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Kauza Bďlorusko
Bďloruské prezidentské volby a události s nimi spojené po
nďkolik týdnĪ plnily první stránky novin i vysílací Āas
televizních zpravodajství. Nyní je våak jiç situace stejná, jako
byla pĢed volbami – o Bďlorusku se moc nepí åe a nikoho uç asi
pĢíliå nezajímá. PojĊme se tedy s jistým odstupem na „kauzu“
bďloruských prezidentských voleb znovu podívat.
O Bďlorusku se jiç dlouho mluví jako o „poslední diktatuĢe
v Evropď“ a je-li nďkterými médii tento stát zmínďn, tak vçdy
v negativních souvislostech – potlaĀování lidských práv,
totalita, úpadek, závislost na Rusku, tyran Lukaåenko atd. PĢed
prezidentskými volbami, které se konaly 19. bĢezna, se pak
opďt objevily zmínky o bďloruské opozici.
Bďloruská opozice je známa svojí roztĢíåtďností a neschopností
koordinovat spoleĀný postup, na to ostatnď narazíme i dále.
Nicménď pĢed tďmito volbami se s velkou slávou dokázala
dohodnout na jednom kandidátovi. Dohoda våak dlouho
nevydrçela a v prezidentských volbách nakonec figurovali ĀtyĢi
kandidáti – kromď Lukaåenka jeåtď dalåí Ģeknďme provládní
kandidát Sjarhej HajdukeviĀ, a pak dva kandidáti opoziĀní –
„jednotný kandidát“ Alexandr MilinkeviĀ a Alexandr Kozulin.
Jiç pĢed volbami våak bylo zĢejmé, çe tentokrát se „západ“
nespokojí s pouhou kritikou údajnď nedemokratických voleb,
ale opit úspďchy svých barevných revolucí na Ukrajinď
a v Gruzii se pokusí o nďco podobné i v Bďlorusku. Není to sice
zadarmo, ale co bychom pro demokracii a následnou
privatizaci neudďlali, çe. NapĢíklad do ukrajinské „revoluce“
jenom vláda Spojených státĪ prostĢednictvím rĪzných státních
i polosoukromých nadací, jako jsou Freedom House, National
Endowment for Democracy Āi National Democratic,
investovala zhruba 100 milionĪ dolarĪ. A nesmíme zapomínat
ani na SorosĪv Open Society Fund, který poskytuje mnoho
milionĪ na „podporu demokracie“ opravdu leckde a leckomu.
PĢidáme-li si k tomu oficiální vyjádĢení mnoha západních
vládních Āinitel, od pĢedstavitelĪ USA poĀínaje, rĪznými
komisaĢi Evropské unie konĀe, o tom, jak volby jistď budou
zmanipulované a jak je nutno Lukaåenka svrhnout a zavést i
v Bďlorusku koneĀnď tu vytouçenou demokracii, bylo zĢejmé,
çe Bďlorusko je po Jugoslávii, Ukrajinď, Kyrgyzstánu a Gruzii
na Ģadď.
A opravdu, scénáĢ byl dost podobný – jasné mediální rozdďlení
na hrdiny a padouchy nadcházejících voleb, masivní podpora
opozice, zakládání rĪzných výborĪ a spoleĀností na její
podporu a v samotném „diktátorském“ Bďlorusku pak
pĢedvolební shromáçdďní, na nichç se opozice ujiåĨovala,
çe volby budou zfalåované a oni to tak nenechají.
PĢedvolební prĪzkumy a to oficiální, Āili nedemokratické, i
neoficiální, provádďné opoziĀními strukturami Āi zahraniĀními
skupinami, Āili prĪzkumy svobodné a demokratické, pĢedpokládaly Lukaåenkovo vítďzství. NapĢíklad lednový prĪzkum
veĢejné ho mínďní provádďný Gallup/Baltic Surveys zveĢejnďný
v emigrantském Belarussian Review zjistil pouze 17 % podpory
pro MilinkeviĀe a témďĢ 55 % podporu pro Lukaåenka. A ten
volby také vyhrál – podle oficiálních bďloruských Āísel získal
Lukaåenko 83% hlasĪ, MilinkeviĀ 6,1%, druhý opoziĀní
kandidát Kozulin 2,3% a HajdukeviĀ 3,5% hlasĪ.
