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Martin Weiss: O zhoubě multikulturalismu, tentokrát z Itálie
Když se před časem prezident Klaus vyjádřil odmítavě o multikulturalismu, byl za to komentátory houfně kritizován; autor těchto řádků byl za to, že vyjádřil s jeho názory souhlas, označen v tisku za blázna. V této souvislosti tedy nebude na škodu upozornit na právě vycházející útlou knížku Giovanniho Sartoriho Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci s podtitulem Esej o multietnické společnosti. Název napovídá, že tento přední západní liberální politolog (Ital působící dlouhá léta také v USA) by k tématu mohl mít co říct.
Sartori letos obdržel Cenu prince asturského, mezi jejímiž laureáty byl v roce 1997 i Václav Havel. Je mimo jiné kritický vůči italskému premiéru Berlusconimu, vůči prezidentu Bushovi a americkému postupu v Iráku. Nelze jej tedy považovat za marginálního intelektuála ani za člověka, který by rád dodával argumenty "extrémní pravici". Jistě má také lepší přehled než my o tom, jak se multikulturalismus vyvíjel a jaký je dnes v západním světě jeho všeobecně přijímaný význam i praktické dopady.
Abychom čtenáře dlouho nenapínali: Sartori se v každém jednotlivém polemickém bodě staví na Klausovu stranu a vyjadřuje se mnohem ostřeji než on.

Stát, který separuje 
Především je naprosto liché obvinění, že odpůrcem multikulturalismu může být jen ten, kdo není dostatečně obeznámen s pestrou etnickou realitou současných západoevropských velkoměst.
Sartori říká, že "dnes je slovo multikulturalismus nositelem určité ideologie a ideologického projektu". Tento projekt považuje Sartori, jakožto zastánce pluralistické, liberální demokracie, za naprosto sebevražedný: "Dnešní multikulturalismus, vzhledem k míře své agresivity, tendence k separaci a netolerance pluralismus přímo popírají." Sartori dodává i to, co prezident kupodivu neřekl, ač bychom to čekali: že intelektuální kořeny multikulturalismu sahají k marxismu.
Pluralismus totiž znamená něco víc než pouhou mnohost či různost. Tu najdeme i v indickém kastovním systému. Pluralistické společenství sice spatřuje v různosti hodnotu, ale předpokládá taky vzájemnou toleranci a přizpůsobení. Příslušnost do určité společenské skupiny nevnímá jako výhradní, fatální a neměnnou. Multikulturalisté naopak nechtějí toleranci, nýbrž uznání různosti kultur a jejich petrifikaci. Chtějí stát, který "své občany separuje a v separaci je i udržuje".
Klausovi byla vytýkána kritika "nekontrolované imigrace" v Evropské unii. Sartori tvrdí, že "nekontrolovaná imigrace, která se vymyká vstupním předpisům i kontrolám, je nezbytně imigrací špatnou", a na příkladech z Itálie ukazuje, jak všechno zhoršuje ideologický přístup zastávaný "stoupenci třetího světa" v místním i evropském establishmentu.

Půl miliónu proti Západu 
Sartori určitě nepsal svou knížku Klausovi na objednávku a prezident ji sotva četl (originál je v italštině). Ale vypadá to tak. Až na to, že Sartori jde v útoku na panující ortodoxii mnohem dál než Klaus, zejména v tom, co píše o islámských přistěhovalcích.
Vlastně neříká nic nového, jen logicky dovozuje, co se stane, když se tak radikálně odlišná kultura jako islám sejde s multikulturalismem. Přistěhovalci, jejichž náboženství nezná oddělení církve od státu (přičemž od tohoto náboženství v podstatě není možné odstoupit), jsou multikulturalismem povzbuzováni v tom, aby se uzavřeli do obranných komunit.
"Výhled je takový," píše Sartori, "že jakmile určitá komunita z třetího světa dosáhne kritického početního stavu, začne se dožadovat práv na vlastní kulturně-náboženskou identitu a své domnělé utlačovatele (starousedlíky) nakonec vezme útokem."
Tato slova napsal dávno před 11. zářím, před Madridem, před londýnskými bombovými útoky. A před průzkumem, podle něhož 6 procent britských muslimů považuje útoky za oprávněné, 24 procent do různé míry sympatizuje s pocity pachatelů a 31 procento, tedy asi půl miliónu lidí, se ztotožňuje s názorem, že západní společnost je dekadentní a nemorální a že muslimové by měli nenásilnými prostředky usilovat o její konec. Použití násilných prostředků schvaluje jen jedno procento, pokud vás to uklidňuje.




Ta skvělá evropská kultura 
Proč je integrace tak obtížná? Civilizace nakažená multikulturalismem nemá slovník, kterým by požadavky na integraci uměla formulovat. Sartori mluví o tom, že integrovat lze jen toho, kdo chce, a kdo je ochoten se něčeho vzdát, kdo si uvědomuje, že něco přijímá, a považuje se za dlužníka. Mluví také o tom, že tolerance má své meze, že vždy musí existovat hranice (byť pružná) mezi "námi" a "jimi".
Samá tvrdá, paternalistická slova. Vyjadřují požadavky a nároky, jež dnešní Západ nemá to sebevědomí klást. Jeho politika je oficiálně multikulturní, jeho kultura je fascinována exotikou jinakosti, primitivnosti a chudoby. Jakým právem vlastně máme cizince integrovat a do čeho? Do naší kultury mcdonaldů a reality show?
Jenže když z roviny představ a obrazů sestoupíme do každodenní prozaické existence, uvidíme Evropu natolik fixovanou na ty nejmalichernější materiální výhody, že není schopna ani přestat poškozovat třetí svět svou sobeckou zemědělskou politikou, ani přijmout za rovnoprávné členy postkomunistické země na svých hranicích. Na konci pak je rostoucí počet přistěhovaných "vzdoroobčanů", kteří chtějí zůstat cizinci.

I když to říká Václav Klaus 
Lze namítnout, že se zde zbytečně dělá strašák z něčeho, co v naší zemi nepůsobí žádné praktické problémy. Ano, dnes nejsme přistěhovaleckou zemí, a možná ani nikdy nebudeme - mluví pro to některé faktory. Ale to si západní Němci před čtyřiceti lety říkali taky.
Když George Orwell v roce 1943 připomínal, že mnozí britští intelektuálové, poháněni opovržením vůči vlastní vládě, dlouho nebyli ochotni připustit zločinnou povahu německého a japonského režimu, napsal: "Tyto věci se staly. Staly se i přesto, že lord Halifax tvrdil, že se staly."
Ti, kdo nekriticky přebírají heslo multikulturalismu, by si možná měli říci, že některé věci jsou pravda i přesto, že Václav Klaus tvrdí, že jsou pravda.
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