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Politologička: Sulíkovo jednostranné rozhodnutie môže strane aj
celej pravici uškodiť

Ako vnímate Sulíkovo rozhodnutie vzdať sa kresla predsedu?

„Sulík argumentoval tým, že chce zmenšiť možné rozpory v strane a preto urýchli
možnosť vymeniť predsedu. Z jeho vystupovania aj z ďalších reakcií, ktoré prenikli do
médií, vyplýva, že to nebolo plánované a bolo to veľmi jednostranné rozhodnutie.
Hodnotím to ako komunikačnú chybu strany. Pokiaľ by to bolo prezentované ako
rozhodnutie širšieho vedenia, bolo by to pre voličov upokojujúcejšie. Brali by to ako
evolúciu, nie ako revolúciu. Za týmto jednostranným rozhodnutím môže byť Sulíkova
snaha oslabiť vnútrostraníckych oponentov. Strane to môže uškodiť.“

Voliči SaS sú rôznorodí. Ten, čo krúžkuje Sulíka, asi nebude krúžkovať Poliačika
a naopak. Ako by sa prejavilo na podpore strany, ak by časť členov odišla?

„Sulík je kombináciou ekonomického liberála a euroskeptika a na tejto agende si buduje
svoju popularitu. Volič, ktorý je liberál, ale nie je euroskeptik, oceňuje práve
rôznorodosť strany a dá hlas ľuďom, ktorí vyvažujú Sulíkovo rázne euroskeptické
vystupovanie. Ak by došlo k rozkolu a zo SaS sa stane výrazne euroskeptická strana
s liberálnym ekonomickým programom a druhá strana bude liberálna, humanistická
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a eurooptimistická, obe získajú menej. Neviem, či by Sulík ešte niekedy dosiahol taký
zisk, ako uhral v týchto voľbách.“

Nakoľko je reálne, že k rozkolu dôjde?

„Bude to do veľkej miery závisieť od toho, ako dopadnú voľby. Ak budú predstavitelia
strany pokračovať v hádkach a obviňovať sa z neférovosti voľby, môže to spieť
k ďalšiemu štiepeniu strany. To by bol najhorší možný scenár, pretože pravica na
Slovensku je už veľmi rozštiepená. Sú tu veľmi malé strany, čo do počtu skutočných
členov aj straníckych štruktúr. Štiepenie je pritom vec, ktorú pravicoví voliči pred
voľbami najčastejšie kritizovali. Ak prebiehajú nejaké vnútrostranícke turbulencie
v momentálne najsilnejšej pravicovej strane na Slovensku, neprispieva to k tomu, aby
konečne nastala stabilita na pravicovej scéne. Najväčšia výzva pravicových voličov
v našom výskume bola, aby bolo menej pravicových strán, no silných a rôznorodých.“

V čom robia pravicové strany chybu, keď sa im už dlhodobo nedarí zaplniť
priestor po SDKÚ?

„Pravicovosť sa preukazuje vo viacerých politických rovinách, napríklad ľudskoprávnej
či ekonomickej a takmer každá zo strán, ktoré sme mali na Slovensku, s výnimkou KDH,
zlučovala rôzne myšlienkové prúdy. To sú všetko potenciálne rozpory. Boli tu strany
s konzervatívnejším aj umiernenejším krídlom, viac či menej ekonomicky liberálne. Asi
dôležitejšia vec je však absencia takého lídra, ktorý by bol skôr vyjednávač, hľadá víziu
a chce dosiahnuť cieľ. Tým by boli priority, na ktorých by sa vedeli zhodnúť všetky
pravicové strany. Takým človekom bol svojho času Mikuláš Dzurinda, ktorého cieľom
bola euroatlantická integrácia, na čom sa všetci vedeli zhodnúť a mali aj približne
rovnaké ekonomické smerovanie.“

Novú stranu už ohlásil Richard Rybníček. Má byť konzervatívna spôsob nemeckej
CDU/CSU. Ako vidíte jej potenciál?

„Na Slovensku sme už pokusy s konzervatívnymi stranami mali a nikdy nedopadli
výrazne úspešne, hoci CDU-CSU je na spôsob odľahčenej konzervatívnej strany. Aj
SDKÚ svojho času spomínala, že sú nejakou alternatívou CDU-CSU, ale pokiaľ išlo
o konzervatívne hodnoty, ich rétorika bola výrazne potlačená. Ak mohli, tejto téme sa
radšej vyhli a aj preto mnohí pravicoví voliči, ktorí sami seba pokladajú za liberálnejších,
tvorili veľkú základňu SDKÚ. V parlamente máme dnes tri strany, ktoré sa hlásia ku
konzervativizmu - matovičovcov, Sieť a SNS. Vytvárať ďalšiu stranu na konzervatívnom
základe nie dobrý nápad."

http://dvaja.sme.sk/
http://www.sme.sk/tema/mikulas_dzurinda/
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Vidíte potenciál pre vznik novej strany? Aká by mala byť, aby dokázala uspieť?

„Potenciál pre silnú stranu na spôsob SDKÚ tu je. Potvrdili to aj pravicoví voliči v našich
výskumoch. Čo sa týka konzervativizmu a liberalizmu - mala by byť skôr
progresívnejšia. Môže ísť aj v šľapajách kresťanských hodnôt, ale umiernene. A mala by
byť ekonomicky liberálna. Zo strán, ktoré tu boli, toto miesto nikto nezastal. Ak by
vznikla teraz, mala by šancu minimálne sa etablovať do najbližších volieb, teda ak
nebudú predčasné. Jednou z veľkých chýb predchádzajúcich volieb bolo, že mnohé zo
strán vznikali na poslednú chvíľu a nemali šancu dostať sa do povedomia ľudí.“

Sieť vznikla dva roky pred voľbami, chodila do regiónov, jej líder Radoslav
Procházka mal aj víziu aj cieľ a ledva prešli do parlamentu.

„Nemám žiadnu analýzu v rukáve, ktorá rieši, aké chyby v Sieti nastali, ale do istej
miery to môže byť spôsob komunikácie a vystupovanie ľudí, ktorí boli tvárou strany.
V prípade Siete, až na výnimku Beblavého, ktorý bol poslancom a mal dosť veľký
priestor, jedinou tvárou bol predseda. Mnoho ľudí si stranu automaticky stotožňovalo
s ním a jeho spôsob komunikácie nemusel sedieť mnohým pravicovým voličov, ktorým
sa inak priority strany pozdávali. Voliči sa nesprávajú racionálne, nebudú voliť stranu
len podľa programu, aj keď im je predseda nesympatický. Dôležité je aj kto program
prezentuje a ako to robí. Všetko musí do seba zapadať, aby to zafungovalo. Pokiaľ
pôjde o zaujímavú prezentáciu zaujímavých myšlienok, strana má šancu uspieť.“

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


