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Len niekoľko dní ostáva do vrcholového summitu Európskej únie (hoci Briti sa na
ňom nezúčastnia), na ktorom sa má diskutovať o jej budúcnosti. Je úspechom
slovenskej diplomacie, že mnohými krízami a domácimi problémami zaťažení lídri sa
stretnú v Bratislave, aby diskutovali ako ďalej.

Oprávnené obavy sa však vynárajú nad tým, k akým záverom môže neformálny summit
asi dospieť. Turné Angely Merkelovej po východnej Európe, predohra vo formáte
Gymnich a mnohé ďalšie stretnutia naznačujú, že krajiny ostávajú v kľúčových
otázkach nejednotné.

Len na ilustráciu: na stretnutí s Fredericou Mogheriniovou, ministerkou zahraničných
vecí EÚ, reagoval litovský šéf diplomacie  Linkevičius na Ficovu kritiku ruských sankcií
nasledovne: Ak nezaberajú, netreba ich rušiť, ale posilniť.

Poctivá diskusia

Rozdielov by sa dalo nájsť veľa. V uplynulých dňoch sa však čoraz častejšie ukazuje aj
zhoda, minimálne v strednej Európe, na myšlienke spoločnej európskej armády (o
zhode na nej však ministri zahraničných vecí EÚ neinformovali) a otvorenejšej,
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úprimnejšej komunikácie problémov súvisiacich s EÚ.

Pozrime sa teda na tú komunikáciu, úprimne a otvorene.

Diskusii o Európskej únii a o našom členstve chýba v prvom rade poctivosť. Tá v
sebe zahŕňa otvorenosť aj úprimnosť, bez ktorých nemožno jasne pomenovať problémy
a bez toho sa nedá pohnúť z miesta.

Avšak k poctivosti patrí aj úplnosť, pravdivosť a konzekventnosť. Pretože bez nich
ostáva v diskusii priveľa sivých či čiernych miest, ktoré slúžia rôznym
dezinterpretáciám, konšpiráciám a rozdúchavaniu nenávisti.

Miestni dobrodruhovia

Práve tu má Slovensko dlhodobo problém. Miestni politici, vládni či opoziční, zľava či
sprava, nemajú problém byť kritickí voči Únii, ak to znamená zanadávať si na Brusel.
Avšak veľmi vzácne sa objavujú myšlienky dotiahnuté do konca, do dôsledkov. Aj
s návrhom riešení, ktoré by mali reálnu šancu.

Napríklad europoslanec a líder opozície Sulík sa preslávil výrokom, že je normálne, ak si
každý štát vyberie z EÚ iba hrozienka. Funguje niečo iné v živote (manželstvo, práca,
vzťahy) tak, že berieme iba výhody?

Prežila by Únia, keby nové členské štáty iba pýtali peniaze, ale odmietali sa podieľať na
prevádzkových povinnostiach? A nepovedali by si jedného dňa aj nemeckí, švédski či
holandskí voliči, že je pre nich výhodné z takej únie vystúpiť?

Poctivejšie doťahovať myšlienky by mohol aj Robert Fico. Ak ho straší predstava, že
britská premiérka Mayová je pripravená použiť jadrové zbrane, straší ho to aj v prípade
Putina? Opýta sa na tento problém najbližšie aj francúzskeho prezidenta Hollanda?
Bolo by lepšie, keby sa ich Francúzi aj Briti jednostranne vzdali? Alebo verí, že sa ich
vzdajú Rusko a USA?

Za všetko môže EÚ

Ešte škodlivejšou verziou nepoctivosti je zámerné zneužitie čiastkovej informácie na to,
aby politik očiernil už pomaly mýtický Brusel ako pôvodcu zla.

Nasledujúca ilustrácia je z júna 2016, keď sa prekrútením (alebo nepochopením?)
informácií naviezol do EÚ europoslanec SNS Paška. Vo svojom vyhlásení, ktoré prebrali
viaceré informačné portály, uviedol, že Brusel chce prepašovať do slovenskej
legislatívy nároky LGBTI komunity týkajúce sa sobášov homosexuálnych párov. Únia
nám tak údajne chcela rozvrátiť náš ústavný systém.

http://zlavy.sme.sk/
http://www.sme.sk/lok/brusel/
http://domov.sme.sk/t/2408/kauza-kalinak-a-basternak


Pravda je pritom taká, že Európska komisia navrhla súbor pravidiel, ktorými sa majú
riadiť najmä majetkové právne spory pri rozvode alebo úmrtí, ak je pár z rôznych krajín.

Nič o uzatváraní sobášov, navrhované pravidlá platia iba pre páry už zosobášené alebo
registrované podľa platných národných legislatív. Navyše, išlo o tzv. princíp posilnenej
spolupráce, a teda záväzný iba pre členské krajiny, ktoré sa rozhodnú spolupracovať.
Únia teda Slovensku absolútne nič nevnucovala ani ho nerozvracala.

Z podobného súdka sú potom blúznenia napríklad o tom, že ani predsedu
Európskeho parlamentu Martina Schulza nikto nevolil...

Korupcia a elity

Výskum, ktorý práve prebieha v rámci nášho centra však predbežne ukazuje, že ľudia
si pestujú negatívne vnímanie EÚ preto, že ju obviňujú z domácich problémov. A to
v prvom rade z korupcie a klientelizmu.

Veď ani z tých eurofondov nemá obyčajný človek nič, a teraz pozor, lebo politici ich
rozkradli. Je to naozaj zlyhanie Únie? Áno. Lebo keby Brusel chcel, tak veru dohliadne,
aby sa žiadne euro nestratilo. Aj na kvalitu potravín by si Brusel posvietil, keby chcel.

Takéto vnímanie je, samozrejme, skreslené (mierne povedané). Ale čomu sa čudujeme?

Obviňovať abstraktnú Úniu a Brusel za všetko nepopulárne a zlé sa stalo na Slovensku
súčasťou politickej kultúry už pred vstupom do EÚ. Mnohé reformy sa tu nediali preto,
že mali krajine či jej občanom pomôcť, ale preto, že si ich vynucovala EÚ.

Odmena za to potom nebola na úrovni vnútorných hodnôt, ale peňazí. Únia skôr ako
demokraciu, slobodu či civilizačný pocit vyspelosti znamenala peniaze. Eurofondy.

Práca konšpiračných webov a proruskej propagandy je potom už len povestným olejom
do ohňa.

Riešenia a summit

Ten oheň je však založený na domácich problémoch. Potvrdzujú to aj Edward Lucas
a Peter Pomerantsev, ktorí sa tejto problematike venujú dlhodobo.

V augustovej knihe, ktorá mapuje proruskú propagandu v strednej Európe, uzatvárajú
kapitolu pre Česko a Slovensko s tým, že hlavným nástrojom konšpirátorov je
posilňovanie obrazu miestnych politikov ako skorumpovaných a odtrhnutých od reality.

Tváriť sa prekvapene, prečo je zrazu toľko ľudí naladených negatívne voči EÚ, je mierne
pokrytecké. Rovnako, ako si myslieť, že náprava príde, ak sa bude o EÚ lepšie
komunikovať. Nepríde a neprinesie ju ani summit. Lebo, úprimne a otvorene,
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nevyhnutným začiatkom pre posun vpred je, že sa prestane klamať a kradnúť.

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


