Předmluva
Rok 2014 je pro Ukrajinu za celou dobu její samostané existence rokem nejtragičtějším.
Od roku 1991 Ukrajina nenašla svoji cestu klidu a prosperity . Rozkradena bývalými sovětskými
politiky, postižena nebývale velkou měrou korupce a prolezlá mafiánskými praktikami neměla šanci
vybudovat ani malý kousek demokracie.
Politická a ekonomická oligarchie získala i přes občasné protesty obyvatelstva nebývale ohromné
majetky.
Rozkraden a zkorumpován je na Ukrajině naprosto veškerý ekonomický i státní sektor.
Nicméně největším problémem tohoto státu je názorová a povahová rozdílnost západní a východní
části země.
Zatímco od Kyjeva na západ je společnost proevropsky založená, na východ od hlavního města
obyvatelé jednoznačně sympatizují s východním sousedem. Ruskem.
Události přelomu loňského a letošního roku, následné zneužití pokojných majdanských
demonstrací ke krveprolití a k násilnému převzetí moci dnešní vojenskou juntou, dovedli Ukrajinu
do občanské války Západ proti Východu.
Pro nás, obyvatele Evropy, je velkou tragédií, že za občanskou válkou, která dnes zabíjí tisíce
civilistů i vojáků Ukrajiny, stojí a stáli i politici naši.
Ti, které my si volíme.
Takhle psychologicky blízko nám válka za posledních sedmdesát let ještě nebyla.
Tlak Západu na Rusko, snaha o ovládnutí ruských surovin, především ropy a zemního plynu, je
prvopočátkem celého ukrajinského běsnění.
Evropská Unie společně se Spojenými státy americkými se po celou dobu od rozpadu Sovětského
Svazu snažila ovládnout ruské suroviny.
Jde především o ekonomický a hospodářský nátlak. V případě krymu i o nátlak strategicky
vojenský.
Přes všelijaké oligarchy, přes systém burz a komoditních trhů, investovaly západní společnosti
v Rusku miliardy.
Příkladem je i případ Chodorkovského a Jukosu.
Rusko na přelomu tisíciletí opět po letech destabilizace získalo svoji bipolární sílu.
Většina společností, zabývajících se obchodem se strategickými surovinami, tedy ropou a zemním
plynem, byla Kremlem znárodněna.
A Západ se dnes Rusku mstí.
Odnáší to Ukrajina. Krví, budoucností a deziluzí. Lid Donbasu především…

Ukrajina umírá za EU. Nebo nás předstihli a bojují za holý život?

Ukrajinci vidí jen vyšší západní životní úroveň. Naivně zároveň věří, že sociální Evropská Unie ochrání
obyčejné lidi před nenažranými, zkorumpovanými politiky. A před kmotry. Před mafií. I z Čech už je jeli
podpořit naši soukromí eurovyjednavači Schwarzenberg a Kocáb. Škoda, že jim tam v Kyjevě na tom
náměstí Svobody neřekli, jak to v Unii chodí doopravdy. Třeba by se pak Ukrajinci tak nesnažili.
My tu ekonomiku máme alespoň trochu přizpůsobenou. Těžký průmysl kolaboval postupně. Dnes už se
politici zviditelňují jen kolem nějakého Paskova.
Ale, co budou dělat na Ukrajině za pár let? 80% jejich ekonomiky se odehrává na Donu. Samé doly,
ocelárny hutě. Energeticky náročné tak, že by to neutáhl ani další Temelín.
Už dnes mají nezaměstnanost 8%. Co budou dělat, až by po vstupu Ukrajiny do Unie Rusko snížilo dovoz
z Ukrajiny? Až bude Rusko znovu chtít "férové kapitalistické" ceny za plyn a ropu? A kdo asi bude chtít v
Unii ukrajinské potraviny?
Demonstrujícím se nelíbí politická zvůle. Jenže, i kdyby nakrásně zvítězili, nic lepšího je nečeká. Nikdo se
nezmění. Mafie zůstane mafií. A politici, kteří se po odstavení komunistů, utrhli ze řetězu, jsou také všude
stejní.
Ono se totiž asi toho v budoucnu moc nezmění. Nevěřím v nějaký zásadní hospodářský růst v EU.
Nevěřím, že se bude snižovat nezaměstnanost. Nevěřím, že bude ubývat chudoby. Nevěřím, že se nůžky
mezi bohatými a chudými nebudou stále více a více rozšiřovat.
Naopak, myslím, že se bude zvyšovat nespokojenost, frustrace, projevy násilí.
