Odsun opravdu neměl být

Celý tento článek je samozřejmě samé kdyby, protože naši politici mohli rozhodnutí o odsunu, které jim bylo pouze dáno na vědomí, ovlivnit, jak říkám, asi tak stejně, jako mohli ovlivnit krupobití v Číně.
Teoreticky tu byla možnost s válečnými zločinci, kteří pak byli odsunuti, naložit podle platných zákonů. Vyvstávají ale hned dva problémy. První je, že už tehdy byli lidé ovlivnění propagandistickým heslem „nebýt jako oni“. Nakládat se zločinci byť jen trochu podobným způsobem, jako předtím nakládali oni s nevinnými obětmi, by bylo tehdy většině lidí proti mysli. Nedocházelo jim, že naopak ten, kdo nechce chránit společnost před zločinci, je jejich spolupachatelem, a je tedy jako oni. Druhý problém byl, že zhruba třetina ze „sudetských“ Němců byly děti. Co s nimi? Vychovávat milión dětí navíc by zruinovalo tehdejší válkou zničenou ekonomiku ještě víc, než ekonomiku zruinoval milión „Husákových dětí“ narozených v  sedmdesátých letech. (Myslím, že právě tehdy vzniklá stagnace - přes vyhlašovaný růst životní úrovně - vedla k nespokojenosti, která usnadnila převrat v roce 1989). Hitjerjugend také nebyl žádný pionýr, v rámci výcviku i skutečně vraždili děti dovezené z koncentráků. Byli psychicky podobně narušeni jako třeba dětští vojáci v Africe, a jejich začlenění do společnosti proto podobně „problematické“. Jako ideální řešení by tehdy bylo poslat je do Německa na převýchovu samotnými Němci. To by však tehdy rozhodně neprošlo u západních spojenců, kteří chtěli co nejrychleji opět vybudovat silné Německo proti Sovětskému svazu. Vzhledem k tomu, že němečtí Němci rozhodně nebyli „sudetským“ Němcům nakloněni, mohl by tyto děti potkat osud dětí v sirotčincích v  19.  století. Takže i u nás by se jistě tehdy ozvaly hlasy, že je nemůžeme posílat na smrt.
Problémem odsunu je, že šlo o ty nejfanatičtější Němce, kteří nikdy neuznali konec války. Odsun jim umožnil založit organizaci nejpodobnější Islámskému státu, a ve válce pokračovat - zejména v něčem na způsob džihádu proti českému národu. Jednoznačně se jedná o teroristickou organizaci, protože, zvlášť zpočátku, byl teror jejich hlavním nástrojem. Až později se jejich válka stala víc hybridní. Jezdili sem jako turisté, lezli lidem v pohraničí do domů a vykládali jim, jak je zavraždí a domy jim seberou, totéž vykřikovali, ožralí levným českým pivem, po hospodách (číšníci jim tehdy neřekli jinak než „vepři“) a po ulicích. Jejich přestavitelé neustále vydávali výhružná a nenávistná protičeská prohlášení, která se dostávala i do našich sdělovacích prostředků, a pokud lidé poslouchali zahraniční vysílání, dostávalo se jim jich i tam. My starší si dobře pamatujeme, že obyčejní lidé se cítili těmito jejich neustálými výkřiky terorizováni daleko víc než celým „komunistickým režimem“. (Bylo by však chybou mluvit o „revanšismu“, protože se nejednalo o žádnou re-akci na něco, ani o žádné opakování něčeho, ale o neustálé pokračování v útoku.)
Později se jim pomocí dezinformační války a peněz podařilo vybudovat rozsáhlou síť kolaborantů, mnohonásobně překračující počet kolaborantů za války. V případě hajlujícího Václaváku v roce 1942, který je nám tak předhazován, je i sporné, kolik z hajlujících bylo vůbec Čechů, neboť už před obsazením nacisty žilo v Praze kolem padesáti tisíc Němců. Dnes jsou „sudeťáci“ schopni zaplnit jim skandujícími etnickými Čechy Letenskou pláň. Jako vždy platí, že „poturčenec horší Turka“, a tak jsou i požadavky českých „posudetštěnců“ daleko nehoráznější, i než byly požadavky henleinovců. Na rozdíl od henleinovců, kteří chtěli na začátku „jenom pohraničí“, chtějí dnešní posudetštěnci i odstoupení prezidenta a premiéra, a  neomezenou moc nad celou zemí.
Je ovšem otázkou, jestli už před odsunem nebylo během evakuace organizované německou stranou odvezeno dostatečné množství „kádrů“ potřebných k vyhlášení de facto „Sudetského státu“. K tomu mohla přispět i přílišná velkorysost Rudé armády k poraženým (kteří se ovšem za poražené nepovažovali). Ta například v tolik omílaných Pohořelicích, když pro evakuované nepřijela slíbená auta wehrmachtu, nabídla k evakuaci auta svoje. Každopádně k dnešní situaci přispěla tehdejší euforie z konce války, kdy už lidé nechtěli mít nic společného s násilím - ani jej řešit. Jen málokdo si tehdy uvědomoval, že nepotrestané násilí se po čase vrátí.
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