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Choroby odchádzajúceho roka
Slovenská politika 2016: Negatívne trendy sa
zakorenili, hodnoty mizli.

Autor je je riaditeľ Centra pre teritoriálne medzinárodné štúdiá pri
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, vyučuje kvantitatívne
metódy a štatistiku.

Politický rok 2016 sa do histórie nezapíše žiadnou výnimočnou udalosťou,
ktorá by nad ostatné vyčnievala či už do výšky (dôležitosťou), alebo do
diaľky (výnimočnosťou v čase). Ak by sme to teda porovnávali napríklad s
takými míľnikmi novodobej histórie ako odstavenie Vladimíra Mečiara od
moci (1998) alebo vstup Slovenska do EÚ (2004).

Samozrejme, voľby do NR SR sú pre politológov, novinárov, a ďalších
pozorovateľov politiky výnimočnou udalosťou. Aj keď na Slovensku boli
prekvapivé, a do parlamentných lavíc posadili stranu, ktorá má blízko k
fašizmu, v istom zmysle sa však vracia politika, akú sme poznali pred
samovládou Fico II. Koalícia, ktorej strany majú rozdielne názory a
neváhajú svojimi škriepkami obťažovať verejnosť, sme tu už mali. Akurát
bola zvyčajne pravicová, pod vedením Smeru bol pozorovateľ zvyknutý
skôr na rozhodné a rozhodujúce slovo predsedu. Rozdiel je, že teraz má
koalícia takých predsedov, ktorí by chceli byť rozhodujúcim prvkom až

http://diplomovka.sme.sk/univerzita/m/univerzita-komenskeho.php
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http://domov.sme.sk/t/2408/kauza-kalinak-a-basternak
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koalícia takých predsedov, ktorí by chceli byť rozhodujúcim prvkom až
dvoch.

Rok 2016 však definitívne potvrdil doteraz skôr plazivé trendy, ktoré sa
na Slovensku udomácnili, zakorenili, a tak skoro sa ich ako spoločnosť
nezbavíme. Prípustná je debata, nakoľko sú príznačné iba pre túto krajinu,
a do akej miery ide o globálnu etapu vývoja.

Politika nie je pre mladých

Výstižnejšie by bolo napísať, že politika nie je pre mladých, šikovných,
prípadne so zahraničnou vysokou školou, ktorí sa rozhodli vrátiť niečo tejto
spoločnosti, urobiť pre krajinu zopár pozitívnych vecí, zlepšiť jej
fungovanie. Iste, nejde o horúcu novinku. No niektoré z definujúcich
príbehov roka 2016 museli aj tvrdé pochybujúce jadro presvedčiť, že ide o
systémovú chorobu, ktorú sa tak skoro nepodarí vyliečiť.

Na začiatku roka držalo mnoho ľudí palce Radoslavovi Procházkovi aj
preto, že na zvoliteľné miesta na kandidátke zobral viaceré nové, relatívne
mladé tváre. Zároveň však išlo o odborníkov v oblastiach, v ktorých
dovtedy pôsobili. Niektorí sú dnes v parlamente, iní sa vrátili k svojej práci.
Ale spôsob, akým sa vedenie Siete postavilo k svojim vlastným sľubom
spred volieb, mal odstrašujúci účinok pre množstvo ďalších, aby si s
politikou radšej nešpinili prsty. Na tento Procházkov efekt sa medzičasom
už stihli posťažovať Rybníček aj Štefunko. Málokomu príčetnému sa dnes
chce do politickej strany.

Klincom do rakvy bola potom reakcia na spoveď Zuzany Hlávkovej,
podporená verejným vyjadrením jej bývalého kolegu Pavla Szalaia, a

mnohými neverejnými príbehmi takisto bývalých kolegov, ktoré sa
bratislavskými kaviarňami a putikami šírili už v časoch pred predstavením
loga (škoda len, že teraz zázračne stíchli...).

Čítajte pozorne, nie vyznanie bývalých zamestnancov, ale reakcia premiéra
Fica a ministra Lajčáka ukázali, že tento systém si vybudovali oni, aby im
pomáhal, a oni ho na za to budú chrániť pred akýmkoľvek pokusom o
kvalitnejšiu či efektívnejšiu verejnú službu.

A mladí nech si dobre rozmyslia, či si chcú ponechať svedomie a ideály,
alebo pracovať pre štát. To je veľký odkaz roka 2016, ktorý si ponesieme
ďalej.

http://www.sme.sk/tema/radoslav-prochazka-kandidat-na-prezidenta-2014/
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Strany ako firmy

Druhým trendom, ktorého sa tak skoro nezbavíme, je definitívna premena
politických strán na firmy. Minimálne v spôsobe, ako fungujú dovnútra, ale
často aj v komunikácii k voličom navonok. Pre kvalitu demokracie je tento
trend škodlivý z viacerých dôvodov. Ak má strana totiž slúžiť na artikuláciu
záujmov so snahou presadiť ich vo forme verejnej politiky, vnútorná
diskusia a súťaž vnútri strán je dôležitou súčasťou procesu. Napríklad aj
preto, lebo generuje lídrov, ktorí vedia prebrať vedenie. V snahe uspieť ako
strana, ale aj ako člen – jednotlivec, ktorý čaká na postup vyššie, tak vzniká
aj tlak na vyvodzovanie zodpovednosti vo vedení strany.