V tom už je Ukrajina dále než my. My důvěřujeme zatím oranžovým odborářům.
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Každý mrtvý na Ukrajině jde na triko Evropské Unii
Žaluji Evropskou Unii, její "sociální" politiky a jejich angažovanost při vyvolávání začínající občanské války
na Ukrajině z bezprecedentní viny na současné situaci uvnitř suverénního nezávislého státu. Nesmlouvavé
prosazování svých, především ekonomických, zájmů, jsou představitelé Evropské Unie hlavním původcem
občanských nepokojů. Každou kapku krve, která dnes na Ukrajině teče, má na svědomí Brusel.
Uvědomují si vůbec ti kravaťáci ve značkových sacích, že jejich politika zabíjí lidi? Vraždí lidi, kteří jsou
ovlivněni jejich prezentovanými vzdušnými zámky?
Každý člen evropského nuceného společenství je dnes skoro na dně. Tak ekonomicky blbě se v historii
snad žádný člen této Unie zkázy nikdy neměl. Vždy se totiž mohl každý rozhodovat sám za sebe. Dnes to
nejde. Za vším stojí Lisabonská smlouva.
Po celé Ukrajině se rozhořely boje. Protivládní skupiny, podporované mírovou Evropou, dobývají jeden
státní úřad za druhým. Ve jménu pokroku, blahobytu a šťastné budoucnosti.
Pořád tvrdím, že brzy bude válka. Aby se zbraně dostaly mezi lid, to není skoro žádný problém. A
zmáčknout spušť je jednoduché. Opravdu. Není to vůbec složité.
I my máme dnes na rukou ukrajinskou krev. Už jen proto, že fandíme Bruselu. Ještě nikdy v historii
Evropská Unie neprosazovala rozšíření své sféry zájmu za podpory násilí. A za cenu krve lidí.
Všichni mrtví na Ukrajině dnes jdou a půjdou na vrub Evropy. Na úkor blahobytu pár vyvolených.
Toto si musíme uvědomit. A říci své ne.

Já to NE říkám teď.
A doufám, že rozum zvítězí. Pokud ne, vyhraje ta krev.
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Tak já se nesmím bránit lupiči a na Ukrajině mohou mít domobrany
Na světě je plno nespravedlnosti. A není bez zajímavosti, že čím více se stát o své občany stará, tím méně
má člověk pravomocí. Nejhorší ale pak je, že nemá ani moc u toho starostlivého státu zastání.
Máme nového ministra vnitra, nějakého pana Chovance od sociálních demokratů. Je ve funkci pár dnů, ale
už je rozhodnutý, že lidé, které někdo přepadne, okrade nebo je bude vylupovat, tak že se nesmí bránit. A
svůj majetek už vůbec ne.
Protože stát sice počítá s tím, že svéprávný člověk má rozum průměrného člověka, nicméně pokud ho
někdo okrádá či mu činí bolest, tak je téměř jisté, že ten rozum může ztratit. Pak použijete nepřiměřenou
sílu jedna dvě.
Takže sice je problém, že profesionální pomahači a chrániči mají na dojezd a na Vaši záchranu dvacet
minut, ale Vy prostě po tu dobu musíte vydržet.
Přece není humánní, abyste si nainstalovali samostříl za dveře, když k Vám jde lupič pouze pro konzervu,
ne? Je tedy lidské, když žena, která bude čelit nadrženému násilníkovi, ho nebude moci svým kapesním
nožíkem probodnout? Nevím, jak dlouho trvá znásilnění, ale že by déle než dvacet minut?
A kdo bude určovat, zda ten lupič k Vám domů jde jen pro konzervu nebo jde zabít Vaši dceru? Nebo psa?
Manželku? Jestli je ten zloděj hodný nebo zlý?
No, a když jsem tuto informaci ještě nestihl ani strávit, tak se dozvídám, že na Ukrajině si mohou zakládat
domobrany. V každém městě, ulici, i v každém domě. Jestli si tu domobranu ozbrojíte, to je čistě Vaše věc.
Zajímavé na tom ale je, že k vytváření domobran vyzval boxer Kličko hned po návratu z mnichovské
schůzky se západními politiky. Poradili mu to?
Tak bych teď potřeboval zjistit, proč podle jedněch evropských humánních politiků mám být zrovna já ta
tupá ovce, co si má od někoho nechat bez odporu podříznout krk. A proč někdo druhý se může se
svolením de fakto stejných politiků vyzbrojovat a zakládat domobrany?
