
31/07/17 10:44Fico a Danko podporujú neslobodu s náterom demokracie - komentare.sme.sk

Page 1 of 5https://komentare.sme.sk/c/20611021/fico-a-danko-podporuju-neslobodu-s-naterom-demokracie.html

Dankove snahy o nastavenie nových
pravidiel by mali vyvolávať silné
obavy
Slovenskí politici nechcú skladať účty za svoje
vládnutie. Radšej, tak ako Danko, chcú meniť
pravidlá volebnej súťaže.

Autor je riaditeľ Centra pre teritoriálne medzinárodné štúdiá pri
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského

Oči zástancov demokracie sa v týchto dňoch právom upierajú na Poľsko.
Návrhy zákonov, ktoré by prakticky znamenali podriadenie súdnej moci
vládnym politikom, totiž nenechávajú priestor na inú interpretáciu, než je
koniec deľby moci. Čo je neprípustné v demokratickom a právnom štáte.

http://diplomovka.sme.sk/univerzita/m/univerzita-komenskeho.php
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“

Kľúčovou črtou
liberálnej demokracie je
fungujúca
zúčtovateľnosť.
Znamená to, že ľudia
môžu vo voľbách
potrestať politikov za zlý
výkon, ale tiež medzi

Prvé varovania pred poklesom kvality demokracie pritom zaznievali od
politológov a intelektuálov, ktorí sa venujú strednej Európe, už pred
finančnou krízou v roku 2007. V odborných časopisoch napr. Jacques
Rupnik už vtedy ukazoval prstom na mnohé krajiny vrátane Poľska a
Maďarska, ale aj Česka.

Debata sa v uplynulých rokoch rozprúdila, nabrala silne politické rozmery
a pre niektoré krajiny môže mať padajúca úroveň demokracie aj právne
následky v rámci Európskej únie. Slovensko sa doposiaľ vyhýbalo takej
vlne kritiky, ktorú si užili jeho susedia na severe a juhu. Neznamená to
však, že je všetko v poriadku alebo dokonca, že sa netreba mať na pozore.

Umlčať a zregulovať

Napriek tomu, že je módne nadávať na politikov a politické strany, ich
úloha je v modernej demokratickej spoločnosti nenahraditeľná. Politické
strany by mali byť sprostredkovateľmi medzi voličmi a spoločnosťou na
jednej strane, a vládou či štátom na strane druhej. Mali by aj vďaka svojim
členom a ich práci v teréne vedieť, aké ťažkosti a témy ľudí trápia, a vo
vzťahu k štátu zastupovať ich záujmy a riešiť ich problémy.

Samozrejme, na Slovensku
nefunguje tento vzťah ideálne a
navyše tu nemáme ani silnú
tradíciu politických strán s
masovým členstvom, ktoré by
mali, aspoň teoreticky, túto
funkciu plniť najlepšie. Navyše,
nielen koaličné, ale aj opozičné
strany v parlamente môžu byť
oprávnene kritizované za
mnoho nedostatkov, ktoré
práve neprispievajú k zvýšeniu
kvality demokracie. Napríklad

http://dvaja.sme.sk/
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voľbami dokážu vyvinúť
tlak na to, aby za svoje
chyby niesli
zodpovednosť.

„

príklon k populistickej rétorike.

Avšak snahy predsedu
parlamentu Andreja Danka o
nastavenie nových pravidiel by
malo vyvolávať silné obavy.
Najprv sa podarilo zaviesť

obmedzenia do rokovacieho
poriadku, ktoré skrátili možný čas a tiež zúžili škálu vizuálnych pomôcok

pri vystúpeniach poslancov. Iste, známe sú argumenty za aj proti, fakt je
však taký, že stav po je omnoho viac obmedzujúci než stav pred novelou. A
aj keď na papieri platí pre všetkých rovnako, v praxi obmedzil viac
opozíciu.