Po vyhláåení výsledkĪ se rozjela osvďdĀená kampaě –
„západní“ pĢedstavitelé protestovali proti údajnď zfalåovaným
volbám, s váçnou tváĢí vyslovovali obavy o osud demokracie
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v Bďlorusku a hrozili sankcemi. Více neç 80% hlasĪ je prý
jasným dĪkazem zfalåování voleb. Je zajímavé, çe podobný
pokĢik nenastal, kdyç prozápadní gruzínský prezident
Saakaåvili, produkt „rĪçové revoluce“, v údajnď svobodných
volbách získal 97% hlasĪ, Āíslo dosti známé z „voleb“ konaných
za bolåevické totality.
V Bďlorusku samém se pak konaly demonstrace, na kterých se
pĢítomní duåovali, kterak se nerozejdou, dokud nebudou
vyhláåeny nové volby. A západní oficiální média (aç na Āestné
výjimky) samozĢejmď referovala ve stylu – hodní versus åpatní.
Hodné byly ty tisíce (podle nďkterých aç desetitisíce)
demonstrantĪ na námďstích, zlý byl Lukaåenko a jeho
represivní nástroje. Hodní demonstrovali a chtďli svobodné
volby, zlí jim nechtďli demonstrování povolit, týrali je çízní
a hladem, rozhánďli jejich demonstrace, tloukli je a zavírali
do vďzení. Hezká pohádka, bohuçel pro pohádkáĢe ne se
åĨastným koncem.
Realita byla pochopitelnď jiná – dejme na chvíli slovo oĀitému
svďdku, ovåem takovému svďdku, který za svá slova není
nikým placen ani jinak motivován. Americký novináĢ Daniel
McAdams publikoval na serveru Anti-War zajímavé svďdectví,
zajímavé tím, jak se odliåuje od oficiální verze. Uvedl zde
napĢíklad toto: „Chtďl bych také nďco Ģíci ke lçím, které zn ďly
v západním tisku pĢed, bďhem a po prezidentských volbách.
Jak vím, çe to jsou lçi? Já jsem tam byl. Byl jsem tam, stál jsem
na ġíjnovém námďstí a pozoroval tďch pĢibliçnď 150
demonstrantĪ, o kterých BBC hovoĢila jako o tisících. Fotogra foval jsem si lahve od piva a papírové kelímky od kávy
poházené na zemi, i kdyç zahraniĀní média srdceryvnď vykĢikovala, çe demonstrantĪm policie nedovolí konzumovat çádné
jídlo a pití… ZahraniĀní tisk informoval o tom, çe na
demonstracích bylo mnoho policistĪ, já jsem jich tam vçdy
vidďl mnohem ménď, neç na jakémkoliv setkání v USA nebo
v západoevropských velkomďstech. Pravdou je i to, çe kdyç se
vrchnost rozhodla odstranit z námďstí stany (ty si tam postavilo
nďkolik desítek demonstrantĪ), policisty pĢi tom témďĢ nebylo
vidďt. Ve výpoĀtu podobných lçí o opoziĀních demonstracích
by se dalo pokraĀovat donekoneĀna.“ Klasický mediální
postup – lhát, lhát a lhát, vytváĢet virtuální realitu, které
nakonec våichni uvďĢí.
Podle våech informací se zdá býti pravdou, çe vďtåina BďlorusĪ
Lukaåenka opravdu podporuje a to navzdory západní
propagandď. Ta se do Bďloruska pomďrnď lehce dostává pĢes
kabelové televize, které sledují miliony lidí, nebo pĢes volnď
pĢístupný internet. Základem Lukaåenkovy podpory jsou
pĢedevåím ekonomické úspďchy jeho vlády. Na rozdíl od
sousední Ukrajiny hospodáĢsky rozvrácené exponenty
tzv. Orançové revoluce, kteĢí rozkradli to, co se jeåtď dalo,
bďloruská ekonomika funguje a roste.