Jsem diskriminován. Pravděpodobně proto, že nejsem ovce, ale pořádný vůl.
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Jediné řešení pro Ukrajinu. Konec války Evropské Unie s Putinem
Nevím, zda si vlastně vůbec uvědomujeme, jaké může mít dnešní začátek občanské války pro region, ve
kterém žijeme, důsledky. Dosud to prý byla podle médií pouze hra, nyní když je oznámeno dvacet pět
mrtvých jen po nočních střetech režimních sil s opozicí v Kyjevě, hra prý končí. Už to není zábava. Nyní by
prý měly nastoupit sankce. Ale ne sankce vůči opozici. Sankce vůči legitimně zvolenému režimu.
Chápu, že Janukovičův režim sice byl tak nějak zvolen demokraticky, a že se následně po svém zvolení
zrovna moc demokraticky nechová. Jenže tento přístup politiků k státní službě není jen ukrajinskou
specialitou. Toto se děje nejenom i jinde ve světě, toto se stává i nám, Evropanům.

A Rusům samozřejmě také, nejsem zrovna milovník jen všeho slovanského.
V Kyjevě pravděpodobně začíná občanská válka. Současní politici, pokud nebudou chtít být pověšeni za
hrdlo na pouličních lampách, budou se muset bránit. A to již začínají dělat. Do Kyjeva byla povolána
armáda.....
Oběti jsou na obou stranách. O to bude konflikt krvavější. Na obou stranách nastoupí ještě větší nenávist. I
osobní touha po pomstě. Která bývá nejhorší. Je totiž neovladatelná.
Sankce z Evropy situaci nevyřeší. Evropa má sama máslo na hlavě. Stejně jako Rusko.
Nedávno řekl ruský ministr zahraničí Lavrov médiím, že Evropa se vměšuje do zájmových sfér Ruska. Ano,
mluvil o Ukrajině.
Lze tedy občanskou válku skoro v srdci Evropy ještě odvrátit? Samozřejmě že lze.
Je potřeba ihned začít rozhovory mezi Evropskou Unií a Ruskem. Olympiáda neolympiáda.
Hledat shodné body. Natvrdo se domluvit na sférách zájmu velmocí.
Já osobně Evropskou Unii moc nemusím. Ale teď má šanci se s Ruskem domluvit. Z pozice evropské
velmoci.
Jestli toto nebude realizováno, mrtvých bude přibývat. Povolaní vojáci a poloozbrojení členové opozice,
posíleni domobranou, bezpochyby nezajistí poklidné řešení ukrajinské krize.
A je pak opravdu otázkou času, kdy se ti mrtví přesunou přes ukrajinské hranice.
Do Ruska i do Evropy.
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Až budou mladí v EU demonstrovat, věřím, že je Barroso podpoří
Jeden den ministři zahraničí Francie, Polska a Německa podepíší s prezidentem Ukrajiny dohodu o nových
volbách a tedy o poklidném předání moci, aby druhý den tato dohoda neplatila. Prezident byl zbaven svého
úřadu, do kterého byl docela demokraticky zvolen. Nejdůležitější pro šéfa EU Barrosa je propuštění
Tymošenkové a hlavně nezávislé soudy. Že je Ukrajina hospodářsky těsně před kolapsem? O tom budou v
Bruselu přemýšlet až někdy jindy.
Ukrajina má dnes už státní dluh ve výši 100% HDP. Její šedá ekonomika pokrývá 50% celého
hospodářství. Průměrná mzda činí necelých 7.000,- Kč měsíčně. Nezaměstnanost se díky ohromnému
procentu výše šedé ekonomiky nedá ani normálně spočítat.
Rusko pozastavilo výkup ukrajinských dluhopisů. Zatím nakoupilo za tři miliardy dolarů, slíbených dalších
dvanáct se konat nebude. Ruská gazeta informovala, že bez ruské pomoci Ukrajina zbankrotuje do dvou
měsíců. Na její obranu musím říci, že zároveň napsali, že i s ruskou pomocí by Ukrajina zbankrotovala
příští rok.
Tak jsem trochu nastínil současný stav Ukrajiny. Totálně rozkradená politiky a oligarchy. Lidé ponechaní
bez prostředků, bez budoucnosti.
Chápu tedy nejen obyčejné lidi, kteří dnes na západě Ukrajiny demonstrují. Docela chápu i ty radikály, kteří
už nemají co ztratit. Ono to asi těm poklidným tak úplně nedochází.
Že jejich děti to vůbec nebudou mít lehké.

