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Demokracia nie je superhrdina,
nerobí zázrak
Prečo má mnoho ľudí pocit, že to s krajinou ide
dolu vodou, keď viaceré indikátory naznačujú
opačný vývoj?

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

Korupcia patrí medzi najpálčivejšie problémy Slovákov už dlhé roky.
Zároveň je to jedna z politicky najviac diskutovaných tém a je tiež
pravidelnou súčasťou volebných kampaní, v ktorých každá strana sľubuje,
že s ňou zatočí, akurát že sa to ešte žiadnej úplne nepodarilo.

Zlyháva teda demokracia, keď tu aj po vyše 25 rokoch máme pocit

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

Demokracia poskytla
iba rám, do ktorého sme
si obraz maľovali sami.
Ak sa nám teraz nepáči,
aký obraz spoločnosť
namaľovala, tak sa
treba spytovať, čia je to
naozaj chyba.

„

neúnosnej miery korupcie a na ňu nabalených problémov v zdravotníctve,
doprave, školstve, jednoducho kvalite života?

Túto otázku som dostal na jednej z diskusií o korupcii, ktorú vysielal online
aj denník SME na svojom webe. Jednoduchá odpoveď by bola: nie. Zaslúži
si však rozviesť trochu viac.

Čo by bolo keby

Skúste si najprv predstaviť, že by dnes Slovensko nebolo krajinou
demokratickou, ale vládol by v nej nejaký druh autoritárskeho či
totalitného režimu. Mohli by sme voľne diskutovať o problémoch, ktoré
nás ako spoločnosť ťažia?

Dovolili by sme si, či už v
krčme, kaviarni, alebo na
internete kritizovať politické
strany, že problémy neriešia?
Boli by vôbec ešte nejaké
politické strany (okrem tej
jedinej správnej)?

Áno, viem si predstaviť
odpovede mnohých skeptikov.
Vďaka terénnemu výskumu
som minulý rok počul veľa
výčitiek od ľudí, ktorí reagovali
v štýle, že načo nám je
demokracia, keď nie je čo do
úst.

Načo je sloboda, keď nie sú peniaze na cestovanie. A napokon, načo sú
dobré voľby, keď sú všetci politici rovnakí.
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Čiastočne je problém v tom, že nevychádzajú z objektívnej reality.
Ekonomicky je na tom Slovensko lepšie než kedykoľvek predtým.
Priemerná mzda stúpa, čoraz viac ľudí využíva možnosť cestovať za šťastím
do cudziny a ani všetci politici nie sú rovnakí.

Očakávania a demokracia

Prečo však má mnoho ľudí pocit, že to s krajinou ide dolu vodou, keď
viaceré indikátory naznačujú opačný vývoj? Naša analýza ukazuje, že
veľkým dielom k tomuto pocitu prispievajú očakávania a ich nesúlad s
vnímanou realitou.

Odhliadnime od toho, že mnohé z týchto očakávaní boli roky dobre
živené celým politickým spektrom, od Švajčiarska na bilbordoch cez
dvojnásobné platy až po legendárnu diaľnicu z Bratislavy do Košíc, čo mala
byť spustená do roku 2010.

Demokracia je dnes jediným známym spôsobom spravovania spoločnosti
tak, že dáva ľuďom do rúk viacero nástrojov, ktorými svoju budúcnosť a
kvalitu života ovplyvňujú. Tým najviditeľnejším sú voľby na národnej
úrovni.

A ak niekto tvrdí, že voľby nič nezmenia, treba si pripomenúť, že vďaka
voľbám v roku 1998 sa toho podarilo zmeniť naozaj veľa.

Menej viditeľnými nástrojmi sú potom protesty, petície či referendá na
samosprávnej úrovni alebo kontrola moci médiami, ktoré sú v mnohom
zástupcami občanov vo vzťahu k moci a mocným.

Nič sa nespraví samo

Dajú sa však pochopiť dôvody, prečo si mnoho ľudí myslelo, že s
demokraciou prídu prosperita, bohatstvo, spravodlivejšia spoločnosť,
kvalitnejší život. Udalosti spájané s rokmi 1989 a neskôr 1998 dali nádej
Slovákom, že stačí už len málo a ono to príde. Demokracia to prinesie.

http://reality.sme.sk/
http://dvaja.sme.sk/
http://encyklopedia.sme.sk/clanok.asp?cl=1794254
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A práve tu ležia základy príčin, prečo dnes časť verejnosti prejavuje viac či
menej hlasný odpor voči demokracii.

Dnes už vieme povedať, že zidealizovanie demokracie, často až do podoby
rozprávkovo všemocnej postavičky, vyvolalo v ľuďoch nereálne očakávania.
Malo stačiť, že zavedieme demokraciu a ona zariadi zvyšok.

Lenže takto, na dnešné sklamanie mnohých, demokracia nefunguje. Ona,
tá demokracia, nič neprinesie len preto, že je. „To“ sa nespraví samo.

Nevyužitý priestor

A takto sa oblúkom vraciam k pôvodnej otázke. Nemyslím si, že by
demokracia zlyhala. Vytvorila priestor, v ktorom mohli slobodne súťažiť
myšlienky a vízie, a ľudia si slobodne mohli (a stále môžu) medzi nimi bez
obáv vyberať.

Demokracia priniesla nástroje na to, aby sa spoločnosť mohla rozvíjať,
prosperovať, skvalitňovať. Inými slovami, poskytla nám iba rám, do
ktorého sme si obraz maľovali sami.

Ak sa nám teraz nepáči, aké nástroje si spoločnosť vybrala, alebo,
pokračujúc v metafore, aký obraz namaľovala, tak sa treba spytovať, čia je
to naozaj chyba.

Kto môže za to, že je stále zvykom vybaviť si lekára cez známeho, hoci
tvrdíme, že korupcia nám prekáža? Kto môže za to, že strany, ktoré majú
korupciu zapísanú v rodnom liste, volia opakovane státisíce ľudí?

Život nie je komiks

Demokracia nie je žiadny komiksový hrdina, ktorý by kozmickým laserom
vyhubil do piatich minút všetky neduhy slovenskej spoločnosti aj s
koreňmi a je načase si to priznať. Mimochodom, rovnako to platí o
Európskej únii, ktorej rovnako mnoho ľudí pripisuje nadprirodzené
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schopnosti.

Na druhej strane však platí, že demokracia nezlyhala, a nezlyháva. Nástroje
na to, ako zlepšiť všetky tie problémové oblasti verejného života, ktoré
pravidelne vyskakujú v prieskumoch a rebríčkoch, majú ľudia stále
(našťastie, a na rozdiel od nedemokratických režimov) vo vlastných rukách.

Akurát ich musí začať využívať dostatočný počet z nás. A to dlho a
trpezlivo, lebo život nie je komiks a zázraky na počkanie nerobí ani
Európska únia, ani demokracia... A už vôbec nie strany, ktoré vidia riešenie
v ich spochybnení či dokonca odstránení.

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


