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ARENDEL – MÍSTO, KDE ŽIJEME
„Arendel je menší stát, ale velmi rozvinutý. Těží z geograﬁcké polohy – částečně se rozkládá na pobřeží
moře, částečně jej tvoří velehory, a z velmi zachovalé, místy panenské přírody, takže je lákavým turistickým
cílem. Je otevřený návštěvníkům z celého světa. Je také obchodním centrem a jeho služby včetně veřejných
(zdravotnictví, školství, atd.) jsou na vysoké úrovni. V mezinárodních měřeních spokojenosti s žitím patří
na přední příčky mezi vyspělé severské státy, Kanadu a Austrálii, především v dodržování práv a svobod občanů.
Obyvatelé vyjadřují nespokojenost pouze s přílivem nelegálních imigrantů, pozdním odchodem do důchodu
a váhavým postupem policie a soudů proti korupčnímu jednání veřejných činitelů…“
Počkat! To je sice popis našeho Arendelu, ale z doby před pár lety! Než se dostal k moci jeden velmi
charismatický politik – Elvin Charmer. Přesvědčil masu voličů, aby dala hlas jeho straně v parlamentních
volbách. Tyto volby drtivě vyhrál a se svou stranou za pomoci nejbližších spolupracovníků začal vládnout.
A to pevnou rukou. Upravil ústavu tak, aby si zajistil výhru v každých dalších volbách. Zvítězil ve volbách již
potřetí. Podřídil sobě a svým věrným ministrům média, vzdělávací systém, veřejné dění včetně kulturního
a sportovního. Policie, soudy i armáda zcela podléhají rozhodnutím vlády. Ekonomika státu byla centralizována
a výroba čehokoliv je striktně plánována. V rámci boje za rovnou, spravedlivou společnost zestátnil Charmer se
svým mocenským aparátem všechny významné ﬁrmy a zabavili majetek bohatým. Postupně omezili svobodný
pohyb osob a možnost cestovat za hranice. O nějakém turistickém ruchu z řad cizinců nemůže být ani řeč.
A podnikli mnoho dalších kroků směřujících stát od demokratického k totalitnímu… Samozřejmě se lidé
postupně začali bouřit, ale všichni víme, jak to dopadlo. Od té doby si jen stěží můžeme říci, že žijeme v jednom
z nejsvobodnějších států na světě a že patříme mezi nejspokojenější národy.
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