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Politológ Bátora: Vďaka Európskej
únii moje deti nevedia, čo je
zahraničie
To, že Európa nebola vždy otvorená, treba deťom
stále vysvetľovať, hovorí uznávaný profesor

Profesor politológie JOZEF BÁTORA, ktorý bude na Detskej
Univerzite Komenského prednášať deťom o tom, prečo sme v
Európskej únii, hovorí, že to preňho bude jedna z najťažších
prednášok v kariére. Aby vlastným deťom ukázal, čo znamená
voľnosť v Európe, postavili si z lega Berlínsky múr.

Vyvoláva pojem Európska únia v mladých respektíve v deťoch
dnes ešte nejaké emócie alebo v nej vidia len akýsi vzdialený
byrokratický aparát, ktorý ich zvlášť nezaujíma?
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Prednáška, ktorú budem mať na Detskej Univerzite Komenského koncom
augusta, je pre mňa jednou z najťažších v kariére. Keď človek hovorí k
odbornému publiku, môže u publika predpokladať určitú úroveň znalostí.
Na taký spôsob argumentácie o Európskej únii som zvyknutý. Pred deťmi
nebude jednoduché hovoriť o tejto téme zaujímavým spôsobom a zároveň
vysvetliť Európsku úniu a európsku integráciu ako proces. Musím sa nad
tým ešte veľmi vážne zamyslieť. Myslím, že na to budem musieť ísť cez
príklady spolupráce a kamarátstva v škole.

Diskutujete o Európskej únii aj s vlastnými deťmi? Čo ich
zaujíma?

Často. Mám dvoch synov Adamka a Miška, jeden má deväť, druhý šesť
rokov. Cez víkend, keď ideme k jazeru Neusiedlersee, hovoríme o tom, že
sme v Rakúsku. Keď ideme napríklad do Nitry a keď ideme k
Neusiedlersee, nevedia vždy celkom presne, čo z toho je zahraničie.
Niekedy sme v Nitre a pýtajú sa „to sme teraz v Rakúsku?“. Celkom ma to
teší, pretože je to možno prejavom vízie Európy, s ktorou prišiel Václav
Havel, keď hovoril o tom, že by sa mala stať prirodzeným priestorom pre
život našich detí. Druhá rovina je, že keď sme na Devíne pri pamätníku
obetiam železnej opony, vysvetľujem im, čo sa tam dialo. Tretia rovina je,
že sme si už dávnejšie postavili doma Berlínsky múr z lega a hrali sme sa
celé doobedie na to, že som ich otec vo východnom Berlíne a snažím sa
dostať do západného Berlína, kde bývajú oni. Na legu sme si ukázali
princíp, o čom bola studená vojna a o čom dnešná Európa je. Je to niečo,
čo pre nich nie je samozrejmé a treba im to vysvetľovať.

Viac podobných článkov nájdete na SME+. Vznikajú vďaka vašej podpore.
Ďakujeme.

Ako to deti brali, rozumeli tomu?

Vložili sa do tej hry. Ako ich otec som sa s takým obitým angličákom
pokúsil dostať sa na druhú stranu múru, ale mali sme tam postavených
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vojačikov, ktorí ma vrátili naspäť, lebo som nemal povolenie. Musel som
im zatelefonovať, že za nimi nemôžem prísť. Oni mali na druhej strane
pekné autá a skejterskú dráhu, ktoré mi chceli ukázať, ale nemohli.
Viackrát som sa neúspešne pokúsil cez ten múr prejsť a nakoniec ma pri
preliezaní zastrelili. Myslím, že na tom dosť dobre pochopili, o čo v tom
Berlíne šlo, aký bol komunistický režim a čo znamená voľnosť a otvorenosť
v súčasnej Európe.

Naša politická špička túži byť v prvej lige Európskej únie, s
najúspešnejšími krajinami, ale mnohí majú pocit, že reálne sme
stále v druhej lige – tým, koľko zarábame či aký kvalitný tovar
máme v obchodoch. Čo hovoríte na tento rozpor?

Komunistický režim priniesol obrovské rozdiely v tom, ako sa vyvíjali dve
časti Európy, pričom západná Európa prosperovala z hľadiska demokracie,
spoločnosti aj ekonomiky. Tie spoločnosti sú z objektívnych príčin ďalej.
Historické šťastie, že komunizmus pred takmer tridsiatimi rokmi padol,
nám dalo možnosť znovu sa stať súčasťou západnej komunity, ktorej sme v
mnohých obdobiach boli súčasťou. Samozrejme, že to nie je ešte
vyrovnané, a malo by byť, musíme sa o to snažiť. No keby sme neboli v EÚ,
to vyrovnávanie by trvalo oveľa dlhšie, neboli by sme v prvej ani druhej, ale
v tretej alebo štvrtej lige na dlhé obdobie. Aj keď nie sme na tom
ekonomicky tak dobre ako Rakúsko alebo Nemecko, stále je to lepšie, ako
keby sme neboli v EÚ.

Čo by sa stalo, keby EÚ zanikla?

Nevieme presne, ako by sa to udialo. Keď zanikala Rímska ríša, ľudia
nevedeli, že zaniká. Bola to séria udalostí, ktorá trvalo niekoľko storočí.
Dnes už označujeme nejaký rok, keď podľa historikov zanikla Rímska ríša,
niektorí hovoria o roku 476, iní, že to bolo, až keď padol Konštantinopol v
roku 1453 – takmer tisícročný rozdiel. Veľká historická zmena je ťažko
postrehnuteľná. Nemyslím si, že dôjde k veľkému tresku a Európska únia
zrazu jedného dňa zanikne. Môže sa stať, že sa bude postupnou
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transformáciou meniť a dôjde k fragmentácii, ktorá podkope charakter
spolupráce, ktorý dnes máme. Krízy, ktoré tu boli v posledných rokoch v
súvislosti s migráciou či referendom o brexite, sa zdali oveľa vážnejšie.
Tento rok sme sa trochu stabilizovali na základe výsledkov volieb v
Rakúsku, Holandsku, vo Francúzsku a pravdepodobne aj v Nemecku na
jeseň. No nevieme, do akej miery sa krízové tendencie môžu vrátiť.
Nebezpečenstvo fragmentácie tam reálne je, nie sme za vodou.

Jozef Bátora (41)

pôsobí na katedre politológie od septembra 2015. Študoval na Univerzite
Komenského v Bratislave a Nórsku na univerzite v Bergene, doktorát získal
na univerzite v Osle. Pôsobil ako docent a riaditeľ Ústavu európskych
štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK, bol tiež hosťujúcim
profesorom Fulbrightovej nadácie v Europe Center na Stanfordskej
univerzite, ako aj vedeckým pracovníkom na Inštitúte pre výskum
európskej integrácie Rakúskej akadémie vied vo Viedni, vedeckým
pracovníkom v Centre európskych štúdií ARENA na Univerzite v Osle a
hosťujúcim výskumným pracovníkom v centre Scancor na Stanfordskej
univerzite. V rokoch 2012 - 2015 pôsobil ako šéfredaktor Journal of
International Relations and Development (www.palgrave-
journals.com/jird).

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


