Чому Європа підтримує Україну
Європа крихка.
Влиття такої кількості демократій у велику річку не може проходити спокійно.
Вони всі зазнають впливу регресивних, популістських, екстремістських,
націоналістичних та ксенофобських течій.
Тому їх легше дестабілізувати і атакувати, і саме цим Володимир Путін систематично
займається вже кілька років.
Він не може прийняти факт їхніх економічних, соціальних та політичних успіхів у
порівнянні з провалом його країни, найбільшої у світі та чи не найкраще забезпеченої
корисними копалинами, та чиє багатство менше, ніж у будь-якої держави
Європейського Союзу.
Отже, ми маємо на своїх кордонах офіційного і усвідомленого нами ворога, який
оголосив нам війну кілька років тому.
Але його найбільший злочин, серед багатьох інших нищівних для свободи злочинів, є
його бажання змінити європейський кордон силою, напавши на Україну.
Вся історія континенту вчить нас, чим закінчується такі діяння: дві світові війни,
народжені в серці Європи, найстрашніші диктатури, народжені тут, немислимі
геноциди, злочини як інструмент тощо.
Якби російський диктатор виграв, прецедент був би катастрофічним для всієї Європи.
Щоб знову запалити Європу, потрібно не так вже й багато. Західні Балкани не були би
останніми в цьому контексті, але всюди на континенті ми констатуємо невдоволення,
зумовлені географією чи історією, і вони лише чекають, щоб їх розбудили.
Поки що ці процеси стримуються привабливістю та фінансами Європейського Союзу,
а також потужною армією Сполучених Штатів Америки. Певною мірою, батіг і пряник!
Без американського втручання на Балканах вони все ще були б у стані війни. Без
європейської присутності та перспективи регіон знову занурився б у божевільні часи
пошуку ідентичностей.
Ми не маємо підстав червоніти за нашу підтримку України, що протистоїть
невиправданій агресії з потенційно непередбачуваними наслідками. Ми не можемо
прийняти ні перемогу сили та брехні, ані такі явні порушення міжнародних
зобов'язань.
Цього разу ми не допустимо помилок 30-х років, коли демократії через слабкість,
обережність чи боягузтво зробили можливими жахіття.
У нас навіть немає вибору, крім того, щоб всіма силами підтримувати Україну, яка
уособлює честь, бути на боці мужності та опору пригнобленню, на боці правди, миру
та демократії. Це наші цінності та найкраще, що ми маємо.
Нам не треба слабшати, і ми повинні, чого б це нам не коштувало, зробити все
можливе, щоб зупинити Путіна!

