Бурни дани на Клишију

ВЕЛИКА ИМИГРАНТСКА ПОБУНА И БОЛНО БУЂЕЊЕ У ЗАПАДНОЈ ЕВРОПИ

Бурни дани на Клишију

„Драго ми је што овог јутра могу да вам саопштим охрабрујуће вести. Ове ноћи је у
нашем главном граду запаљено само 617 аутомобила.”

Није шала, директор кабинета министра унутрашњих послова Француске је
овим речима поздравио новинаре на редовном брифингу тринаестог дана од
избијања имигрантске побуне у његовој земљи. У претходних дванаест дана
спаљено је преко 6.000 аутомобила, више од 1.000 људи је повређено, било је и
погинулих, 1.500 особа је ухапшено. У Француској је de facto уведено ванредно
стање, у преко 30 градова озваничен је полицијски час, активиран је закон који
је важио 1955. током великих грађанских немира због рата у Алжиру.
Национални савет одбране, на челу са председником Шираком, практично је у
сталном заседању. Немири су избили и у Бриселу, Берлину, стање у
Холандији је изузетно напето, ванредне мере предузимају се превентивно у
Бечу и другим градовима са великим бројем имиграната.

Двадесет дана пре избијања немира, у свом претходном броју „ЕВРОПА
НАЦИЈА” је писала о дугом урбаном специјалном рату који се одвија у
западноевропским градовима између имигрантских и домаћинских заједница,
прећутан по политички коректном налогу тамошњих власти. Оптужени смо да
измишљамо. Данас, само неколико недеља касније, медији широм Европе о
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томе много радикалније пишу. „‘Мултикултурни рај’ готово за трен ока је
претворен у француску верзију палестинског града Рамале, где је започела
својеврсна европска ‘интифада’.” „Логика тих нереда јесте покушај сецесије
у Француској.” „Читава једна општина у предграђу Париза одзвања од поклича Алаху
Акбар!
из више хиљада грла.” „Побуњеници настоје да формирају муслиманску
милицију која ће контролисати њихове квартове и предводити њихову
борбу.” „Полиција, наоружана гуменим мецима, није у стању да се
супротстави, требало би ангажовати војску да скрши побуну.” „Ово је слом.
Ваша имиграциона политика, модел интеграције и стварања ‘мултикултурне
заједнице’ направио је
Лондонистан
и
Еврабију
. Шта сад?” „Екстремни ислам је постао
унутрашњи непријатељ
и нико у Европи не зна како да му се супротстави.” „Чак четвртина регистрованих
следбеника
џихада
има држављанство земаља ЕУ.”

Испод тепиха су као скривени континенти изронили проблеми о чијем се
непостојању организовано лагало. Ништа у Европи више није исто. И
садашња ескалација започела је у насељу Клиши-су-Боа, управо тамо где је,
давно, чувени Хенри Милер написао своје Мирне дане на Клишију. <

(Новембар 2005)
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