
Utečencov v slabších regiónoch nechcú, boja sa o prácu

BRATISLAVA. Riziko teroristických útokov, ktoré pri utečencoch vyťahuje vládny Smer,
trápi ľudí menej než to, že by im mohli zobrať prácu. Vyplýva to z kvalitatívneho
výskumu Katedry politológie Univerzity Komenského v Bratislave pre SME. 

„Ľudia sa ťažko stotožnia s predstavou, že by sem zrazu prišli utečenci, z ktorých sa
vykľujú samí teroristi a začnú nám vyhadzovať do vzduchu kostoly či námestia,“
vysvetľuje politológ Pavol Baboš z Katedry politológie Univerzity Komenského.

 Utečencov si spájajú skôr s neprispôsobivými ľuďmi, ktorí im môžu „ukradnúť prácu“.
Respondenti výskumu sa obávajú, že utečenci by boli ochotní pracovať za nižšie platy a
ohroziť by mohli aj Slovákov pracujúcich v Nemecku.

Za strachom je nezamestnanosť 

Utečenecká kríza, je hlavnou predvolebnou témou Smeru. Prispôsobil jej heslá na
bilbordoch, kde sa pasuje do role ochrancu Slovenska.Utečencov zahrnul aj do
programového dokumentu, ktorý schválil cez víkend. Zaradil ich medzi "riziká" v
prípade, ak Smer nebude po voľbách vo vláde. 

Premiér Robert Fico tiež viackrát vyhlásil, že medzi utečencami prichádzajúcimi do
Európy, sú teroristi. Po novembrových útokoch v Paríži vláda schválila aj balík
protiteroristických opatrení, ktorý opozícia kritizovala pre predvolebný populizmus

http://diplomovka.sme.sk/univerzita/m/univerzita-komenskeho.php
http://www.sme.sk/tema/robert-fico-kandidat-na-prezidenta-2014/


Smeru a nesystémové riešenia. 

Výskum Katedry politológie však ukázal, že ľudia si terorizmus s utečencami
nespájajú. „V Paríži sa niečo stane a teraz si to všetci spoja s utečencami, ale keď sa na
to človek pozrie trochu empaticky, tak ja sama, ak by som bola v krajine, kde je vojna,
tiež chcem odísť,“ hovorí Silvia (31) z Tvrdošína. 

Odmietanie utečencov súvisí najmä s problémom, ktorý voličov trápi najviac aj podľa
nedávneho prieskumu agentúry Focus pre SME. Tým je strach o prácu a
nezamestnanosť.

„Nezamestnanosť a s tým spojená socio-ekonomická hrozba vyvolala najbúrlivejšie
diskusie, pretože ide o problém, ktorý trápi ľudí najdlhšie a každý deň,“ upozorňuje
Baboš. Obyvatelia v regiónoch ďalej od Bratislavy vnímajú ekonomickú situáciu za
problémovú a veria, že príchod utečencov by ju zhoršil.

„Ľudia sú veľmi nahnevaní, že štát im už roky nepomáha, nevie sa postarať o vlastných
a zrazu má pomáhať iným,“ vysvetľuje. 

Prvovoliči v porovnaní so staršími respondentami nevideli v utečencoch žiadne
ohrozenie. Migračná kríza nemá podľa ich odpovedí vplyv ani na ich volebné
rozhodovanie. Baboš hovorí, že išlo o študentov vysokých škôl, pre ktorých je téma
ohrozenia pracovných miest vzdialená a sústredia sa skôr na úspešné doštudovanie.

Smer sa snaží o oživenie

Na jeseň minulého roka, keď bola utečenecká kríza v popredí a Smer sa jej chopil ako
hlavnej témy kampane, dosahoval v prieskumoch Focusu takmer 40 percent. 



Kampaň cez utečencov zafungovala preto, že cielila na strach ľudí aj z narušenia
bezpečnosti, myslí si sociológ Martin Slosarik z Focusu. "To, že sa boja možno nechcú
povedať nahlas a dodatočne hľadajú aj iné dôvody, napríklad stratu práce či šírenie
chorôb," hovorí sociológ. 

Tému utečencov však časom vytlačili domáce problémy, ako štrajk učiteľov či
výpovede zdravotných sestier a Smeru začali preferencie klesať. Na víkendom zraze,
kde mal Fico predstaviť rozšírený program, opäť vytiahol utečencov.

"Ich zámerom je vrátiť tému do obehu, lebo vidia, že zafungovala. Teraz však chýba
niečo, čo by ju potvrdzovalo, nejaká aktuálna hrozba," dodal Slosiarik. 

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