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Britské referendum o vystúpení z EÚ vyslalo do Európy dve dôležité posolstvá (žiada sa
mi napísať “messages”, ale vzhľadom na aktuálny vývoj by sme si zrejme na kontinente
mali dať s angličtinou pokoj). Obidve sa svojou podstatou neviažu ani tak na výsledok,
ako skôr na vznik a priebeh tejto udalosti.

Prvé posolstvo je o vnímaní toho, čím projekt európskej integrácie je. Bolo by však
mylné interpretovať rozhodnutie Britov ako jasnú správu o potrebe posilniť suverenitu
členských štátov na úkor Únie.

Prečo? Pretože Veľká Británia bola členským štátom s najvyšším počtom vyrokovaných
výnimiek z pravidiel EÚ. Takmer všetky tieto výnimky hovorili v prospech zachovania
rozhodovania britskej vlády o daných veciach, teda v duchu posilnenia suverenity
krajiny.

Reforma Európskej únie, ktorej jediným cieľom by bolo prinavrátiť časť suverenity
členským krajinám, by nemusela byť úspešnou z pohľadu zachovania projektu
európskej integrácie, hoci len v oklieštenej podobe.

Rébusom bez správnej odpovede totiž naďalej ostáva, koľko suverenity je už dosť a ako
zabezpečiť férové rozdelenie zodpovednosti za výsledky politiky, ktoré by

neumožňovali hodiť vinu za neúspech či zlyhanie na plecia toho druhého (teda na
národnú vládu alebo v opačnom prípade na Brusel). Takáto reforma by mohla byť
z dlhodobého hľadiska len prvým krokom k úplnému zániku.

Myslím si, že signál, ktorý nám britské referendum vyslalo a ktorým by sme sa mali
zaoberať, je skôr o vnímaní charakteru toho, čo nazývame projektom európskej
integrácie.



Zmeny vo fungovaní a v politikách EÚ sú určite namieste, to nespochybňujem, ale ani
sa neobávam, že by toho Únia nebola schopná. Integrácia je transformačným
procesom nielen členských štátov, ale aj Únie ako takej.

Ustúpili ideály, skúmali sa len ekonomické výhody

Trend v náraste podpory euroskeptických až nacionalistických politických zoskupení
naprieč Európskou úniou a udalosti späté s britským referendom (a myslím tým nielen
výsledok, ale aj jeho iniciovanie a spôsob, akým sa viedla diskusia o zotrvaní/odídení)
však poukazujú aj na inú dimenziu integrácie.

Európska únia ako hodnotový projekt dnes pre veľkú časť Európanov (nielen Britov)
predstavuje vyprázdnený pojem. To, že integrácia priniesla európskym štátom
dlhodobý mier, lepšie vzájomné vzťahy, vyššiu bezpečnosť, partnerstvo (teda vzťah,
v ktorom sa môžete na toho druhého – partnera – spoľahnúť) či vzájomnú
spolupatričnosť (nazývané aj solidarita) sa v poslednom období, minimálne od
posledného „veľkého“ rozšírenia, dostáva do úzadia.

Ekonomická výhodnosť integračného projektu, prosperita členských štátov, benefity
pre európskych občanov sa stali predajnými artiklami myšlienky Európskej únie.

Čo bude, keď prestanú plynúť eurofondy

A neklamme sami seba, naše východoeurópske krajiny vrátane Slovenska na tom majú
svoj nemalý podiel. Už roky, prakticky už od predreferendovej kampane o vstupe SR do
EÚ, sa Únia v našej krajine vníma cez prizmu ekonomických výhod, podpory cez
štrukturálne fondy a prílev zahraničných investícií.

Pri prvom možnom teste o vzájomnej spolupatričnosti medzi členskými štátmi EÚ sa
Slovensko rozhodlo otočiť sa partnerom chrbtom. Presídlenie migrantov z krajín EÚ,
ktoré sa „topili“ pod ich prílevom, nebolo len o prijímaní cudzincov na Slovensko.

Bolo to aj o prejave pochopenia pre problémy našich partnerov v EÚ, o možnosti vyslať
jasný signál, že sa na nás môžu spoľahnúť a že ako plnohodnotná (t. j. nielen pri
prijímaní pomoci, ale aj pri jej poskytovaní) členská krajina vieme podať pomocnú ruku.
Nuž, neurobili sme to.
Namiesto príležitosti budovať medzi svojimi občanmi zmysel pre európsku
spolunáležitosť sa slovenská vláda rozhodla pre dúchanie do emocionálnej pahreby
strachu a podpory nenávisti. A je len príznačné, že pri obhajobe svojich postojov
vytiahla tú istú kartu ako podporovatelia „leave“ kampane  – suverenitu.

Aby sme sa nechápali zle, v tomto prípade nešlo o bezmedzné prijímanie utečencov či
nekritický postoj k riešeniam migračnej krízy v Európe. To, čo vyčítam slovenskej vláde,
je spôsob, akým komunikovala túto tému a tvrdohlavú zaťatosť neustúpiť ani o piaď
(„veľkorysú“ ponuku vybrať si pár desiatok asýrskych kresťanov nepovažujem za
ústretový prejav).

