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Преди пет години президентът на Чешката република Вацлав Клаус подписа т.нар.
данъчен пакет, предвиждащ повишаване на ДДС. Привилегированата и базисната
ставка на данък добавена стойност се увеличиха с 1 % и станаха съответно 15% и 21%.
Консолидационният данъчен пакет влезе в сила в Чехия от 1 януари 2013 г. Въведен бе
и “данък солидарност”, по силата на който хората, печелещи повече от 100 000 крони на
месец, трябва да заплащат допълнителен 7-процентов налог.

Промените като цяло бяха наречени “данък богатство”.

Вероятно тази нова икономическа стратегия бе първият “камък в блатото” на
неолибералните европейски практики, които другите държави - най-общо като че ли, приемаха с “
на
ведени главици
” и послушно следваха стъпките на предписаните им “
икономически анестетици
”...
И още нещо, през 2014 г. Гражданската демократична партия на Вацлав Клаус
обяви подписка срещу приемането на еврото, като се знае, че 70 % от чехите са
против въвеждането на единната валута в страната...

За България нещата са повече от ясни, или поне - в достатъчна степен за мислещите
българи. За Чехия обаче не е така...

Докъде ще стигне Прага в противостоенето с Брюксел?

“Настъпи време да се подготвим за излизане от ЕС. Това единственият правилен избор
за Чехия”. Тази фраза на втория чешки президент (2003-2013 г.), един от
най-влиятелните чешки политици Вацлав Клаус, мигновено обиколи медиите. Можем да
я наречем историческа: тези думи бяха казани в отговор на решението на
Еврокомисията да започне процедура по разследване спрямо Чехия, Полша и Унгария
заради отказа им да приемат имигранти от Близкия изток.
После в лексикона
на европейците влезе понятието Czexit – по аналогия с Brexit.
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Вацлав Клаус има ясната репутация на евроскептик. Опитният 75-годишен политик не
вярва в “
светлото бъдеще” на
Евросъюза. Той определи политиката на Брюксел като “
ирационална идеология на европейството и правозащитничеството, допълнена с
плановете за създаване на ново европейско общество
”.

Вацлав Клаус озвучи категоричната присъда за европейската интеграция: “Европейскит
е политически елити са по-заинтересовани от разрушаването на националните държави в
Европа, отколкото от борбата срещу тероризма. Европа ще бъде разрушена от масовата
имиграция, а не от тероризма. Малките държави до голяма степен изгубиха своята
значимост за Европа
”.

Вацлав Клаус нарича днешна Европа постдемократична, Европа, където “тежката
категория
”
(Германия, Франция, Италия) води диалог с “
леката категория
” от позиция на силата, като се потъпкват елементарните норми на демокрацията.

Ето един нагледен пример - Брюксел заплашва Чехия с глоба от 10 млн. евро
заради отказа й да приеме 2600 имигранти от Близкия изток и Северна Африка.

Сегашният чешки президент Милош Земан окачестви практиката за разпределяне
на бежанци по квоти като покушение над държавния суверенитет.
Министър-председателят на Чехия Бохуслав Соботка заяви, че Прага ще отстоява
своите интереси в Европейския съд. Според него системата за разпределение на
имигрантите в Европа всъщност провокира нова вълна. “
Европа
- казва премиерът Соботка, не бива да върви по този път”.

Журналисти шегобийци вече припомниха стария чешки виц, който според тях обяснява
защо чехите постъпват именно по този начин. „Възрастен чех мирно оре зямата. Край
него пребягва червеноармеец, чува се изстрел и червеноармеецът пада. Чехът
продължава да си оре. Пребягва друг червеноармеец. Отново изстрел, и той пада. Чехът
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попоглежда и казва - “не, не, ние чехите не можем така да рискуваме себе си”.

Чехия е малка държава с население 10 млн. души. Приемането на почти 3 000
имигранти е в състояние да взриви обстановката в страната. Няма и гаранция, че
след тези три хиляди няма да пристигнат поредните няколко хиляди, и така до без край.
Знае се, че в лагерите в Гърция и в Италия трябва да бъдат настанени 120 000
имигранти според разпределението в ЕС, а молбата на Прага - да се пристъпи към
разселване едва след като се осигурят външните граници на ЕС, с оглед възможната
вълна от нови имигранти - остана нечута.

“Брюксел изобщо не взема под внимание позицията на правителствата и гражданите на
страните от ЕС и упорито настоява на своето. ЕС иска да унижи Чехия по всякакъв
начин... Това е типичното продължение на политиката, която доведе британските
граждани до Брекзит” - твърди Петър Хайек (Petr Hаjek), бивш прессекретар на
Вацлав Клаус
. Хайек нарича
ЕС механизъм, който издава само заповеди и няма нищо общо с демокрацията.

Днес и в обществото, и в политическите кръгове в Чехия е налице консенсус по
отношение на мигрантската криза. Чехите масово отхвърлят идеята за прием на
имигранти и за всеки политик би било политическо самоубийство да настоява за
обратното.

Челно място в симпатиите на избирателите заема “Акция на недоволните граждани” - на
милионера Андрей Бабич (33 %), който е безкомпромисен евроскептик. Бабич няма ясна
идеология, но обещава на чехите освобождение от диктата на Брюксел, което се оказа
достатъчно за огромната му популярност. Следващите позиции заемат Чешката
социал-демократическа партия (14 %), Гражданската демократична партия, която от
1991 до 2001 г. бе водена от Вацлав Клаус (13 %), Комунистическата партия на Чехия и
Моравия, Християн-демократичен съюз-Чехословашка народна партия (8,5 %). На
последно място е проевропейската партия “Традиция. Отговорност. Процъфтяване” със
7 %.

Полша, Унгария и Словакия са готови на равна нога с Чехия да отстояват правото
си и да отхвърлят квотите на Брюксел. Словаците успяха, макар и временно, да
приспят бдителността на Брюксел с обещанието в скоро време да приемат първата
група бежанци-християни. Братислава отказа да приема мюсюлмани, словашките власти
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по принцип не разрешават изграждането на джамии.

Зоната на напрежението в отношенията между централните органи на Евросъюза и
няколко страни-членки на ЕС е най-мащабна в историята на почти 60 години европейска
интеграция. Затова независимо кой би отстъпил крачка назад, “единна Европа” вече
няма да е същата.

20 юни 2017 г.
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