
Udržitelnost EU

Během letošního léta začalo být nepříjemně horko s bouřemi. "Proč byla letošní svatojánská noc tak
horká? Inu, v Británii pálili bruselské směrnice a nařízení.

Plebiscit naznačil, že Velká Británie nechce hrát druhé nebo až třetí housle pod taktovkou Angely 
Merkel v orchestru DU. Německo je v Evropě ekonomicky jednoznačně dominantní zemí, ostatní 
země EU více či méně závislé. Tím se stávají minderwertig. Bundeskanzlerin se k nim také tak 
chová i ve svých politických a hospodářských nárocích, viz Řecko. Kancléřka otevřela náruč 
migrantům všeho světa, aniž se zeptala 28 údajně rovnoprávných členů EU na jejich názor, aniž 
svolala Radu Evropy. Nikdo kloudně neví, proč svým suverénním rozhodnutím vrazila dýku do zad,
či lépe do nijak nechráněného podbřišku EU. Když nechráněný evropský Schengen, zaplavila 
ilegální milionová masa neidentifikovaných běženců, kancléřka začala diktovat zemím EU 
kontingenty "běženců do ráje" jako svým protektorátním územím.

Velká Británie v dějinách nejméně od 16. století vystupovala jako světová velmoc. Vybudovala 
světovládné imperium the British Commonwealth of Nations, zahrnující Kanadu, Australii, africké, 
asijskéi americké kolonie a dokonce i Indii. V Evropě sledovala politiku rovnováhy sil a podle toho 
si volila spojence. Němci byli spojenci proti Napoleonovi, později Francouzi proti Rusku, Rusové 
proti Turecku, Němci proti Francii a nakonec Rusové a Francouzi proti Německu, Rakousku 
a Turecku. A to jim zůstalo i ve II. světové válce, i když by byli raději viděli sebe neutrální a Němce
a Rusy nechat vykrvácet na ruských stepích. Je jasné, že se Britům nelíbí tancovat podle 
sebevědomé kancléřky ani se schlíple podřizovat zbytnělé bruselské byrokracii.

Britové odcházejí, ale s pouhou 3,8% převahou hlasů pro "to leave" nad "to stay" a navíc s těžkým 
srdcem při zvážení výhod společného trhu. Nezávislost propagující Skotsko výraznou většinou 
hlasovalo pro setrvání v EU. Opojení z vítězství brexitu vyvolává dodatečnou kocovinu. Navíc, 
co s angličtinou v EU, pokud tam Britové nebudou?

Ozývají se další hlasy po odchodu z EU. Ale rozpad EU by evropským zemím vůbec neprospěl 
hospodářsky ani politicky. Záchranou EU může být jen radikální restart ve smyslu úzké obchodní 
a hospodářské spolupráce při omezení hloupých regulací, směrnicí a nařízení, při respektování 
politické rovnoprávnosti a nezávislosti všech členských zemí a důsledného zabezpečení hranic 
Schengenu jakož i bezpečnosti všech zemí EU. Bez zbytnělého byrokratického molocha Bruselu.

Ale bude toho Brusel, sice výkonně normující délku a tvar banánů nebo etikety rumu či másla, 
ale absolutně neschopný zorganizovat obranu vlastních hranic Schengenu, vůbec schopen? 
Středověká tržiště se zabezpečovala hradbami se strážemi před loupežníky a nájezdníky. Vznikala 
hrazená města, vyzbrojená zemská hotovost bránila hranice země. Schengenská "sphere of 
business" na to ani nepomyslela. Šlo přitom jen o business, development and big profit.
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