Klání o Bílý dům

– co nás čeká po
prezidentských volbách v USA?
Evropský dům ve středu 26. 10. hostil další debatu ze série Café Evropa.
O volbách v USA a o míře, do jaké výsledek může ovlivnit nás, co žijeme v České
republice a Evropské unii, debatovali s moderátorem Viktorem Daňkem
z Českého rozhlasu hosté Daniel Anýž, redaktor Newsweek Česko a bývalý
velvyslanec v USA Petr Kolář.
Před zahájením debaty moderátor vyzval diváky k vyjádření svých preferencí
v souboji o Bílý dům. Daniel Anýž pak navázal na divácké preference slovy: ‚,Jsem
rád, že volbu nemusím učinit jako Američan, ale jako Evropan bych hlasoval pro
Clintonovou''. S tím Petr Kolář souhlasil a na otázku, zda očekává po volbách
zhoršování vztahů s Ruskem, odpověděl, že ,,…výhrou Clintonové nemusí být
vztahy s Ruskem eskalovány. Rus, ztělesněný Putinem, rozumí dobře síle, a hrozí, že
by mohlo dojít ke konfrontaci, kterou si ani on nepřeje.“ Trump je dle Koláře vysoce
nepředvídatelný a „…hrubost, kterou do své rétoriky vnáší, mu moc neprospívá.”
„Trump se orientuje ve vztahu k dalším osobám podle toho, jak se ony chovají k němu
– reaguje impulzivně na toho, kdo se mu dostane pod kůži,“ doplnil Anýž.

„Pro Trumpa je zahraniční politika otázkou byznysu,
nic o ní neví, jen do ní přenáší vnitropolitické nálady.”

„Výhra Trumpa by mohla v Evropě posílit protizápadní
elementy, což by se paradoxně obrátilo proti USA.”

Podle Anýže by Trump neměl v jednáních s Putinem žádnou výhodu. Mohli
bychom se od Trumpa dočkat zrušení protiruských sankcí nebo uznání anexe
Krymu? ,,Trump se ke Krymu vyjádřil jako o sféře vlivu Ruska. Zpochybnil tak
článek 5. Washingtonské dohody,“ reagoval Petr Kolář a pokračoval: „Osobně se
bojím o Evropu. Bylo by vhodné v Americe mít spojence čitelného, který vyvíjí
konstruktivní nátlak.“ Mohlo by případné sestřelení ruského letounu Američany v
bezletové zóně nad Sýrií, kdyby byla vytvořena, vést k zásadnímu konﬂiktu mezi
USA a Ruskem? „Clintonová zatím zavedení bezletové zóny pouze navrhovala, a to
velice opatrně. Myslím si, že by ji nezavedla ani kdyby se stala prezidentkou,“
odpověděl Daniel Anýž. Kolář dodal, že ať už bude prezidentem kdokoliv, bude
muset v Sýrii zasáhnout. Rusové odvedli v Sýrii pozornost od Ukrajiny, která
pro ně byla neúspěchem, a podpořili destabilizaci regionu, neboť migrační
problém Rusku vyhovuje. „Chceme-li se posunout dále, nemůžeme konﬂikt
v Sýrii neřešit. Trump nepochopil, že opravdový státník neprodá spojence
za chiméru napravení vztahů se soupeři či nepřáteli,“ řekl dále Kolář.

„Trump otevřeně říká, že Aleppo padlo, že je to vyřešená věc. Jako ryzí pragmatik jde i
daleko za reálpolitiku. Pro něj je zahraniční politika otázkou byznysu, v zásadě
o ní nic neví, pouze do ní přenáší vnitropolitické nálady Američanů,“ prohlásil
Anýž. Dalšími tématy byla krize republikánské strany a možné posílení
euroskeptických nálad v Evropě. Anýž podotkl, že Trump boduje v mediálním
prostoru a také ukončil kampaň ve státech, kde má jistou prohru. „Demograﬁcké
posuny přejí demokratům, republikáni se jim musí daleko více přizpůsobovat,“
uvedl Anýž a dodal, že pro mnoho republikánských voličů, typicky pracující
hispánské katolíky, je Trump nevolitelný kvůli proti-imigračním postojům. Kolář
odpověděl, že mnozí republikáni se neumí adaptovat na novou situaci a uchopit
témata, která dobře zpracovávají demokraté. „V případě Trumpa si prostě strana
nevěděla rady, co s ním, každý den je schopný měnit pozice a názory,“ upřesnil.
„Trumpovi v Evropě fandí jen euroskeptici a provokatéři,“ podotkl Anýž. „Výhra
Trumpa by mohla některé zvláštní elementy v Evropě – ty protievoropské a
protizápadní – posílit, což by se paradoxně obrátilo proti USA,“ uzavřel Kolář.

Organizátoři v rámci projektu Café Evropa poskytují prostor pro svobodnou diskusi. Její závěry však nelze zaměňovat s oﬁciálními stanovisky a postoji institucí EU.
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