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Stretnutie vrcholných politikov Európskej únie v Bratislave je úspechom slovenskej
diplomacie, ktorý si zaslúži aj opakovanú pochvalu. O to viac, že bude neformálny, a
teda diskusia môže byť viac otvorená, neobmedzovaná presným zoznamom hlasovaní,
ktoré by musela Rada EÚ stihnúť.

Vhodné je aj načasovanie. Na kontinente sa usadila atmosféra, ktorej vyvrcholením je,
aspoň nateraz, hlasovanie Británie o vystúpení z Únie a silnejúce extrémistické,
protieurópske politické sily na jej východnom aj západnom krídle. Aj preto však nestačí
len rozprávať sa o diagnóze, ale načrtnúť aj riešenia a riziká, ktoré vyplývajú z
nečinnosti.

Bez prehnaného pesimizmu si treba s chladným rozumom povedať, že v stávke nie je
nič menej ako prežitie EÚ a mier na kontinente, ktorý má ešte stále živých pamätníkov
najotrasnejšej vojny v dejinách. Ako na to v ére, ktorá neuznáva fakty, ale pocity? 

Lov na porazených

Americký spisovateľ Keyes to nazval postpravdivá (post-truth) éra, anglický sociológ
Colin Crouch hovorí o postdemokracii. V kampani pred britským referendom sa zas ujal

http://diplomovka.sme.sk/univerzita/m/univerzita-komenskeho.php


názov postfaktuálny svet. S dnešnými problémami majú spoločnú črtu: prevahu emócií
nad argumentáciou.

“

Európa potrebuje lídrov. Politikov, ktorí chcú viesť, majú vízie, alebo aspoň
myšlienky, a neboja sa ich presadiť. Slovensko je však plné politikov, ktorí
nasledujú. Nemuseli by aspoň prekážať.

„

V každej členskej krajine je totiž časť spoločnosti, ktorá má pocit, že pre zmeny, ktoré
priniesla globalizácia a neoliberalizmus (najmä reformy často spájané s integráciou do
EÚ), sa ocitajú na strane porazených. Ľudia, ktorým bolo pred desiatimi či dvadsiatimi
rokmi povedané, že sa už čoskoro budú mať lepšie, sa však dnes cítia opačne.

Áno, je to subjektívne, ale to je podstata pocitov. Títo ľudia boli však tak dlho
opakovane klamaní a sklamaní, že tzv. tradičným politikom jednoducho neveria.

Práve to spája brexit so Zlatým úsvitom (ale aj Syrizou) v Grécku, a prakticky celou
našou politickou scénou. Veľmi šikovne sa využívajú pocity porazených a sklamaných
(napr. korupciou, neriešením rómskeho problému, ekonomickou transformáciou).

Strata rovnováhy

Tento stav sa často porovnáva s tzv. zlatou triádou, rozkvetom demokracie, ktorý
Západ poznal od druhej svetovej vojny do 70. rokov. Napriek prianiam mnohých sa však
do minulosti vrátiť nevieme. 

Je však možné pozrieť sa, čím bola najlepšia éra demokracie charakteristická a zobrať
si z nej ponaučenie. 

Časť spoločnosti, nazvime ju pracujúci, uznala, že istá miera nerovnosti je nevyhnutná,
a bude ju akceptovať. Na druhej strane veľké firmy a finančné inštitúcie upustili od
toho, aby využívali naplno všetky svoje nástroje, v prvom rade peniaze a moc, na
zlepšovanie svojej pozície, čo by viedlo k neúnosnej miere nerovnosti.

Táto rovnováha sa v 70. narušila, čo sa od dekády Reagana a Thatcherovej prehlbuje.
Globalizácia dala kapitálu mocensky asymetrické postavenie k národným vládam a
spoločnostiam. 

Preto mnoho ľudí, ktorí sa cítia porazenými, obviňujú zo zlej socio- ekonomickej
situácie aj nadnárodné spoločnosti, ktoré odmietajú platiť dane. Aj preto vidia elity ako
odtrhnuté od reality, skorumpované lobistami, slúžiace záujmom finančných skupín. 

http://dovolenka.sme.sk/grecko
http://cenastatu.sme.sk/
http://reality.sme.sk/


Scenárov, ako sa to môže celé skončiť, je viac. Pre konštruktívnosť debaty upusťme od
tých katastrofických. A priznajme, že ani návrat k uväzneniu kapitálu v rámci národných
hraníc nie je reálnym ani žiaducim riešením.

Dilema dneška

Ak však má EÚ prežiť a získať si naspäť dôveru ľudí ako projekt, za ktorý sa oplatí
bojovať, tak musí presvedčiť práve ľudí s pocitom porazených, že je tu pre nich.
Nepomôže hovoriť o slobode cestovania ľuďom, ktorí nemajú za čo cestovať. Tak ako
hladného nenakŕmite rečami o hodnotách (doslovne ani obrazne). 

Prípad vyšetrovania a pokutovania Applu za neplatenie daní (nepovolenú štátnu
pomoc) však môže poslúžiť ako návod. Ďalším príkladom je zrušenie roamingu.

Koľko Slovákov má príbuzných, ktorí pracujú za hranicami? Ľudia potrebujú vidieť, že aj
ich sa niekto zastane, že niekto sa postaví za ich krivdy. Môže to byť európsky komisár
proti nadnárodným korporáciám. Alebo, v odvážnejšej verzii, aj európsky prokurátor
trestajúci rozkradnuté eurofondy vo východnej Európe. 

Slovenský (ne)príspevok

Ak si má Európa naspäť získať priaznivcov, potrebuje zabojovať za stratenú rovnováhu.
A predať sa ako ochranca slabších. Veľkou výhodou v tomto procese môže byť jej
nezávislosť od miestnej politiky. Problémom však je, že by to znamenalo posun k
federalizácii.

Na úkor národnej suverenity. S čím, ako ukazuje náš výskum, nemá problém väčšina
hlasných odporcov EÚ, ak je to v prospech ľudí. Len ich o tom treba presvedčiť. 

Druhou z reálnych možností je totiž postupný rozpad Únie, pričom mnoho teoretikov aj
praktikov diplomacie sa zhoduje, že tento (nebratislavský) proces sa už začal.

Európa potrebuje lídrov. Politikov, ktorí chcú viesť, majú vízie, alebo aspoň myšlienky, a
neboja sa ich presadiť. Slovensko je však plné politikov, ktorí nasledujú.

Chytajú vlny spoločenských nálad a nechajú sa viesť. Problémom pritom nie ani tak to,
že s riešeniami neprichádzajú, to realista už ani nečaká. Ale nemuseli by aspoň
prekážať tým, ktorí sa Európu ešte snažia nejako držať pokope.

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


