
Mladých voľby nepritiahnu, nevidia v nich šancu na zmenu

BRATISLAVA. Marcové parlamentné voľby neprinesú žiadnu zmenu, myslia si najmladší
voliči. Od účasti vo voľbách ich odrádzajú aj korupčné kauzy, pre ktoré vnímajú
politikov ako ľudí neschopných priniesť nápravu pomerov, a utečenecká kríza, ktorá
zvýrazňuje zlú atmosféru v spoločnosti.

Kvalitatívny prieskum so študentmi do 24 rokov robila Katedra politológie na
Filozofickej fakulte UK v Bratislave pre denník SME. 

„Ochota ísť voliť je v tejto kategórii voličov podstatne nižšia než u vyšších vekových
ročníkov,“ hovorí Martin Slosiarik z Focusu. Zmeniť by to podľa neho mohla výrazná
mobilizačná kampaň, ako napríklad v roku 1998, keď prevažovali heslá ako „Volím, teda
som“. Upozorňuje však, že mladých ľudí odrádza aj pocit, že politici sa o nich zaujímajú
len pred voľbami. 



(zdroj: SME)

Vlaky zadarmo rozdeľujú

Dekriminalizácia marihuany, kampaň cez sociálne siete, mítingy na spôsob stand-up
comedy pre vysokoškolákov, návštevy univerzít a diskusie so študentmi. Politické
strany vedia, že volebná účasť prvovoličov je nízka a snažia sa ich zaujať rôzne. 

Marihuana bola vo voľbách v roku 2010 jednou z tém vtedy novej strany SaS, ktorá
získala vyše 12 percent. Dnes však prvovoličov neoslovuje. 

Najväčšiu diskusiu vyvolali medzi študentmi vlaky zadarmo zo sociálneho balíčka
vládneho Smeru a situácia na trhu práce. „Je to pochopiteľné, ide o témy, ktoré sa ich
priamo dotýkajú, a preto ich považujú za najdôležitejšie,“ pripomína Slosiarik.

Časť študentov vlaky zadarmo schvaľovala, s vysvetlením, že ušetria na cestovnom.
Viacerí však opatrenie vládneho Smeru označili za diskriminačné, pretože v ich obci



vlaky nejazdia. Niektorí ho spojili aj s ekonomikou krajiny. 

„Buď si to zaplatíš ty priamo pri pokladnici, alebo to pôjde z daní tvojich rodičov,“
povedala v diskusii študentka Tereza z okolia Bratislavy. Niektorí tiež hovorili, že
napriek úspore si radšej zaplatia lístok u súkromného prepravcu. 

V debate o uplatnení sa na trhu práce najmladší voliči často kritizovali zamestnávanie
cudzincov na úkor krajanov. 

Voľby 1998 sa nezopakujú

V parlamentných voľbách pred osemnástimi rokmi, keď sa rozhodovalo, či Slovensko
zostane izolované pod vedením Vladimíra Mečiara z HZDS, alebo sa bude orientovať na
Západ, hlasoval rekordný počet najmladších voličov. Takmer 80-percentná účasť
prvovoličov sa odvtedy nezopakovala.

Dlhodobo nízku volebnú účasť najmladších voličov nezmenia ani marcové voľby. Aj
podľa nedávneho prieskumu agentúry Focus pre SME sa plánuje na voľbách zúčastniť
len 38 percent opýtaných do 24 rokov.

Študenti sú navyše stále ovplyvnení korupčnou kauzou Gorila spred minulých volieb a
politikov vnímajú negatívne. „Je jedno, či je tam Fico, alebo pravicová koalícia, lebo
reálne sa nič nezmení. Možno nejaký postoj k témam, možno presadzovanie iných
zákonov, ale inak to zostane po starom, stále budú nejaké kauzy, korupčné škandály,“
myslí si 23-ročný Boris z Nového Mesta.

Nízka účasť súvisí aj s nezáujmom mladých o spoločenské a politické dianie. Informácie
čerpajú prevažne zo sociálnych sietí, ale ďalej ich nerozvíjajú a nediskutujú o nich. Tí,
čo sú rozhodnutí voliť, si vyberajú stranu zväčša podľa odporúčaní rodičov. 

Z viacerých prieskumov agentúry Focus z konca minulého roka vyplýva, že prvovoliči
by najviac dopomohli k lepšiemu zisku Smeru, volilo by ho 23,5 percenta opýtaných.
Nasleduje Sieť s 21,2 percentami a SaS, ktorú by volilo 11 percent respondentov. 

 

Kvalitatívny prieskum priebehal formou moderovaných diskusií, tzv. Focus group. Táto
metóda sa zameriava na skúmanie prístupov ľudí k problémom. Na prieskume sa
zúčastnilo okolo 35 ľudí, ktorí boli rozdelení do štyroch skupín. Boli medzi maturanti aj
študenti vysokých škôl z celého Slovenska. 

Baboš: Mladí preberajú skepsu od rodičov

Prvovoličov pri rozhodovaní  či ísť voliť ovplyvňujú najmä rodičia. Ak ich k politike
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nevedú, volebná účasť môže klesať. V rozhovore pre SME to povedal Pavol Baboš
z Katedry politológie Univerzity Komenského v Bratislave.

