
Trump môže urýchliť koniec
liberálnej demokracie vo svete
Ak sa nič nezmení a politické elity nezačnú
úprimne konať tak, aby to pocítili a uznali aj
globalizáciou porazení voliči, čoraz väčšia časť
spoločnosti bude v politikoch vidieť iba tých, čo
sa spriahli so zlými korporáciami, s bankármi či
oligarchami.
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Voľný pád akcií na viacerých burzách sprevádzal posledné hodiny
americkej volebnej noci po tom, čo priebežné výsledky začínali ukazovať, že
Donald Trump sa stane ďalším prezidentom USA. Prekvapenie až zdesenie
viacerých svetových médií bolo jedným zo znakov, ktorý až príliš nápadne
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pripomínal vyhlásenie výsledkov britského referenda.

Na výsledky oboch spomínaných volieb čakalo mnoho politikov,
biznismenov, ale aj obyčajných ľudí, pretože neistota výsledku a s tým
súvisiace špekulácie negatívne ovplyvňujú ich prácu a životy. Avšak,
rovnako ako pri brexite, výsledok viac otázok otvoril, než uzavrel. A viaceré
z nich sú kľúčové pre Slovensko aj EÚ.

Amerika vo svete

Postoje a vzťah k Rusku sú minimálne od druhej svetovej vojny jednou z
najsledovanejších oblastí u amerických prezidentov. Keď terajší prezident
Obama nastupoval do úradu, presadzoval obrazný reset vzťahov.

V štýle hodiť staré problémy za hlavu, urobiť za nimi hrubú čiaru a s
Ruskom ako partnerom riešiť globálne problémy. Po takmer ôsmich
rokoch vidíme, že táto politika svoje ciele nedosiahla. Čoraz viac analytikov
hovorí o nástupe novej studenej či kybernetickej vojny, západné tajné
služby už otvorene ukazujú prstom na Kremeľ.

Donald Trump im však neverí. S ruským prezidentom Putinom si počas
kampane vymenil niekoľko priateľských slov. Naopak, na adresu spojencov
vo východnej Európe poslal odkaz, že ak by raz potrebovali pomoc, ako
prezident bude najprv zvažovať, či si plnili svoje finančné záväzky.
Slovensko si ich neplní.

Sýria a utečenci

Vzťahy USA a Ruska sú kľúčové aj pre vyriešenie konfliktu v Sýrii, ktorá je
obrovskou humanitárnou katastrofou a zároveň najväčším zdrojom
politických nezhôd v EÚ. Čo, samozrejme, súvisí, lebo práve vojna v Sýrii
už päť rokov vyháňa milióny ľudí z domovov.

Len ťažko si predstaviť, že Trump zmení kurz a začne podporovať, spolu
s Ruskom, armádne sily súčasného sýrskeho prezidenta Asada. Ak by to
skúsil, dá sa predpokladať veľmi silný odpor Pentagonu a ďalších
bezpečnostných zložiek vo Washingtone.
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“

To, čo sledujeme, je
dôsledkom straty
rovnováhy medzi
vrstvami spoločnosti,
ktoré sa živia prácou, a
vlastníkmi kapitálu.
Firmy, ktoré neplatia
dane, využívajú prácu
migrantov na stláčanie
miezd, a nie vždy sa taja
tým, že vedia ovplyvniť
politikov vo
Washingtone, v
Londýne či Bruseli.

„

Pavol Baboš

Na druhej strane, Trump asi nebude chcieť ani zintenzívniť vojenskú
prítomnosť v Sýrii, a bez Spojených štátov to pravdepodobne neurobí ani
EÚ. Aj preto je voľba Trumpa zlou správou pre skoré vyriešenie sýrskeho
konfliktu.

Problémy doma

Pre samotnú politickú
budúcnosť Trumpa však bude
dôležitejšie, ako sa mu podarí
zmeniť krajinu a splniť niektoré
z predvolebných sľubov.
Pretože to, čo ho vynieslo do
prezidentského úradu v prvom
rade, je frustrácia a znechutenie
bieleho voliča z hospodársky
upadajúcich amerických oblastí.

Títo voliči sa cítia porazení
náhlymi zmenami, ktoré
prináša neoliberalizmus a
globalizácia. Pre nich je Trump
hlasom, ktorý im hovorí zo
srdca.

Ako republikánsky prezident
bude mať podľa všetkého
väčšinu v Snemovni
reprezentantov, v Senáte a
vďaka nomináciám na Najvyšší

súd budú aj tam prevažovať
republikánski kandidáti. Takáto koncentrácia politickej moci je

porovnateľná s tým, keď Orbánov Fidesz získal ústavnú väčšinu v
Maďarsku.

Samozrejme, tomuto porovnaniu sa dá vyčítať niekoľko vecí. No dôležitý je
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výsledok. Orbán nevyužil obrovský politický kredit na to, aby urobil
Maďarsko lepšou, slobodnejšou krajinou. Pretože nie je osvietený vládca z
kníh. A nie je dôvod myslieť si, že takým bude Donald Trump.

Lekcia pre demokratický svet

Napokon je tu otázka, ktorá bude ešte veľakrát položená a čiastočne na ňu
odpovedalo už viacero expertov. Prečo voliči najmä na Západe, v krajinách
s bohatšou demokratickou tradíciou ako Slovensko, opakovane a čoraz viac
volia kandidátov (Le Penová, Hofer, Trump) či možnosti (brexit), ktoré idú
proti akejkoľvek racionalite a často aj demokratickým princípom
samotným. Blíži sa koniec sveta?

Nuž, koniec sveta to nie je, rovnako ako by zvolenie Clintonovej nebolo
jeho náhlym spasením. No bolo by to aspoň kupovanie času (inak je to aj
názov knihy Wolfganga Streecka, ktorý o tomto probléme často píše).

Som presvedčený, podobne ako viacerí sociológovia a politológovia v
demokratickom svete, že to, čo sledujeme, je dôsledkom straty rovnováhy
medzi vrstvami spoločnosti, ktoré sa živia prácou, a vlastníkmi kapitálu.
Firmy, ktoré neplatia dane, využívajú prácu migrantov na stláčanie miezd,
a nie vždy sa taja tým, že vedia ovplyvniť politikov vo Washingtone, v
Londýne či Bruseli. A keď im tí nevyjdú v ústrety, zdvihnú kotvy a pôjdu
ďalej.

Samozrejme, nie je všetko čierno-biele. Lenže tento dojem nadobudlo
dostatočne veľa ľudí, aby si v Británii odhlasovali odchod z EÚ a v USA
zvolili za prezidenta Trumpa. Ani v jednom prípade však nejde o ozajstné
riešenie problémov týchto ľudí.

Bude horšie?

Kam táto zmena speje? Ak sa nič nezmení a politické elity nezačnú
úprimne konať tak, aby to pocítili a uznali aj globalizáciou porazení voliči,
čoraz väčšia časť spoločnosti bude v politikoch vidieť iba tých, čo sa spriahli
so zlými korporáciami, s bankármi či oligarchami. Zvyšovanie súboja
medzi tými, čo zo zmien ťažia, a tými, čo na nich strácajú, povedie k
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vyššiemu dopytu po ešte väčších extrémoch, než je Trump.

Stav, keď duch slobody a demokracie vymizne zo spôsobu, ako sa naše
spoločnosti spravujú, a ostane po nich len obal, nápis na priečelí, nie je
ďaleko. Otázka je, koľko je medzi dnešnými politikmi takých, ktorí budú
liberálnu demokraciu brániť, a koľkí sa na nový stav postdemokracie už
tešia.

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


