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Británii není co závidět. Spuštění procesu odchodu z EU jí přidělává vrásky, a navíc se
letos již podruhé stala terčem teroristického útoku. Počtem obětí se řadí na druhé místo za
londýnské útoky v červenci 2005. Varující je laxnost pořadatelů, kteří totálně podcenili
bezpečnostní kontroly. Bez nich se teď bohužel v již částečně „izraelizované“ Evropě
neobejdeme. K útoku došlo přesně čtyři roky poté, co byl radikálními islamisty ubodán v
Londýně britský voják Lee Rigby. A také pouhý den po projevu amerického prezidenta
Donalda Trumpa před 55 lídry arabských a muslimských zemí, kde je vyzval k aktivnějšímu
boji proti islamistickému terorismu.
Bez ohledu na výsledky vyšetřování je jasné, že teroristé cíleně usilují o destabilizaci
západních společností. A veřejnost skutečně může mít za chvíli plné zuby opakujících se
útoků doprovázených projevy soustrasti politiků a výzev k semknutí před hrozbou. Něco
naznačilo vypískání bývalého francouzského premiéra Vallse po útoku v Nice loni v
červenci.
Po dalším masakru a zjištění jeho pachatelů se tak nedají vyloučit silnější projevy
nespokojenosti s politikou vlády, činností policie a zpravodajských služeb. A to i bez ohledu
na to, že přesně nevíme, kolik odhalených útoků připadá na ty dokonané. Neovlivní to i
volby? A to i tam, kde se jejich výsledek, třeba jako v Německu, zdá skoro jasný? Klidu
určitě nepřidá, pokud se opět ukáže, že někteří teroristé dorazili do Evropy mezi uprchlíky
nebo se rekrutují z jejich řad. Veřejnost se také může začít důrazněji ptát i na paradoxy
západní politiky.
Na jedné straně vstřícnost Západu vůči nedemokratické Saúdské Arábii, která se
verbálně zaklíná ochotou spolupracovat v boji proti terorismu, na straně druhé ale vydatně
podporuje v evropských mešitách imámy obracející muslimské komunity na radikální
wahhábismus. Nedávno to třeba potvrdila německá vláda i v případě Kosova, kterému Západ
„daroval“ nezávislost. Západní boj s terorismem tak připomíná boj s větrnými mlýny, které
Západ sám pomáhá roztáčet.

