VOLBY

Strany a Evropská unie
JSME PRAGMATICI. VE SVÉ POVAZE MÁME ZALOŽENOU SKEPSI
A KRITICKÝ POHLED NA ŽIVOT. TEDY I NA ŽIVOT V EVROPSKÉ
UNII. ČEŠI Z VALNÉ VĚTŠINY (EUROBAROMETR 2017) HODNOTÍ
ČLENSTVÍ V UNII NEGATIVNĚ, POUZE 21 PROCENT (PRŮZKUM
CVVM 2017) BY SI PŘÁLO PŘIJETÍ EURA.
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přesně těmto náladám odpovídají programy některých českých politických
stran a „lakmusové“ předvolební chování mnoha politiků.
K výrazně prounijnímu křídlu se hlásí
TOP 09 s apelem na odpovědnost a „politickou a společenskou sounáležitost“.
Podporu aktivního členství deklaruje
STAN. Blíže k neutrálnímu centru je KDU-ČSL poukazující na sdílený prostor, založený na křesťanských hodnotách. Tím už
ale křesťanští demokraté naznačují postoj k migraci z muslimských zemí.

EURO? UVIDÍME

ČSSD deklaruje sociální dimenzi evropské integrace jako prioritu, čímž nevybočuje z mainstreamu jiných evropských sociálnědemokratických stran.
Ovšem jedním dechem poukazuje na
přijetí eura až ve chvíli, kdy to bude výhodné pro Českou republiku (i když v po-

slední době premiér Bohuslav Sobotka
několikrát vyzval k rychlému zavedení
společné měny).
Pragmaticky pohlíží na členství hnutí
ANO ve smyslu – důležitý je ekonomický
profit, přičemž společná měna není pro
ně v současné situaci přijatelná. Piráti
jsou vůči Evropské unii poměrně kritičtí,
požadují větší transparentnost rozhodovacích procesů, dokončení jednotného
trhu, svobodný přístup k informacím,
avšak nelze je chápat jako protiunijní
stranu. Od ostatních je odlišuje vstřícný
postoj k migrantům, což valná většina
českých politických subjektů zavrhuje.
Mezi sebou se liší spíše jen protiimigrantskou razancí vyjádření, takže pro
většinového voliče v tomto ohledu téměř
splývají, vyjma SPD a několika dalších
subjektů.
Výrazně protiunijní je ODS, která hovoří o Unii jako o utlačovatelce českých
zájmů a odmítá evropskou měnu, a také
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KSČM a již zmíněná SPD Tomia Okamury
požadující referendum o vystoupení.

VÁŠNĚ OPADNOU

Přestože je pravděpodobné, že do Poslanecké sněmovny usednou zástupci
vyloženě protiunijních nálad, nedá
se předpokládat, že bychom se díky
tomu dostali na pokraj opuštění Unie.
Po sestavení koaliční vlády obvykle
vychladnou nejagresivnější prohlášení a útočné požadavky se zmírňují.
Opadají vypjaté emoce, začne se jednat
o věcném obsahu vztahu k členství, debatuje se o legislativě.
Teď je i doba, kdy se postupně začínají
obracet negativní nálady obvykle pragmatických Čechů. Mimochodem, jen za
poslední rok, bez ohledu na kampaně, se
u nás podpora EU odrazila od pomyslného dna a mírně vzrostla. Stoupá, nehledě
na veškeré nedokonalosti a potřebu reforem, i v ostatních evropských zemích.
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