Zpďt k demonstrantĪm - tďch postupem Āasu ubývalo a „revoluĀní nálada“ utichala. Architekti revoluce se pokouåeli tento
trend zvrátit srdceryvnými zprávami o tom, kterak diktátor
Lukaåenko zavírá opoziĀní pĢedstavitele do vďzení. Ano,
napĢíklad neúspďåný kandidát Alexandr MilinkeviĀ byl odsouzen k trestu vďzení. Za co? Za to, çe i podle západních médií na
neohláåeném veĢejném shromáçdďní vyzval ke státnímu
pĢevratu, kdyç Ģekl, çe nebude Āekat dalåí ĀtyĢi roky na zmďnu
v úĢadď prezidenta. Za výzvu k pĢevratu byl odsouzen
k dlouhým 15 dnĪm (opravdu dnĪm) odnďtí svobody. Slovo
kdyby nemám rád, ale dokáçete si pĢedstavit, kdyby se nďco
podobného stalo a kdyby nďco podobného bylo ĢeĀeno
na demonstraci tĢeba u nás nebo v Nďmecku, Francii Āi v USA?
PokraĀování na stranď 6
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PokraĀování ze strany 5
Ani dalåí mediální masáç o krutých trestech pro opozici våak
nic nezmďnila na tom, çe i poslední demonstranti se rozeåli
a v Bďlorusku panuje klid, stejný, jako tam byl pĢed volbami,
våemoçné mezinárodní výbory na podporu demokracie
a lidských práv v Bďlorusku jiç nikoho nezajímají, novináĢi to
pochopili a naåli si nová témata. Revoluce v Bďlorusku
skonĀila.
Bďlorusko jistď není demokratickou zemí tak, jako tento pojem
chápeme. A v jistém smyslu slova je tam bezpochyby menåí
svoboda neç u nás. Bďloruský reçim skuteĀnď neåetĢí
manipulací a státní propagandou, míra korupce v Bďlorusku je
vysoká a perspektivy odborníkĪ na uplatnďní nepĢíliå dobré.
Ovåem je alternativou tohoto stavu jiná manipulace, jiná
propaganda, výprodej státního majetku za zlomkové ceny,
hospodáĢský úpadek a absolutní a nekritické pĢijetí tzv.
západního stylu çivota a liberální demokracie se våím, co to
dnes obnáåí? Ano, urĀitou alternativou to je, ale je to tou lepåí
z nich?
Tďçko Ģíci, jestli Bďlorusové zvolili menåí ze dvou zel. Podle
mého názoru by tomu mnohé napovídalo. Ale urĀitď to nebyla
lehká volba. Opravdu asi nebylo lehké být B ďlorusem a muset
uĀinit tento výbďr.

Frantiåek Nonnemann

Co je a co není
pravicové?
Jsem pevnď pĢesvďdĀen o tom, çe kaçdé nacionalistické hnutí
musí být ze své podstaty pravicové a to i pĢesto, çe dnes
slýcháme, çe rozdďlení na pravici a levici ztratilo smysl. Levice
totiç dnes prohlaåuje, çe zásadnď nezpochyběuje soukromý
majetek, a pravice zase ctí sociální potĢeby a nutnost existence
sociálního státu. Opravdu, takovéto dďlení, dle kterého pravice
je stranou tďch bohatých a levice se zastává chudých
a utlaĀovaných, dnes neodpovídá realitď. Realitď to våak jiç
neodpovídá skoro sto let a u nás je toto chápání jasným
pozĪstatkem zakoĢenďné bolåevické ideologie.
ProĀ tedy podle mne skuteĀné nacionální hnutí je a musí být
pravicové? Pravice je vçdy pronárodní (s výjimkou liberalismu,
ovåem o oprávnďnosti jeho Ģazení na pravou Āást politického
spektra se dá s úspďchem pochybovat), zatímco levice je aç na
nďkteré své drobné odchylky prakticky celá internacionální,
nadnárodní Āi protinárodní.
Pravice ctí rodinu jako základ spoleĀnosti, levice jí proti tomu
pĢiznává význam jen velmi malý, pakliçe vĪbec nďjaký,
ta na prvé místo vyzdvihuje jednotlivce a pak aç masu,
dav, hmotu.
Pravice ctí práci a za nabízenou odmďnu, mzdu, ji také
kaçdému nabízí. Levice åtďdĢe rozevírá svoji sociální náruĀ
a z cizích a velmi Āasto také z vypĪjĀených penďz vyplácí rĪzné
dávky a podpory bez ohledu na jejich dalåí (pĢípadnď
i demotivaĀní) vliv na spoleĀnost i jedince.

