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Komu slouží nenávist?
Sedmý leden se nesmazateln zapsal
do pam ti Pa íže jako den smutku. Ozbrojení úto níci vyst íleli redakci satirického asopisu Charlie Hebdo. Zatímco v tšina lidí vyjad uje smutek
a solidaritu, n kte í si mnou spokojeruce.
Nejprve ale k Charlie Hebdo. Jde
o asopis, který navazuje na dlouhou
a bohatou francouzskou tradici satiry,
konkrétn pak na anarchistický m sí ník Hara-Kiri, který v šedesátých letech minulého století bo il všechny
hranice. Redakto i Charlie Hebdo neskrývali své levi áctví a nešet ili nikoho. Jejich ter em byla jak všechna
náboženství, tak ultrapravice a papaláši všeho druhu. Charlie Hebdo se
asto vy ítalo, že jejich vtipy jsou znesv cováním toho, co je pro jiné svaté.
Když byli na eni z islamofobie, zveejnili na titulní stránce dalšího ísla
kresbu, jak se len redakce vášniv líbá s muslimem, dopln nou textem
„Láska zvít zí nad nenávistí“.
Za vraždou deseti len redakce
Charlie Hebdo a následn i dvou policist stáli mstící se islamisti tí radikálové. Co to je za lidi a co cht jí? Tento
druh lidí najdeme žel všude. Je ovlivn autoritá skou ideologií a je v podstat jedno, jaká svatá „pravda“ za ní
stojí. D ležité je, že tato „pravda“
jim p ikazuje, co mají init, a jejich
iny jim zárove
ospravedl uje.
A tak tito pomatenci vraždí ve jménu
boha, rasy i národa. Vraždí ty, kte í
jsou jiní, ale s ješt v tší zálibou se
vraždí také mezi sebou (šíité se sunity,
jednotlivé sekty západních i východních k es an ). Zjednodušen a lidov
eno, jsou to všechno „fašouni“.
A když se na n podíváte zblízka, mají
tolik spole ného: k smrti nenávidí své
kritiky, homosexuály i internacionální
levi áky, ženy by vid li nejrad ji zaené doma u plotny a rodící nové bojovníky jejich „pravdy“, cht li by pod

ísnými tresty ur ovat, jak má kdo
žít…
Vrah m z Pa íže byla evidentn nenávist vlastní a jejich cílem bylo ji ší it
dál. V samotné Francii by jejích 5 milion obyvatel mohlo nést ozna ení
„muslimského p vodu“. V tšina z nich
se ale o náboženství v bec nestará
a mládež z této skupiny zajímá spíš
hip-hop než n jací zaprd ní proroci.
Nelze zrekrutovat „vojáka svaté války“
ze skupiny lidí, kte í se se „svatou
pravdou“ nijak neidentifikují. Pot ebnou identitu jim m že dát jedin
frustrace plynoucí z každodenního odmítnutí, nenávisti a diskriminace ze
strany zbytku „nev ící“ spole nosti.
Tento recept slavil velký úsp ch p i
útocích z 11. zá í. Poda ilo se vyvolat
nekon ící „válku proti terorismu“,
díky níž se povedlo rekrutovat mnohonásobn více „svatých bojovník “
než bez ní.
Útok ud lal velkou radost rostoucím
adám islamofob . Mohou íkat „vidíte, m li jsme pravdu“ a dál nebrat
etel na skute nost, že pro naprostou
tšinu muslim je podobný in odsouzeníhodný a odporuje jejich ví e. Je to
stejné, jako kdybychom všechny katolíky plošn obvinili z pedofilie, jen proto, že ást kn ží si libuje v sexu s chlape ky a centrála ve Vatikánu se to snaží krýt. Je to stejné, jako kdyby se po
Klausov incidentu s chilským perem
ve sv
íkalo, že eši kradou, že už
jsou prost takoví.
To, že se celá Evropa zabývá útokem
na Charlie Hebdo, se hodí ješt n komu. Už delší dobu se v tajnosti p ipravuje dohoda mezi Evropskou unií
a Spojenými státy – Transatlantické obchodní a investi ní partnerství (TTIP).
se oficiáln prohlašuje, jak prosp je obchodu a tím pádem i obyvatel m
EU, skute ností je, že zisk z ní budou
mít p edevším nadnárodní korporace.
Ty k její p íprav mají (na rozdíl od

ob an EU) totiž p ístup a také se ji
snaží formulovat tak, aby to co nejvíce
vyhovovalo jejich obchodním zájm m.
Podle kritik TTIP však dohoda bude
pro oby ejné lidi znamenat jen snížení
standard v oblasti spot eby, zdravotnictví, pracovn právní ochrany a služeb. Sníží se už tak malá možnost
lidí o n em podstatném rozhodovat
a spory mezi státy a korporacemi budou ešit soukromé (nikým nevolené)
subjekty. Není t eba uml ovat kritiky
perzekvováním a rozhán ním demonstrací, daleko ú inn jší je, když se
mediální prostor zahltí zcela jiným
problémem a když je lidem p edhozen náhradní objekt zájmu.
Všichni ti, proti kterým magazín
Charlie Hebdo s takovou vervou vystupoval, si mnou ruce. Byla by chyba
hrát jejich hru nenávisti. Naopak se
snažme odsoudit všechny ty
„fašouny“, pro n ž je nenávist živnou p dou, a byznysmeny, kterým
hraje nenávist mezi „spodinou“ do
karet p i navyšování vlastních zisk .
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