
Politológ: Na Slovensku nie je žiadna
strana blízka modernej ľavici

Aj korupčné kauzy Smeru sú automaticky spájané so sociálnou
demokraciou, hovorí politológ PAVOL BABOŠ.

Chýba na Slovensku v súčasnosti ľavicová stana?

Ak sa na to pozriem tak, či na Slovensku chýba strana, ktorá by

plnohodnotne reprezentovala voličov s ľavicovými hodnotami, tak áno,

chýba. To sa týka hodnôt tradičnejšej, ako aj modernejšej ľavice.

Aký je medzi nimi rozdiel?

Majú veľa spoločného, napríklad pohľad na prerozdeľovanie bohatstva,

ktoré propagujú, alebo ochranu slabších. Rozdiel je v tom, aké témy

považujú za dôležité.

Pre tradičnú ľavicu sú tými slabšími najmä manuálne pracujúci a

prerozdeľovanie má slúžiť na to, aby im pomohlo. Moderná ľavica to



vníma širšie a vidí aj nové menšiny, napríklad sexuálne, presadzuje práva

žien v boji za rodovú rovnosť alebo environmentálnu ochranu.

Fico pred rokmi aj hovorieval, že najskôr sa musí postarať o našich

pracujúcich, a práva homosexuálnych párov či ochrana životného

prostredia pre neho nie sú témou.

Smer sám seba dlhé roky označuje za sociálnu demokraciu, no
politológovia hovoria, že ide viac o konzervatívnu a národnú stranu.
Ako to vnímate?

Smer mnohé z týchto prvkov kombinuje. V sociálno-ekonomických

politikách nájdeme mnohé, ktoré sú jednoznačne z kategórie ľavicových,

ako zvyšovanie minimálnej mzdy či príplatky za prácu cez víkendy a

sviatky.

Ale napríklad inklinácia k cirkvi, ako ju niekoľkokrát predviedol Robert

Fico či naposledy prezidentský kandidát Maroš Šefčovič, je skôr

prejavom konzervativizmu a má bližšie k pravici než ľavici.

Devalvoval Smer označenie sociálna demokracia na Slovensku?

Podľa mňa áno. Po prvé preto, že ak už Smer predstavoval nejaké

ľavicové opatrenia, tak najmä tej starej, tradičnej sociálnej demokracie.

Vo verejnej debate sa preto usadilo vnímanie ľavice ako niečoho

nemoderného. Všetky korupčné kauzy a neduhy strany a vlád vedených

touto stranou sú tiež automaticky spájané aj so sociálnou demokraciou,

keďže Smer sa pasoval do pozície jej jediného reprezentanta.

Je vôbec potrebné, aby na Slovensku vznikla moderná ľavicová
strana, aké fungujú na Západe, keďže mnohým sa dnes delenie na
ľavicu a pravicu zlieva?

Delenie sa zlieva aj preto, že na Slovensku nebolo historicky ukotvené

medzi voličmi. To umožňuje stranám vyberať si do svojho programu a

rétoriky aj rôzne prvky z viacerých myšlienkových prúdov. No čím väčší je

https://www.sme.sk/os/2/robert-fico
https://www.sme.sk/os/166917/maros-sefcovic


takýto mix, tým neprehľadnejšou sa pre voliča stáva politická scéna.

Označenia pravica, ľavica, konzervatívny či liberálny majú totiž svoju

funkciu. Za normálnych okolností slúžia ako pomôcka pre voliča, aby sa

vedel lepšie zorientovať v ponuke politických strán.

Ak teda vychádzame z toho, že pre spoločnosť je prospešná čitateľnosť

politickej scény, potom je potrebná aj moderná ľavicová strana.

Vidíte v súčasnosti na Slovensku nejakú, ktorá sa tomu približuje?

Ak sa bavíme o modernej ľavici, tak nie, dnes nevidím žiadnu, ktorá by k

tomu mala naozaj blízko. Treba si však počkať ešte na programy nových

strán, ktoré ešte v minulosti neprešli volebným cyklom.

Ani Druckerova nová strana sa pravdepodobne nebude profilovať
ako ľavica, ale stred, PS napríklad niektorí označujú za ľavicovú
stranu, no oni sa proti tomu ohradzujú. Vnímate to tak, že súčasné
politické strany a politici sa boja označiť za ľavicu? Prečo?

Neviem celkom odhadnúť, či je to nedostatkom odvahy, alebo sa tak

naozaj necítia.

Pri PS - Spolu si viem predstaviť argumenty za aj proti, o Druckerovej

strane vieme zatiaľ tak málo, že nevidím ani na základe čoho by som to

posudzoval.

Je ľavica v kríze aj inde v Európe?

Ľavica má problém takmer v celej vyspelej Európe, s výnimkou pár krajín

ako napríklad Španielsko. Riešenia v mnohých oblastiach verejného

života, ktoré by boli typické pre modernú ľavicu, dnes aj v západnej

Európe presadzujú rôzne iné či nové strany ako napríklad ochranu klímy

Macronovo En Marche.

Je tu potreba diskutovať o ľavicových riešeniach na mnohé problémy,

ktoré máme na Slovensku aj v Európskej únii, ale nemusia ich nevyhnutne

prinášať a artikulovať "čistokrvné" ľavicové strany.

http://dovolenka.sme.sk/spanielsko
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