Volby do EP

Dnes hodně z nás nadává na Evropsku unii. Připomeňme si důvody jejího vzniku,
respektive vzniku Evropského sdružení uhlí a oceli, které je prapůvodce EU. Jedním
z důvodů založení sdružení byla snaha, aby se neopakovala válečná zvěrstva.
Postupně vzniklo Evropské společenství a Evropská unie, jak ji známe dnes. Díky
tomuto konceptu Evropa velké válečné konflikty jako 1. světová válka a 2. světová
válka už nezažila. V Evropě si pamatujeme na občanskou válku v bývalé Jugoslávii.
Jelikož je už Slovinsko a Chorvatsko součástí EU a k členství se blíží i Srbsko, je
vznik další války na Balkánském poloostrově skoro vyloučen. V současné době
sledujeme konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem. Kdyby Ukrajina a Rusko byly součástí
Evropské unie, jsem přesvědčen, že takovýto konflikt by nastat nemohl. V EU se
spory řeší diplomaticky, mírovými prostředky. Nám se může zdát, že tyto jednání jsou
dlouhá a výsledný kompromis všichni přijímají se skřípajícími zuby, ale k válečnému
konfliktu mezi členy EU nikdy nedošlo.

V současné době slyšíme od různých extrémistů, že Evropská unie je k ničemu a že
potřebujeme vládu pevné ruky. Ve třicátých letech získal moc Adolf Hitler. K moci se
dostal díky líbivým heslům, které pronášel. Rozpoutal 2. světovou válku a kromě
Židů, Romů či homosexuálů začal vraždit i odboráře a všechny, kteří měli odlišný
názor než on. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku až na hrdinské výjimky jim nikdo
nepomohl. Dá se to částečně omluvit tím, že za jakoukoliv pomoc vyhlazovaným
hrozil trest smrti pro celou rodinu. Teď, před volbami do evropského parlamentu,
slyšíme řadu rádoby líbivých hesel od extrémistů. Pokud extrémisté získají moc,
může se brzy stát, že budou vyhlazovat lidi s rezavými vlasy nebo ty, co nosí brýle
anebo odboráře. Nebuďme líní, pojďme k volbám do evropského parlamentu a
nevolme extrémisty.
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