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Evropská síť nápadů, jak by mohl znít překlad názvu této organizace, se letos poprvé při své výroční
konferenci rozprostřela v hlavním městě jednoho z nových členů Evropské unie. Po městech jako
Oxford, El Escorial nebo Lyon, se politici pravicových stran a zástupci předních pravicových
think-tanků Evropy sešli v polské Varšavě. Nechybělo ani CEVRO, které je členem European Ideas
Network od roku 2004.
Program konference byl po dlouhých vyjednáváních, ke kterým přispělo i CEVRO, připraven tak,
aby odpovídal místu konání. Během tří dnů konference vystoupili přední politici mladších členů EU.
Symbolické bylo vystoupení člověka, který pomohl k rozpadu komunistické totality, bývalého
prezidenta Polska Lecha Walesy.
Speciálními hosty byli bojovník za demokracii v Rusku Garry Kapsarov a ekonom Jeremy Rifkin.

O demokracii a energii
Kasparov mluvil o praktikách současného ruského režimu. Označil za hlavní rozhodující sílu v Rusku
ekonomickou skupinu Gazprom, v jejíchž službách je v Kasparovově podání i prezident Putin. Bylo
zajímavé sledovat, jak evropští politici několikrát přerušili Kasparovův projev potleskem, když
popisoval nedemokratické praktiky v Rusku, zatímco EU jako celek není schopná k Rusku zaujmout
jasné stanovisko.
Pozitivní je, že bylo znát, jak si politici v Evropě začínají uvědomovat nevýhodu ruské energetické
nadvlády a snaží se najít řešení. Proto asi během konference vystoupil i spíše levicový liberál a velký
propagátor vodíkových technologií, Jeremy Rifkin.
Jeho řeč byla plná vizí budoucnosti přesně v duchu názvu konference Svět v roce 2025. Vyslechli
jsme si vizi o inteligentních domech, které vyhodnocují momentální spotřebu elektřiny a podle toho
ovládají domácí spotřebiče, o autech, která sama vyrábějí energii potřebnou k pohonu, a v době, kdy
je máte zaparkované u domu, generují proud pro vaší lednici nebo televizi. Již jsem zmínil, že Rifkin
je velkým obdivovatelem vodíkových technologií. V jeho řeči to bylo znát a zřejmě budoucnost mu dá
za pravdu. Co bylo velmi zajímavé, byl fakt, že vzkaz mezi řádky se dal přečíst tak, že o budoucím
využití alternativních zdrojů energie rozhodne ve skutečnosti trh. Až bude pro lidi ekonomicky
výhodnější pořídit si ekologický zdroj, tak nebudou váhat.
Jistě stojí za přečtení závěry EIN. Je v nich znát, že evropská pravice snad konečně pochopila, že
nejdůležitější nejsou davy zemědělců čekající na dotace, ale energetická nezávislost, spojenectví se
Spojenými státy či zvládnutá imigrace.
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