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Mnohí, ktorí volili Smer, pri tom neskákali od radosti. Od čias uťahovania
opaskov za prvej Dzurindovej vlády sú však presvedčení, že pravica, to
sú tí, ktorí nimi opovrhujú.

7. dec 2016 o 12:44  PAVOL BABOŠ

(Zdroj: FOTO SME- JOZEF JAKUBČO )

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

Nové politické projekty a ich možnosti v ďalších voľbách je značne diskutovaná
téma napriek tomu, že krajina je čerstvo po voľbách a dôležitejších problémov je
nepochybne viac.

Len tak „na fleku“: Slovensko predsedá Rade EÚ, no jeho návrhy na riešenie
utečeneckej krízy neprechádzajú. Krajina patrí medzi hlavné bojové polia ruskej
informačnej vojny a justícii už asi nikto súdny nedôveruje.
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Ak však existuje dopyt verejnosti po diskusii, kto má aké šance, a to napriek tomu,
že na najbližšie parlamentné voľby zatiaľ nedovidieť, prečo sa brániť.

Bez vešteckej gule sa síce tváre a mená nových členov vlády vysloviť nedajú, avšak
na základe viacerých výskumov, ktoré sme s kolegami v priebehu minulého roka
robili, sa o zmýšľaní našich voličov niečo predsa len povedať dá.

Neskromnosť ambícií

Bez potreby menovať je jasné, že žiadna z troch nových politických iniciatív (a to
myslíme len tie, čo sa tvária vážne) asi neprichádza s ambíciou preliezť do
parlamentu s odretými ušami, pichnúť sa do nejakej koalície za pol dňa a s
príspevkom od štátu a jedným ministrom na (eurofondy) bohatom rezorte prežiť
do ďalších volieb.

Ambície meniť krajinu, posúvať ju vpred a skvalitňovať ľuďom život preto síce
môžu znieť odvážne, ale nie prehnane. Lebo, akokoľvek trápne to je, a mnohí to
opakujeme už roky, kľúčové systémy štátneho a verejného života (školstvo,
zdravotníctvo, justícia) idú dolu vodou.

A tretia údržbárska vláda opradená korupčnými škandálmi ich nedokáže nielen
udržať na stagnujúcej úrovni, ale odčerpávaním financií aktívne prispieva k
horšiemu.

Ako uspieť, časť 8

Receptov na úspech, ak ním má byť iba účasť v parlamente, je viac. Napokon, od
prvých volieb v ére samostatnosti sa v každom volebnom období do Národnej rady
SR dostala strana či hnutie, ktoré v nej predtým nebolo. Preto by skôr prekvapilo,
keby najbližšie voľby boli výnimkou.

Ak chce nový subjekt naozaj meniť krajinu, potrebuje veľmi silný mandát. To
znamená, že nestačí len pozbierať zopár nespokojných voličov Mosta (bez Hídu,
tam loví SMK) či Siete, ale pritiahnuť aj sklamaných priaznivcov ďalších strán a
tiež nevoličov. Nie je to nemožné.

Prvým základným strategickým krokom je odmietnuť nálepku pravice. Po prvé
preto, lebo ľavo-pravé delenie nie je u nás hodnotovo zakorenené a na Slovensku
nefunguje ako kompas na orientáciu v politickom priestore. To, že do popredia
vystupuje delenie na voličov s konzervatívnymi verzus progresívnymi hodnotami,
som na tomto mieste písal pred vyše rokom.

Navyše, nálepka pravicového politika spúšťa v mozgu mnohých ľudí prepojenia na
obrazy Dzurindu s Miklošom, čo následne blokuje akékoľvek pozitívne vnímanie u
značnej časti voličov.

Aj volič Smeru sa dá osloviť…
Dlhé roky sa o voličoch pravicových a proreformných strán hovorilo, že práve oni
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chodia k volebnej urne so zaťatými zubami, resp. zapchatým nosom. Že pravicový
volič si musí, chudák, vyberať menšie zlo.

Naše výskumy však ukazujú, že ani mnoho ľudí, ktorí si v marci 2016 vybrali
Smer, pri tom neskákalo od radosti.

Aj pre nich je to často voľba najmenšieho zla. Nežijú v ilúzii, že Smer ich životy
zlepšuje dňom a nocou. Ale z ich subjektívneho hľadiska sú pravicové strany tie,
ktoré im ešte viac znížia už i tak nevysoký životný štandard.

Aby sme si rozumeli, predstavte si ľudí pred alebo po päťdesiatke, niekde v
hladovej doline stovky kilometrov od Bratislavy, ktorí prežívajú často len vďaka
pomoci sociálneho systému alebo pracujú za (takmer) minimálnu mzdu.

A teraz im z televízie začne rozprávať pravicový politik, ktorého najlepším
riešením je, že otočením zázračného kolieska im zníži dane a odvody a oni začnú
podnikať a vytvárať si pracovné miesta sami.

No, môžeme sa síce rozprávať o tom, kde sú príčiny tohto stavu. Nič to však
nemení na tom, že títo ľudia nezačnú podnikať. A nebudú ani voliť nikoho s
nálepkou pravica. Pretože sú už od čias uťahovania si opaskov za prvej Dzurindovej
vlády presvedčení o tom, že pravica sú tí, ktorí nimi opovrhujú.

Rozum a emócie
Chcelo by sa zažartovať, že radšej rozum a srdce, ideálne ruka v ruke... ale zhoda
politológov a množstva experimentálnych výskumov je na tom, že voličské
správanie je vo významnej miere ovplyvnené emóciami. Ak teda chce niektorý z
nových projektov uspieť, musí sa naučiť pracovať s emóciami.