Antipatia k Matovičovi

Pre zástancov liberálnej demokracie by však mal byť neakceptovateľný
návrh z dielne SNS o minimálnom počte členov politickej strany. Ide totiž o
vážny zásah do jednej z najdôležitejších politických slobôd, práva na
združovanie. A aj keď sa takýto zásah pripúšťa, je nutné ho veľmi dobre
zdôvodniť a mal by byť proporčný k problému, ktorý má vyriešiť.

Lenže aký problém sa má riešiť týmto opatrením na Slovensku?
Antipatia predsedu parlamentu voči lídrom opozičných strán? Aj
vyjadrenia niektorých poslancov Smeru naznačovali, že ide o účelový zákon
šitý na mieru preto, aby sťažil pôsobenie najmä OĽaNO-NOVA.

Navyše, predseda parlamentu sa často oháňa termínom štandardná strana.
Pýtajme sa teda, aké kroky umožnila národniarom široká členská základňa
za posledný rok tak, že by to v OĽaNO-NOVA nemohli? Vybrať si na všetky
ministerské posty nestraníkov? Ignorovať vôľu straníckych štruktúr a
dosadzovať posty na základe rozhodnutia predsedu?

Demokracia? Ako koza s nožom
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Kľúčovou črtou liberálnej demokracie je fungujúca zúčtovateľnosť. Ak
funguje, tak to v praxi znamená, že ľudia môžu vo voľbách potrestať
politikov za zlý výkon, ale tiež medzi voľbami dokážu vyvinúť tlak na to,
aby za svoje chyby niesli zodpovednosť.

Zúčtovateľnosť je však funkčná iba vtedy, ak sú v krajine prítomné silné
nezávislé médiá, ktoré na jednej strane poskytnú ľuďom čo najlepšie
informácie a na strane druhej v mene ľudí sa politikov pýtajú nepríjemné
otázky.

Preto sú médiá medzi prvými, ktoré sa snažia nedemokratickí politici
ovplyvniť. Ako na to upozornil aj Adam Leszczyński v týchto novinách,
autoritárski politici v dnešnej strednej Európe už nepotrebujú
spravodajské médiá plošne zakazovať.

Stačí im, ak ich budú napríklad obchádzať, tak, že sa občanom budú čoraz
viac prihovárať priamo, cez sociálne siete, s možnosťou kritické otázky v
diskusii ihneď mazať. V kombinácii s ovládnutím verejnoprávnych médií,
odklonením reklamy z tých súkromných, prípadne zastrašovaním
najodvážnejších novinárov by to mohlo celkom stačiť.

Otázka času a príležitosti

A teraz si spomeňme, aký vzťah k médiám ukazuje premiér Fico a vlády
pod jeho vedením. Neodpovedanie Denníku N na otázky. Výsluchy
reportérok Trendu po článkoch o možných prepojeniach politikov Smeru-
SD na podvody s DPH. Nadávky redaktorom rôznych médií, že sú
protivládnymi prostitútkami. A napokon náhodná kontrola sociálneho
pracovníka u novinárky Tódovej.

Takto vyzerá štátna moc, ktorá má k demokratickej kontrole moci vzťah asi
ako koza k nožu. Od presvedčených demokratov by človek jednoducho
čakal niečo iné.

https://domov.sme.sk/t/2713/robert-fico
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Vyjadrenia a činy premiéra a predsedu parlamentu nedávajú veľa dôvodov
veriť, že ich motiváciou je záchrana ducha parlamentnej demokracie
Slovensku. Prítomné indície skôr našepkávajú opak. Smer-SD aj SNS sa až
veľmi nápadne podobajú na stranu jedného muža, pričom ich vzťahy k
externému prostrediu – akademikom, médiám, tajným službám, súdom,
opozícii, EÚ – sú porovnateľné s Orbánom či Kaczyńským. Napriek rečiam
o jadre.

Preto je načase sa pýtať, či nie je Slovensko aj pre svoju malosť neprávom
zanedbávané v hodnotení (úpadku) demokracie. Nenahovárajme si totiž, že
nám tu vládnu presvedčení demokrati.

Tento text ste mohli čítať vďaka tomu, že platíte za obsah. Vážime si to.

http://dvaja.sme.sk/
http://otvorenesudy.sk/