Spôsob, ktorý zvolila, nebol o národnej suverenite, o možnosti presadzovať vlastný
názor. To, čo z neho sálalo na všetky strany, bol skôr egoizmus. Britskí kritici
slovenských ekonomických migrantov v Spojenom kráľovstve by určite vyzdvihli
názorové súznenie so slovenskou vládou v otázkach migrácie a jej dosahov na krajinu,
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keby len vedeli po slovensky.  

Popri mnohých iných otázkach, nad ktorými sa  po brexite budú musieť politickí lídri
Únie zamyslieť, bude z môjho pohľadu pre mienkotvorcov dôležité vrátiť späť do hry
otázku toho, čo Únia prináša nám všetkým.

A nech to znie akokoľvek idealisticky, treba sa vrátiť skôr k hodnotovým základom než
k ekonomickým benefitom. Absencia konfliktov prispieva k zvyšovaniu kvality života
každého. Ekonomické výhody už rovnako rovnomernej distribúcii nepodliehajú. 

Obávam sa, že ak do vnímania hodnoty, ktorú pre nás má členstvo v Únii,
nezapracujeme aj iný než ekonomický rozmer, po roku 2020 (zastavení finančného
kohútika zo štrukturálnych fondov) sa podobnému referendu, ako bolo to včerajšie na
Britských ostrovoch nevyhneme ani my doma.

Komunikácia zvíťazila nad ráciom

Druhým posolstvom je správa o definitívnom konci vplyvu osvietenstva v Európe.
Spôsob vedenia spoločenskej aj politickej diskusie sa zásadným spôsobom zmenil.
Racionalitu a fakty v argumentácii nahradil apel na emocionalitu. Prím zohrávajú
skratkovité, instantné posolstvá a heslá.

Kampaň v rámci britského referenda to výborne ilustruje. Všetky tromfy založené na
striktnej racionalite mali v rukách stúpenci zotrvania krajiny v EÚ. Viaceré analýzy
úspešnosti kampaní oboch táborov poukazovali na argumentačnú prevahu tábora
„remain“.

Na svojej strane mali celebrity, zahraničných politikov aj expertov. Kampaň však stála

dominantne na obchodných vzťahoch, ekonomických dôsledkoch vystúpenia,
silnejšom postavení Veľkej Británie ako súčasti EÚ vo svete. V prospech hovorili čísla,
fakty, logické úvahy. 

V rámci „leave“ kampane zarezonovali najmä pojmy ako suverenita, imigrácia, ochrana
domácich podnikov. Oveľa dôležitejšie než samotné témy však bol spôsob, akým boli
komunikované.

Nemožno povedať, že by odporcovia členstva nepoužívali argumenty a fakty. Akurát,
že boli v mnohých prípadoch nepresné, v niektorých postavené skôr na domienke než
skutočnosti. Navyše, neboli také podstatné, netvorili jadro toho, čo chcel tento tábor
komunikovať. Dôležitejšie bolo dostať hlavné posolstvá adresátom, a to obalené
emóciou, ktorú mali vyvolávať.

Hra s emóciami však vie dospieť do bodu iracionálneho presvedčenia, v ktorom už ani
priame dôkazy o opaku nezaberajú. A z tohto pohľadu na rozhodovanie
prostredníctvom všeľudového hlasovania stáva riskantným podnikom pri aktuálnych
trendoch vedenia spoločenskej diskusie.

Mám vážne pochybnosti k výhradám typu „ale veď ľudia rozhodli podľa vlastného
uváženia“. Nie, nerozhodli. Rozhodli pod vplyvom kampane a tá navyše nie je
postavená na racionálnych, faktických argumentoch, ale účelovo na posilňovaní
určitého typu emócií.     
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určitého typu emócií.     

Koniec éry argumentov

Ako je to pri každej zmene, aj v tomto prípade máme dve možnosti, ako sa k tomu
postaviť. Prvou je snaha plávať proti prúdu, druhou je prispôsobiť sa.

Nie je to tak dávno, čo sme svorne odsudzovali populistov za ich schopnosť vypustiť
z úst čokoľvek, čo sa ľudu dobre počúva. Dnes títo populisti nadávajú na „šašov
v politike“, ktorí sú pre mediálnu pozornosť (t. j. sprostredkovane pozornosť voličov)
ochotní urobiť všetko. A robia to dobre. Presne v duchu novodobého trendu rýchlo
stráviteľných informácií a posolstiev útočiacich skôr na emócie než skryté „rácio“
v nás.

Bude zaujímavé pozorovať, ako dlho ešte vydržia vzdorovať tomuto prúdu a kto bude
„posledným statočným“.

Pri druhej možnosti, adaptácii, však vyvstávajú zaujímavejšie otázky. Ako sa
prispôsobiť bez straty vlastných princípov? Možno tento trend metamorfovať  a ak áno,
akým spôsobom? Stúpne potreba psychológov v spoločnosti? Nahradia potom
politológov? Alebo dospel čas na interdisciplinárny výskum? (Uznávam, že tie posledné

otázky budú zaujímavé skôr len pre akademickú komunitu, z ktorej pochádzam). 

Ak sa mi moji študenti v najbližšom kurze vysmejú pri požiadavke, aby svoje postoje
solídne vyargumentovali na základe faktov a odborných dôkazov, nebudem sa im
čudovať. V podstate sú len flexibilnejší v reakciách na nové požiadavky súčasnosti. 

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