
Fico útočí na opozíciu, kedysi
zvolal predčasné voľby sám

Premiér obviňuje opozíciu zo snahy destabilizovať štát. Po tom, ako v
nedeľu Andrej Kiska predložil návrh na rekonštrukciu vlády či predčasné
voľby, vystupuje Robert Fico s podobnou rétorikou aj voči prezidentovi.

Pred niekoľkými rokmi však premiér ako opozičný líder reagoval rovnako.

„Bola to najsilnejšia opozičná strana Smer na čele s Robertom Ficom, ktorá
počas druhej Dzurindovej vlády, využívala všetky dostupné ústavné
nástroje na kritiku vládnej koalície,“ hovorí Erik Láštic z Kadery politológie
v Bratislave.

„Tie isté prostriedky, ktoré dnes využíva súčasná opozícia.“

Čo všetko Fico povedal v poslednom týždni (video s titulkami):



Ako Fico priostroval slovník

Korupcia

Bolo to v roku 2002, keď voľby vyhralo HZDS, no vládu po druhýkrát
zostavila SDKÚ Mikuláša Dzurindu. Fico sa vtedy presunul do opozície.
Situácia ponúka s dneškom niekoľko paralel.

V marci 2003 sa konala mimoriadna schôdza parlamentu, zvolal ju sám
Fico. Témou bola korupcia vtedajších vládnych strán.

Fico ako opozičný líder na nej predniesol niekoľko „verejných“ trestných
oznámení, poukazoval nimi na podozrenia zo spáchania trestných činov pri
privatizácii SPP, Slovenských telekomunikácií či deblokácii takzvaného
ruského dlhu. Popularita Roberta Fica rástla. 

Strane Smer sa darilo, v prieskumoch predbiehala HZDS. Vtedajší líder
opozície sa preto rozhodol ísť ďalej.
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Politická zodpovednosť

O niekoľko mesiacov neskôr, v júni 2003, začal Robert Fico uvažovať nad
predčasnými voľbami.

„Líder Smeru v tom čase považoval za nepriechodné vypísať predčasné
voľby cestou parlamentu,“ vysvetľuje Láštic.

Presadiť sa ich tak rozhodol „tlakom verejnosti a občianskou petíciou na
vypísanie predčasných volieb“. Tie napokon zorganizoval spolu s
Konfederáciou odborových zväzov.

S prvým kolom prezidentských volieb sa tak začiatkom apríla 2004 konalo
i referendum. Občania sa v celkovo šiestom referende na Slovensku mali
vyjadriť aj k predčasným voľbám. Fico sa bál fiaska, ktoré malo nastať v
prípade 10-percentnej účasti.

„Počkajme si však na výsledky,“ komentoval situáciu. Počas referenda Fico
tiež zopakoval, že v prípade, ak bude neúspešné, je pripravený vyvodiť
politickú zodpovednosť.

„Budem zvažovať svoje ďalšie politické pôsobenie,“ povedal vtedy pre
denník SME.

„Ak niekto urobí štátu škodu sedem miliárd korún a ďalej sa usmieva na
kamery, tak to je naozaj zlé,“ zdôraznil Fico s odkazom na Dzurindu.
Politik by mal podľa neho ukázať mieru politickej zodpovednosti.

Neakceptovateľný

Účasť na referende bola 35,8%, platné však nebolo. Robert Fico však
nevylúčil, že Smer bude plebiscit iniciovať aj v budúcnosti.

„Legitímnym cieľom každej opozície je skrátiť volebné obdobie vlády, s
ktorou nie je spokojná,“ upozornil na vtedajšie Ficove slová Láštic.

Robert Fico sa však pri snahe o skrátenie volebného obdobia neodvolával
len na referendum.



„Domnievam sa, že aj tak dôjde k obrovskému útoku na pána Dzurindu
zvnútra vládnej koalície. Pretože pán Dzurinda je zapojený do rôznych
škandálov a je už neakceptovateľný,“ vyhlásil v roku 2004 Robert Fico.


