McMafie - recenze
McMafie - recenze „Polsko, Česká republika a Maďarsko byly pro ruské oligarchy a kriminální syndikáty jako Solncevo těmi nejatraktivnějšími destinacemi ze všech. Znali zde terén a u prvních dvou zemí nehrála jazyková bariéra zdaleka takovou roli, jako v západní Evropě,“ popisuje M. Glenny vstup ruského organizované zločinu na  naše území. Na jiném místě tvrdí, že v  obchodu s komoditami mají zločinci mnohem větší podíl, že jsme ochotni připustit. Jeho slova se krásně protnula v v Karlových Varech, na E-55, v afgánském heroinu jdoucímu skrz Rusko nabízeným v Praze, v zásahu U Holubů, ale taky ve stavební boomu v Číně, kolumbijských drogových kartelech, japonské jakuze...
„Když  jsem prohlížel obchodní rejstřík za rok 1986, udeřilo mě do očí, že státní bezpečnostní služba založila první firmu poté, co výnos  povolující zakládání akciových společností začal platit. Do roka členové DS (Durzhavna Sigurnost – bulharská tajná služba vzniklá pod přímým vlivem KGB– pozn. autora) založili 90% akciových společností v zemi," říká v knize jeden z bulharských novinářů zabývajících se podsvětím. Bulharští sledovači bortícího se sovětského systému (ne nadarmo je M.Gorbačov považován za hrobníka SSSR) pochopili, že nastává příklon k ideologii peněz a je potřeba se tomu přizpůsobit. Což taky udělali, mimo jiné i na silnici spojující Prahu s Drážďanami. Tu obsadili se svými holkami tak šikovně, že i dnes, když už v Dubí o hampejz takřka nezavadíte, všichni vědí, kudy vedla E55. Přitom logika je jednoduchá – když padl ideologicko-policejní režim ať už v Bulharsku, Rumunsku či SSSR, zůstaly na dlažbě tisíce nezaměstnaných mladých mužů nabitých testosteronem, kteří znali (do té chvíle a i to možná jen zčásti) kriminální praktiky z té druhé strany a zároveň byli zvyklí na určitou formu moci. Z nezaměstnaného policajta se přes noc stal velice zaměstnaný kriminálník. Ochranka, drogy, sledovačky, likvidace. Vyhrožování, vydírání a pokud se včas zazásobil, tak i prodej tajných materiálů. Přijde ěkomu nelogické spojení - Kosovo a pašování cigaret?
Podobných souvislostí propojujících ekonomicko – politicko – kriminální fakta do ujednoceného, navzájem souvisejícího komplexu se v publikaci nabízí nebřeberně. Britský novinář a historik Misha Glenny sepisoval knihu McMafie – zločin bez hranic několik let a procestovat většinu důležitých kriminálních center světa. Těžko říci, zdali nás může těšit, že i Česko se stalo jedním z objektů jeho zájmu. Ve své knize se nezabývá historií organizovaného zločinu, ale objasňuje jeho celosvětové propojení a naznačuje politické vazby v rámci fungování organizovaných kriminálních syndikátů. Od Balkánu přes ruským zločinem infikovaný Izrael až po Kolumbii s drogovými kartely. Vynechat samozřejmě nebylo možné ani Rusko s jeho oligarchy a agentem KGB v (tehdy) prezidentském křesle ani Čínu rychle budující kapitalismus s komunistickou tváří. Zajímavým způsobem popisuje například Putinův vliv na Gazprom a stačí si uvědomit současnou pozici Ruska vydírající své sousedy s rukou na kohoutu od plynu a je jasno, že kágebácké metody rozhodně nezůstaly zapomenuty. „Protože EU je ze 60% v energii závislá na Ruské federaci a má vyšší priority, než usmiřovat konflikty, jsou vyhlídky na jakékoli umravnění Ruska nereálné,“ uvedl v knize jeden z analytiků směrem k situaci ke Kyjevy a „oranžové“ revoluci.

Mezinárodní měnový fond odhaduje, že podíl stínové ekonomiky na globální ekonomické produkci se v Evropě a Severní Americe pohybuje kolem 15 – 20%. Pád komunismu ve střední a východní Evropě spolu s chaoticky se rodící legislativou na začátku 90. let 20. století otevřel cestu mnohému z vysoce ziskových, byť nelegálních podniků. Jak dobře se dařilo Solncevské mafii ve střední Evropě popisuje  M. Glenny právě na zásahové akci proti ruskému organizovanému zločinu v pražské restauraci U Holubů. Velitel týmu Alfa, tehdy velmi oceňovaný policista Zdeněk Macháček s rostoucí hvězdnou kariérou nakonec skončil ve vězení. „Macháčkovi nejbližší kolegové propadli deziluzi, začali opouštět útvar pro odhalování organizovaného zločinu a zpravodajské služby a hledali práci v soukromém sektoru,“ píše Glenny. O několik let později se „provalila“ Kubiceho zpráva o prorůstání organizovaného zločinu do politiky a odchody profesionálních, léta školených a velmi zkušených policistů se zrychlily. Není potřeba napovídat komu ku prospěchu.
Pašeráci lidí jsou i přes všechny nešťastníky udušené v kamionu Doveru či utopené při sbírání škeblí vnímaní jako dobrodinci. Jako lidé usnadňující jiným lidem cestu za lepším životem. A že si za to berou peníze? No a? Vy snad nechcete peníze za svou práci? Právě v tomto momentu je jedna ze silných stránek Glennovy knihy. Evropa se se svým štědrým dotačním seniorským programem a zároveň obranou proti nelegální migraci dostává do zvláštního středu zájmů. Brzy na nás - Evropany nebude mít kdo vydělávat. Vietamci v "našich" tržnicích prodávají levně, Číňané v evropských chinatownem pracují usilovně a zároveň s nimi do země pronikají nejen cizí zvyky v "chtěném" multikulturním pojetí, ale i další kanály k novým neřestem.  Ostatně nelegálové z Ukrajiny stavějící rodinné domky "obyčejným" lidem (v neparoubkovském slova smyslu) jsou obětí svých krajanů. I to je jeden z kontextů knihy o organizovaném zločinu.
Kniha není výzkumnou, nudně-analytickou prací. Naopak! Díky mnoha pochopitelným příkladům má příjemně vzdělávací ráz. Pokud si člověk pamatuje vývoj posledních 10 – 12 let, mnohé z popisovaného si dokáže zařadit do kontextu vlastních zkušeností či znalostí. Prostě mu bleskne „no jo, tohle si pamatuji,“ nebo „já jsem si to myslel!“ Závěr je jasný – zločin vždycky bude o krok napřed před jeho potíráním. A je jedno, zdali je to zákaz „výherních“ automatů v Čechách a okamžitý nástup videoterminálů ve stejných hospodách, nebo mohutné domy „výherní“ hry pačinko v Japonsku živící celé mafiánské rodiny. Misha Glenny nepopisuje detailně, jak moc je kriminální moc spojená s politickou. Jen naznačuje. Ale naše dennodenní zkušenost jeho náznaky chápe.
Pokud by někoho kniha inspirovala k hlubšímu proniknutí do problému, nabízí M. Glenny v Poznámkách k pramenům slušnou dávku materiálů, vzhledem k jeho původu převážně v angličtině. Nejde o letní čtení, které zpříjemní lenošení u moře. Na to je přece jen trochu "učené". Ale zaujmout by mělo každého, koho zajímá zločinecká problematika, ať už je to student politologie, policista nebo jen někdo, kdo má s kriminalitou osobní zkušenost. Stačí mít jen trochu znalostí z historie 20. století.
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