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Fico by kvóty aj utečencov hravo
zvládol
Politici dnes majú politici šancu hovoriť o
utečencoch triezvejšie, než v období pred
voľbami. Práve oni totiž formujú verejnú
mienku.

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

Keď pred pár dňami Súdny dvor Európskej únie odmietol žalobu Slovenska
na utečenecké kvóty, potvrdil tak iba očakávania, ktoré vzbudila už v júli
správa generálneho advokáta Bota. Záver teda je, že dočasný mechanizmus
na prerozdelenie žiadateľov o azyl je právne v poriadku a podľa expertov je
pre Slovensko stále záväzný.
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Čo presne znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ z právnej stránky, aké
záväzky vlastne máme a či hrozia prípadne sankcie za ich nedodržanie,
musia posúdiť právnici.

Zamietnutie žaloby však vytvára príležitosť, aby sa najmä politici vrátili k
problémom, ktoré priniesla utečenecká kríza, a aby s väčším pokojom
prehodnotili mnohé svoje postoje. Bez akútnej potreby robiť všetko len s
ohľadom na vrcholiacu volebnú kampaň, ako to bolo na jeseň 2015.

S podporou ľudí

Slovenský premiér Fico na zamietnutie žaloby reagoval rozvážnejšie ako
napríklad premiér Maďarska Viktor Orbán, ktorého krajina sa k žalobe
pridala.

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák pozíciu slovenskej vlády
obhajoval slovami, že je „podporený názorom obyvateľstva“.

Nuž, odhliadnime od toho, že ten názor obyvateľstva – tak na Slovensku,
ako aj v Maďarsku – napomáhajú politici veľmi aktívne formovať svojimi
vyjadreniami a verejnými vystúpeniami. A pozrime sa na to, čo si vlastne
ľudia myslia.

Na Univerzite Komenského vedieme väčší medzinárodný projekt, ktorý
skúma zdroje euroskepticizmu v šiestich krajinách Európy (s názvom
Porozumenie a diskusia o euroskepticizme).

Zjednodušene povedané, chodíme medzi ľudí a v relatívne malých
skupinách diskutujeme do hĺbky o problémoch EÚ, respektíve problémoch,
ktorým Slovensko v EÚ čelí. Utečeneckej kríze a bruselským kvótam sa
pritom, správne tušíte, nedá vyhnúť.

Skreslené predstavy

V prvom rade, samozrejme, platí, že ľudia majú z príchodu veľkého počtu

http://www.sme.sk/lok/brusel/
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“

Ani prijatie pridelených
902 utečencov by nebolo
dôvodom na hoci len
hypotetické hlasovanie

imigrantov obavy. Je to pre mnohých nepoznaná situácia, nevedia, ako si
majú predstaviť azylový proces či praktickú integráciu ľudí zo Sýrie a Iraku
v ich okrese.

A práve tu leží časť problému, keď ľudia preberajú mylné, často klamlivé
informácie, ktoré neraz pomáhajú šíriť aj slovenskí politici.

Napríklad mnoho ľudí nerozlišuje v diskusiách medzi vojnovými
utečencami a tzv. ekonomickými imigrantmi, a v prvej reakcii hádžu
všetkých do jedného vreca. Avšak stačí naozaj krátka diskusia, aby si
uvedomili rozdiel medzi človekom, ktorý uteká napríklad pred chemickými
útokmi v snahe zachrániť si život, a iným, ktorý chce „iba“ lepšiu prácu a
lepší život.

Do istej miery sú potom aj politici zodpovední za predstavy ľudí, že sem
prídu ekonomickí migranti z Pakistanu, kde je mier, a dostanú od štátu
1000 eur mesačne a najnovší mobil, pričom domáce dôchodky nedosahujú
ani tretinu.

Nejde o čísla

Ak však necháme ľudí aspoň chvíľu diskutovať, tak aj pôvodne horliví
odporcovia kvót relatívne rýchlo dospejú spravidla k dvom záverom. Po
prvé, samotné číslo, výška kvóty je nepodstatná. Či by ich prišlo sto, alebo
tisíc, Slovensko by to zvládlo.

Medzi tri najdôležitejšie veci z
hľadiska akceptácie utečencov
naši participanti spravidla
uvádzali nasledovné: úspešní
žiadatelia o azyl by sa mali
naučiť po slovensky, mali by
dodržiavať naše zákony a
pravidlá a slovenské úrady by

http://diplomovka.sme.sk/vedny-odbor/eb/ekonomicke-vedy-a-manazment.php
http://diplomovka.sme.sk/vedny-odbor/ad/chemicke-vedy.php
http://recenzie.sme.sk/mobily
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za vystúpenie z
Európskej únie.

„

mali poznať ich pôvod a
minulosť, aby sa minimalizovali
bezpečnostné hrozby.

Nejde teda ani zďaleka o
nesplniteľné požiadavky, skôr
naopak, štandardné aspekty azylového a integračného procesu aj na
Slovensku.

Druhým, veľmi dôležitým poznaním je, že keď ľudia kladú na misky váh
výhody aj nevýhody členstva v EÚ, stále medzi bežnými ľuďmi (ak
odhliadneme od tvrdého jadra konšpirátorov) prevažujú výhody.

A ani prijatie pridelených 902 utečencov by nebolo dôvodom na hoci len
hypotetické hlasovanie za vystúpenie z Európskej únie.

Druhá šanca

Priebežne náš výskum ukazuje, že základnému princípu pomôcť ľuďom
utekajúcim pred vojnou ľudia rozumejú, ich obava z prílivu utečencov je do
veľkej miery živená aj neznalosťou azylových procesov, ktorú politici skôr
zneužívajú na lacné naháňanie preferencií.

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ teraz vracia kvóty do hry, respektíve
pripomína, že stále platia. Tento moment sa dá využiť na obnovenie
spoločenskej debaty o zodpovednosti Slovenska voči EÚ (keď už teda
ideme jadra, ako premiér často zdôrazňuje).

A zároveň poskytuje zodpovedným politikom, ktorí riadia túto krajinu,
príležitosť, aby k téme pristúpili serióznejšie.

Premiér Fico je predsa dostatočne politicky aj komunikačne zručný, aby
dokázal ľuďom vysvetliť, že ich obavy sú prirodzené aj im rozumie, ale 902
utečencov dokážeme ako krajina zvládnuť. A samotný premiér by to možno
zvládol aj bez preferenčných strát.

http://zlavy.sme.sk/
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Počúvať ľudí

Minister Lajčák zdôraznil, že vláda sa musí opierať o názory ľudí. Proti
tomu sa dá len ťažko namietať.

Avšak vláda a jej predstavitelia majú na výber. Môžu ľuďom podávať
skreslené až nulové informácie, burcovať vášne, podnecovať odpor, a
potom sa ním obhajovať ako vôľou ľudu. Alebo môžu ukazovať, ako azylový
proces vyzerá, vysvetľovať, ako si môže aj Slovensko žiadateľov o azyl
vybrať, a ako ich prípadne integrovať.

Dá sa súhlasiť s ministrom, že vláda by mala brať ohľad na vôľu občanov.
Avšak s dodatkom, že zodpovedná vláda by sa nemala zastaviť iba pri tom,
že spoločnosť má obavy, ale pracovať ďalej. Lebo náš výskum ukazuje, že
obavy z utečencov majú mylné až klamlivé základy a priestor na prácu je
veľký.

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