 Ako by ste charakterizovali súčasného prvovoliča?

„Videli sme dva trendy. Sú ľudia, ktorí majú záujem o politiku, sledujú dianie okolo seba
a aspoň heslovite sa v politike vyznajú. Druhá skupina dianie okolo seba či média
nesleduje a vo väčšine ich postojov cítiť vplyv rodičov. Pri tej prvej skupine rodičia
dávajú skôr impulz, aby sa o politiku zaujímali.“

Prieskum ukázal veľkú frustráciu mladých z politického diania. Z čoho plynie?

„Do veľkej miery je spôsobená atmosférou z rodín či blízkeho okolia. Ak prvovoliči do
21 rokov hovoria, že všetci politici sú rovnakí, nevychádzajú z vlastných zažitých
skúseností, pretože si nemôžu aktívne pamätať Mečiarove ani Dzurindove vlády. Ich
frustrácia a skepsa je viac prebratá než zažitá. Druhá vec je, že čím je región, z ktorého
pochádzajú, chudobnejší, tým sa frustrácia či negatívny postoj voči akejkoľvek zmene
v politike znásobuje.“

Utečenecká kríza starších ľudí skôr mobilizuje, mladých však od volieb odrádza.
Prečo?

„Témy, o ktoré sa mladí zaujímajú, musia byť oveľa bližšie k ich každodennému životu
a k ich problémom. Ak sú to maturanti, riešia na akú vysokú školu pôjdu. Ak sú to
vysokoškoláci, trápi ich ako prežijú najbližší rok či dva. Ak pochádzajú z problémových
regiónov, vyskakuje tam nezamestnanosť. Môžu síce povedať, že utečenci sú problém,
lebo to počujú všade navôkol, ale ak sa hlbšie zamyslia, nemajú k tejto téme viac čo
povedať. Neriešia ani zdravotníctvo, lebo sú to mladí ľudia, ktorí k lekárovi väčšinou
často nechodia.“

Vlaky zadarmo diskusiu naopak rozprúdili, hoci Smer opatrenie robil primárne aj
pre študentov.  

„Študenti, ktorí boli proti vlakom zadarmo, bývajú v regiónoch, kde je zlé alebo žiadne
vlakové spojenie. Cítia sa diskriminovaní. Jedna študentka z Oravy sa napríklad na
začiatku diskusie veľmi zastávala vlakov zadarmo, lebo mala kamarátku zo sociálnej
slabšej rodiny a videla, že jej rodine to pomohlo. V závere debaty však priznala, že
sama vlakom nechodí a radšej sa poskladá s kamarátmi na benzín. Viacerí totiž
opatreniu vytýkali zníženú kvalitu.“

Pretavia sa témy, ktoré ich najviac oslovili aj pri rozhodovaní vo voľbách?

„Pri vlakoch zadarmo asi nie, lebo žiadna strana ich nechce zrušiť. Na tomto sa chlieb
neláme. Pri uplatnení sa na trhu práce, si to viem predstaviť, ale veľmi to asi nezaváži,



lebo študenti pôjdu do práce najskôr o niekoľko rokov.“

Čo prvovoličov ovplyvňuje pri výbere strany najviac?

„Bilbordy odmietli všetci a volebný program spomenuli len okrajovo. Volič sa totiž
nespráva úplne racionálne pri rozhodnutí koho voliť. Mladí ľudia volia emocionálne
a cez postoje politikov si skladajú mozaiku, kto im je, či nie je sympatický. Výraznú rolu
zohráva aj postoj ich rodičov.

Pociťujú študenti nezáujem od politických strán?

„Pýtali sme sa ich, čo by mal podľa nich urobiť ideálny politik na to, aby ich oslovil, ale
neprišli na nič. Nemajú pocit krivdy, že by si ich politici nevšímali. Ide skôr o všeobecnú
emóciu voči politike, že voľbami sa veľa nezmení. Mečiar v roku 1998 predstavoval
ohrozenie, ale jednofarebnú vládu Smeru mladí ľudia dnes za ohrozenie demokracie
nepovažujú. Viacerí si tiež kládli otázku, na čo by zmena bola vôbec dobrá? Pri
odpovedi preberali rétoriku Smeru, že zlepenec by bol horší, než je súčasná vláda.
Nemajú potrebu zmeny, lebo ako prvovoliči veľmi nerozlišujú, čo iné by mohlo prísť.“

Čo by pomohlo k vyššej účasti najmladších voličov?

„Pri tejto skupine je veľmi dôležité, aby sa naučila chodiť k voľbám, lebo ide o zvykovú
záležitosť. Ak si nevytvoria povedomie, že voľby sú dôležité, účasť môže ďalej klesať.
Ovplyvniť to môžu rodičia alebo učitelia. V školskom systéme chýba výchova
k občianstvu, škola neformuje postoje mladých ľudí v tejto otázke a ukazuje sa to ako
problém.“ 