Lenže ak je strana riadená ako firma, tak si jej členov môžeme predstaviť
ako zamestnancov, ktorí musia šéfov poslúchať. V prípade nezhôd teda
čušať alebo odísť, nájsť si lepšieho zamestnávateľa. Tak sa dá, hoci značne
zjednodušene, vnímať prestup odborníkov, ale aj radových členov medzi
stranami. Ak môže expert na bezpečnostné systémy v autách vymeniť tri
automobilové fabriky za rok, rovnako dnes môže politický expert na
bezpečnosť (či manažment...) zmeniť príslušnosť k trom politickým
subjektom.

Vysvetlenia v praxi

Optika strany ako firmy pomáha tiež pochopiť, prečo po prevalení káuz ako
podvody s DPH či Bašternák nemohol premiér jednoducho odvolať
ministra vnútra Kaliňáka. Skúsme sa totiž pozrieť na predsedu Smeru ako
na generálneho riaditeľa akciovej spoločnosti, ktorý má nad sebou ešte
ďalšie orgány. Robert Kaliňák by mohol mať v tejto ilustráciu funkciu
riaditeľa pre bezpečnosť (chief security officer). Ale čo ak by bol zároveň aj
akcionárom, resp. predĺženou rukou akcionára na výkonnom poste? Mohol
by o jeho výmene potom generálny riaditeľ rozhodnúť len sám?

Paralel sa ponúka viac. Napríklad s profesionálnym marketingom a novými
komunikačnými stratégiami, ktoré chcú zvýšiť predaj bez zmeny produktu.
Alebo často bez produktu, len s pekným obalom. Nevynechajme ani
vymedzenie sa Progresívneho Slovenska, ktoré odmieta, že by bolo
stranou, ale zároveň pripúšťa pripravenosť vládnuť. Moderným jazykom
dneška by sme povedali, že nechce byť vnímané ako korporácia, skôr taký
start-up.

http://domov.sme.sk/t/2408/kauza-kalinak-a-basternak
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V skratke, organizačná premena politických strán na firmy je ďalším
znakom (asi nielen) slovenskej politiky, ktorá bude mať ďalekosiahle
dôsledky. Udalosti minulého roka presviedčajú, že trend je nezvratný.

EÚ: bez hodnôt, ale za peniaze

Hodnotenie politiky by bolo bez zmienky o predsedníctve neúplné. Nie pre
prechválený úspech nášho predsedníctva, na čo sa veľmi ťažko tvorí názor.
Výpočet vyrokovaných smerníc a podpísaných zmlúv síce zverejnili
kdekade, ale debate chýba rozumné oddelenie rutinnej práce, plnenia si
povinností bežného dňa (povedzme niečo, čo zvládne aj úradnícka vláda),
od naozaj špičkových výkonov za hranicami priemernosti, ktoré sú hodné
pochvaly.

Príznačné pre vládu však nepochybne je, že predsednícka krajina EÚ

nevyprodukovala počas celého polroka jeden zásadný odkaz k problému
porovnateľnému s migračnou krízou – informačnou vojnou s Ruskom. Len
sa pozorne rozhliadnime. Európska komisia má zriadenú špeciálnu
jednotku na boj s (primárne Ruskou) propagandou. Európsky parlament
schválil vyhlásenie, v ktorom upozorňuje na ruskú spoluprácu s
extrémistickými stranami a destabilizáciu Únie. Šéf britských špiónov
poskytol verejné interview prvýkrát od vzniku tajnej služby, tak vážne
situáciu vníma. České ministerstvo vnútra otvorene priznalo informačnú
vojnu a minister Chovanec zriadil oddelenie približne s 20 ľuďmi na boj
proti propagande.

V čase, keď Rusko otvorene podporuje extrémistické sily v krajinách EÚ
(napríklad najnovšie spečatená spolupráca s rakúskymi slobodnými), Únii
predsedajúci minister Kaliňák je nielen ticho, ale jeho ministerstvu sa
podarí vypudiť uznávaného experta na extrémizmus Daniela Mila.

Vyzerá to tak, že vstup Slovenska do EÚ bol primárne motivovaný
eurofondmi, a demokratické hodnoty viacerí len predstierali. Dnes už vláda
nepredstiera, azda preto, že odhodila politickú korektnosť. Hlavne, že
fondy ešte zopár rokov potečú. Budúci rok, a možno do 2020. ten diktát
Bruselu ešte nejako vydržíme. Vzdialenejšia budúcnosť už slovenského
politika ani priemerného voliča nezaujíma.

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

http://www.sme.sk/lok/brusel/
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