude
trvat generace. A bude to rozhodně hodně drahé.
Aktuálně se nejvíc diskutuje o potřebě vydávat dvě procenta HDP v rámci NATO na obranné
rozpočty. Dokážu si ovšem představit, že každá členská země EU bude muset spíše vydávat
dvě procenta nebo i víc na humanitární a rozvojovou pomoc, aby se i jen zbrzdil migrační tlak
na Evropu.
Zároveň musí fungovat důsledná ochrana, a nebojím se říci ani obrana vnější hranice EU.
Vnější hranice Unie nesmí být korzem, což v posledku vede k omezení svobody pohybu
uvnitř Schengenu.
Pevná hranice musí odrazovat jak ekonomické migranty, tak i ty, kteří mají nepřátelské
úmysly vůči našemu civilizačnímu okruhu. A zároveň si musíme v EU, takříkajíc natvrdo a
bez politické korektnosti, říci, kolik osob jsme schopni integrovat. Nad rámec absorpční
kapacity spojené i s kontrolou, kdo k nám přichází, nemůžeme další migranty přijímat. Naším
cílem přeci není vytvářet či posilovat paralelní společnosti, v nichž bude bujet nenávistná
propaganda proti našemu způsobu života a demokracii nebo teroristické buňky.
Po Berlínu je ale snad už definitivně jasno, že jakékoliv uprchlické kvóty jsou nesmyslné a že
to není funkční, ani udržitelné řešení. Pokud by to snad neměla být pravda, bylo by to s EU
hodně zlé…