To však neznamená, že treba od zajtra začať zasievať nenávisť a strach. Jednak, v
tomto segmente je už plno, a po druhé, nie je to dnes najcitlivejšia struna. Viac než
nahnevaný či trasúci sa od strachu je dnes slovenský volič frustrovaný a
rezignovaný, a potrebuje nádej.

Áno, aj s pozitívnou emóciou sa dá politicky pracovať a vyhrávať voľby (Kanada,
Nemecko, Rakúsko...). Navyše, ako ukazuje prípad rakúskych prezidentských
volieb, aj negatívna kampaň má svoje limity, ak trvá príliš dlho.

Ľudí môžete rozhnevať či strašiť umelým problémom, ale nie donekonečna. Lebo
ich to prestane baviť a vrátia sa ku skutočným problémom.

Skutoční a uveriteľní

A sme pri ďalšom bode. Úspešný politický projekt musí ľudí presvedčiť, že po prvé
chce, a po druhé vie, riešiť ich skutočné problémy. Žiadny z výskumov nám však
neukázal, že by dostatočne veľkú masu voličov trápilo napríklad územnosprávne
členenie.

Napokon, celé to musí byť uveriteľné. Nedá sa urobiť trikrát za večer pirueta, i

http://cenastatu.sme.sk/
http://dovolenka.sme.sk/cestovne-kancelarie/rakuske
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napriek plesovej sezóne za chrbtom, že s Ficom áno, a vlastne nie, a to isté ešte
niekoľkokrát zľava aj sprava. Slovenský volič je sústavne klamaný už tretiu
dekádu, a preto nebude jednoduché si jeho dôveru získať.

Kto však povedal, že posúvať krajinu vpred bude ľahké?

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

Nechajte si posielať ranný prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Zadajte e-mail Odoberať newsletter
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Žitňanská: Dnes sa spochybňuje liberálna
demokracia, populizmus je na vzostupe
Ani ľudia s hypotékou nemusia prísť o bývanie, ale po osobnom
bankrote musia úver dosplácať.

KOŠICE KORZÁR

Hlavné správy zo Sme.sk
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HANKO - PRED 7 HODINAMI

riaditeľ Centra pre teritoriálne medzinárodné štúdiá ? To je čo za hatlanina. Kto to platí a aké sú
z toho a podoných nespočetných centier haluzí vys...

KVERULANT - PRED 8 HODINAMI

To nie je sposob uvazovania ale anketa..Clanok ma hlavu aj patu. Problem ale podla mna je ze
tychto volicov si je mozne ziskat dvoma sposobmi.1- uplat...

EDYZBAYWATCHU - PRED 16 HODINAMI

"ovladnut emocie volica" teda hlada sa dalsi populista, kt. da volicom nerealne sluby (farage,
trump, pepe grillo, podemos, 5 hviezd, tzipra...

ZABUDKA - PRED 1 DŇOM

O archetypoch a kolektívnom podvedomí som si niečo prečítal. Jednak si nemyslím, že by to
bola vedecky validná teória, a jednak osobne poznám ľudí, kt...

SAFROGRUNE47 - PRED 1 DŇOM

o archetypickom fungovani, teda kolektivnom podvedomi. Ludovo povedane ouce potrebuju
bacu a idu slepo za nim... zbohom zdravy rozum..
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Nervozita v Košiciach rastie: Raši prosí o
pokojné rokovanie
Primátorovi sa nepáčia výzvy aktivistov.

PLUS

Zamrzla a nebilo jej srdce. Potom vstala z
mŕtvych
Žena bola hodiny mŕtva, zmrzla na kosť a zažila zmŕtvychvstanie.

AUTO

Muža, ktorý unikal, zastavila až havária a
streľba
Vodič Audi s českými značkami dnes ráno unikal v Bratislave pred
policajtmi.

PÍŠE RÓBERT CHOVANCULIAK

Pozor na nebezpečné agregáty!
Ak sa akoukoľvek intervenciou pokúsime zvýšiť mzdy nad trhovú
úroveň, povedie to len k jednému dôsledku – zániku pracovných
miest a krachu zamestnávateľov.

PÍŠE JURAJ MESÍK

Fico, Moskva a neúčinné sankcie
Prehlbujúci sa úpadok ruskej ekonomiky a zúfalé úsilie ruskej
diplomatickej mašinérie o zrušenie sankcií ukazujú, že tento
nástroj pomaly, ale predsa pôsobí.

POINTA JAROSLAVA RUMPLIHO

Odkaz zločincom: Nemáte sa čoho báť!
Homogénna, minimálne sa obmieňajúca a daňovými
poplatníkmi platená skupina ľudí opakovane znemožňuje
potrestanie ako facka jasného zločinu. Konkrétni, verejne známi
ľudia odmietajú spravodlivosť.

TÝŽDEŇ PETRA SCHUTZA

Ficov statusový symbol, amnestie a El
sexico
Fico je absolútne raritný otvorenosťou a vytrvalosťou, s akou vozí
štátnu radkyňu, len aby ľudu neschádzalo z očí ani na sekundu, že
to patrí jemu.
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DOMOV

Marek Vagovič: Fico sa
potrebuje udržať, aby sa
kauzy nevyšetrili

EKONOMIKA

Exekúcie budú lacnejšie,
osobné bankroty
jednoduchšie (deväť
zmien)

KOMENTÁRE

Je to naše Slovensko, nie
vaše, pán premiér

DOMOV

Štefunko z
Progresívneho
Slovenska: Mám ambíciu
byť vo vláde

DOMOV

Pozrite sa, kde je
najšpinajvšie ovzdušie
na Slovensku

Už ste čítali?

Rodinný dom - samostatný,
244 m², pozemok je ohradený,

rovina

220000 €220000 €

Rodinný dom - samostatný,
Kremencová, 447 m², pôvodný

stav

490000 €490000 €
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