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ne inn

Okrajoví politici, kte í by rádi p iichli k moci, se chytají kdejakého
stébla, po n mž by teoreticky mohli vyšplhat až do výšin vládní politiky. Je politováníhodné, že se o n j
asto p etahují i s politiky etablovanými, kte í se rádi svezou na vln
negativních nálad ve strachu, aby
jim neujel vlak. Oním pomyslným
stéblem je toto léto odpor k uprchlík m. Není to tak dlouho, co podobným zp sobem zafungovali Romové, „nep izp sobiví“, bezdomovci, „líní ekové“ i muslimové.
Fašizující nálady se op t prohnaly eskými ulicemi. A i když nenávistné zástupy tvo í z v tší (jako
tomu bylo v Brn ) i menší ásti
známí neonacisté, pivní rasisté
a chuligáni vybíjející se na fotbalových stadionech i mimo n , p idávají se i další. A pro se tak bojí
uprchlík , když velmi asto žádného ani nepotkali, natož aby s nimi
mluvili a vyslechli jejich p íb hy
o tom, pro se odhodlali k tak drastickému rozhodnutí, jako je opušt ní domova a cesta do neznáma?
„Nem žeme se ne inn dívat na
stovky lidí s d tmi, jak chodí ulicemi a leží na ulicích, a nechat je
umírat ve slunci.“ Vždy pro tyhle
imigranty máme p ipravené šibenice. Tak by pokra oval citát, pokud
by ho pronesl n který z t ch hrdých
eských rasist , co se realizují na
facebooku nebo v davu sešikovaném n jakým zdejším populistou
nebo otev eným fašistou. Citát našstí kon í jinak, protože jeho autorem není fašistický tlu huba, ale

dívat

oby ejný lov k, který pomáhá jiným oby ejným lidem. Odehrává
se to v ecku, a hned dodejme, že
ani tam to není beztrestné – tak jako není beztrestné postavit se u nás
proti davu se šibenicemi. V ecku
vám za organizování provizorních
st edisek pro uprchlíky hrozí paragraf za pašování lidí, v esku vás
napadne policie, jejímž úkolem je
chránit svobodu slova rasist .
Ti, kte í p ichází v ecku a v Itálii
s uprchlíky do styku, se snaží pomáhat. Mají totiž p ed sebou lidské
bytosti, které mají velmi pádné
vody pro út k p ed válkou, násilím a bídou. Starosta sicilského
ste ka, kde se nachází tisíce
uprchlík , nabádá zbytek Evropy,
aby se p išel podívat, že je možné
a pot ebné pomáhat, že veškerá
démonizace p íchozích je vylhaná
a že p i pohledu do o í lidem na
út ku je prost nem žete jen tak
nenávid t.
V esku se straší uprchlickou tsunami. Náš komplex vazal obohacený sociální a ekonomickou krizí je
živnou p dou pro populismus. Populismus je zase v rn provázen fašismem. Je asi jen otázkou asu, než
o sob zdejší slušní rasisté (jak se
kte í eši za ali jen tak mezi
í
sami ozna ovat v rámci protiromských nálad) za nou stejn samoejm
íkat, že jsou fašisté
(tentokrát tak potvrdí sv j statut
lepších lidí v i uprchlík m). A je
smutné, že jen pár jich bude opravdu tušit, co tím vlastn íkají. Protože ada z t ch nemyslících pa-

poušk by lov ku umírajícímu na
ulici pomohla, kdyby se v takové situaci ocitla.
To, že jejich strach se obrací
iracionáln v nenávist v i cizímu, neznamená, že nemá reálný
základ v sociální realit , kterou žijí. Jsou to lidé, kte í uv ili v utopii
toho, že bez „cizích“ bychom si
s problémy dokázali poradit. A p itom je tak jako tak od pádu na dno
lí jen n kolik plat , o práci m žou kdykoliv p ijít a jedno zastnání jim k d stojnému životu
mnohdy nesta í.
Zdejší frustrace je spojená s tím,
že nejsme skute nou sou ástí „Západu“, jak nám slibovali. A tak je
tato frustrace kompenzována p ijetím koloniálního myšlení i bez kolonií, tzn. vyzdvihováním hodnot „našich“ (a jaké to v bec jsou?) proti
pod adným hodnotám „cizích“,
„pod adných“, „zaostalých“.
Budeme-li však skute
radikální, tedy p jdeme ke ko enu v ci,
zjistíme, že izolování se od ob tních beránk
i jejich likvidace
ni emu nepom že. Náš strach
a frustrace jsou dány našimi materiálními podmínkami, a ty nejsou
ur ovány žádnými menšinami, nýbrž kapitalistickými vztahy.
Bu me radikální – poj me ke koenu v ci. Postavme se kapitalismu.
Bu me lidmi a chovejme se podle
toho: p iznejme lidství i „jiným“.
Ke dnu nás nestahují ti, kte í už
na n m jsou, ale tla í nás na n j
ti, kterým rostou miliardová konta.