Pravice kaçdému garantuje právo na nedotknutelnost
soukromého majetku, jediné, co ji zajímá, je jestli byl nabyt
legálnď. Levice povaçuje vlastnictví, zvláåtď pak vďtåí, za hĢích
a vlastnictví velkých spoleĀností pĢímo za vykoĢisĨování. Díky
tomuto postoji levice k majetku obĀanĪ státu tďçko mĪçe
vzniknout národní kapitál, dnes jediná alternativa spekulaĀnímu kapitálu nadnárodnímu. I proto je (pĢedevåím verbální)
„boj“ levice proti globalizaci skuteĀnď k smíchu.
Takovéto rozdďlení se zdá jasné, ovåem pro nacionální hnutí
Āasto vyvstává otázka, co je skuteĀnď pravicové právď dnes,
v dobď zmatení pojmĪ a významĪ. Velmi jednoduåe se dá Ģíci,
çe jestliçe pravice v pravém slova smyslu hájí národ a jeho
zájmy, pak to, co je pro národ prospďåné, je pravicové, seĀ se to
na první pohled nemusí zdát jasné Āi se to mĪçe dokonce
zdánlivď vyluĀovat.
NapĢíklad jako pravicové a zároveě pronárodní se kaçdému
nemusí jevit snaha po tom, aby bylo vypláceno co nejménď
sociálních dávek v nezamďstnanosti. Lidem bez zamďstnání by
mďl být umoçnďn výdďlek v systému veĢejnď prospďåných
prací, je to rozhodnď smysluplnďjåí, neç je platit za nic. Je to
smysluplnďjåí, racionálnďjåí, pro národ i stát prospďånďjåí.
Na druhé stranď pĢídavky na dďti není tĢeba sniçovat, ba spíåe
naopak. Tato platba by mďla být pĢiznána ploånď våem
rodiĀĪm Āeských dďtí. To nejsou vyhozené peníze, to je
investice do budoucnosti. Dnes je tato dávka omezena a vázána
na plat rodiĀĪ a ti s vyååími pĢíjmy na ni nemají nárok. PĢístup,
kdy se dďti rozdďlují na „chudé a bohaté“ a jenom ty „chudé“
jsou hodny státní podpory, je pĢístupem jasnď levicovým.
Nacionalisté nerozdďlují národ na chudé a bohaté ani na nďjaké
pofiderní tĢídy, protoçe jej vnímají jako jeden celek a çádnou
jeho funkĀní Āást nehodlají z národa vyluĀovat ani ji nďjak
postihovat.
Národ i jeho stát jsou jedním celkem, jedním tďlem, ve kterém
musí pro jeho zdravý chod fungovat spolupráce våech souĀástí.
Dďlení pĢísluåníkĪ národa vĀetnď dďtí na tzv. bohaté a chudé
s tím, çe jen ti chudí budou od státu dostávat pomoc, by mohlo
vést k odcizení tďch „bohatých“, aç k jejich odmítnutí
ztotoçnďní se a spolupráce se státem. ProĀ by mďly ony „bohaté
dďti“ v dospďlosti platit danď a pracovat ve prospďch toho
státu, kdyç ten je odmítá?
Jako stejnď nesmyslné se mi jeví i vymezování nacionalistĪ v ĪĀi
kapitalismu. SamozĢejmď v pĢípadnď národní socialistĪ je to
pochopitelné, jedná s o levicový protinárodní smďr, nacismus
zkrátka není souĀástí nacionalistického hnutí a je zbyteĀné se
jím zde dále zabývat. I od skuteĀných nacionalistĪ våak obĀas
zazní odmítání komunismu spolu s právď kapitalismem. Jedná
se o nepochopení, komunismus je ideologie, kapitalismus proti
tomu forma hospodáĢství a vlastnictví. Komunistickým
zrĪdným dvojĀetem je liberální demokracie ne jako forma
státu, ale jako ideologie, ta je stejnď tak hodna zavrçení.
Je pochopitelné, çe se pohled na to, co je a co není pravicové,
bude liåit a to zejména u demokratĪ, liberálĪ a nacionalistĪ. Za
velmi dĪleçité våak povaçuji, aby se na tom, co skuteĀnď je a co
není pravicové a pronárodní, shodl nacionalistický tábor. Tím
dokáçeme uhájit pro naåe vidďní svďta i nadále místo na slunci
a dokáçeme tak, çe dďlení na pravici a levici ani dnes není
niĀím zbyteĀným a pĢekonaným. Naopak, tyto pojmy je nutné
znovu definovat a jasnď se k nim vyjádĢit.

David MacháĀek
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