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Slovenská politika už dávno nedostala toľko faciek ako vo voľbách pred týždňom.
Najmä pokiaľ ide o počet aktérov – strán a osôb – ktorým sa ušlo, ide naozaj o
výnimočnú tragikomédiu.

Môže sa premiér Fico tváriť, koľko chce, že on voľby vyhral. Technicky, áno, to mu
priznajme. Ale pôsobí ako školák, ktorý sa s trojkou na vysvedčení chváli, že je najlepší
v triede, lebo ostatní mali štvorky. Smer-SD stratil za štyri roky samostatnej,
neobmedzenej vlády necelých 400-tisíc voličov. Viac než tretinu oproti predošlým
voľbám. Chce azda vedenie Smeru takýmto tempom víťaziť ďalej?

Voliči tiež ukázali, čo si myslia o etablovaných opozičných stranách. A tiež o
predsedovi Siete, ktorý chcel tie strany zjednotiť. Oháňať sa budíčkom by presne
nevystihlo realitu. Vyzerá to totiž tak, že väčšina voličov, ktorí chceli vymeniť Fica na
čele vlády, už zlomila palicu nad stranami, ktoré reprezentovali  na Slovensku reformy
a integračné úspechy krajiny za Dzurindu.

Odtrhnutí od reality

Keď sme pred voľbami viedli výskumné moderované diskusie (tzv. focus groups),
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nebolo veľa vecí, ktoré by nám opakovali všetky skupiny – prvovoliči, veriaci,
nezamestnaní, pravica, ľavica, na severe, na juhu, v Bratislave. Jedna z nich však znela
silne. Politici sú odtrhnutí od reality. Netušia, ako sa žije v regiónoch. Ich vyjadrenia sú
úplne mimo. Neriešia problémy. Zabudli na ľudí. A tak ďalej.

Samozrejme, že moderovaná diskusia nevie, a ani nemá takú ambíciu, predvídať
výsledok volieb. Zachytila však veľmi jednoznačne atmosféru v spoločnosti. Atmosféru,
ktorej dominuje znechutenie z politikov, frustráciu z toho, že bežných ľudí považujú za
hlupákov, ktorým stačí pred voľbami nasľubovať čo najviac, veď oni do štyroch rokov
zabudnú. Preto aj keď zmena nebola vôbec hlavným heslom kampane, stala sa pevnou
súčasťou motivácií, prečo a koho voliť.

Beznádej na zmenu

Dnes už vieme, akou cestou veľká časť spoločnosti svoju frustráciu z politiky
ventilovala. Ľudia, ktorí si ako zmenu predstavovali najmä odstavenie Roberta Fica od
moci, sa priklonili skôr k SaS a Obyčajným ľuďom, pretože Sulík a Matovič najjasnejšie
dokázali túto emóciu pomenovať a od budúcej spolupráce s Ficom sa dištancovať.
Mimochodom, náš výskum pre denník SME, zverejnený niekoľko týždňov pred voľbami,
ukázal, že pravicový volič naozaj potreboval počuť jasné nie Ficovi.

Na druhej strane boli voliči, ktorí si želali dôslednejšiu výmenu starých politických
štruktúr. Časť z nich presvedčila Sieť s novými tvárami, druhú zasa Kotleba mravenčou
prácou v regiónoch.

Mimo aj po voľbách

Je ťažké zhodnotiť, či sa niektorí politici po volebnej facke iba nestihli spamätať, ale
sebareflexie už nie sú ani schopní. Avšak mnohí z nich ukázali v nedeľných debatách,
že sú stále veľmi, veľmi ďaleko od reality. Videli sme urazené reakcie Bugára, ktorý
vyčítal Matovičovi, že robil kampaň. Hnevali sa tiež predstavitelia Smeru, ale aj
Radoslav Procházka, ktorý zo zlého výsledku vinil médiá.

Keby sa viac rozprávalo o programe... Nuž, povedzme si to otvorene. Po prvé, volebný
program na Slovensku dávno nie je hlavným zdrojom voličskej preferencie. Po druhé,
politické strany mali dostatok rôznych prostriedkov, ako občanom program predstaviť –
od osobných stretnutí cez poštové schránky, sociálne siete. Po tretie, v rôznych
diskusiách bolo priestoru na predstavenie programu dosť.

Dokonca som sám mnohé z nich počul a videl. Úprimne, ak nudili človeka, ktorý má
sledovanie politiky takzvane v náplní práce, je reálne čakať od bežného voliča, že z nich
pochopí a zapamätá si, aký je vlastne program tej či onej strany?
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Vyhovárať sa na médiá je naozaj smiešne. Ak sa novinár pýta aj na nepríjemné
personálne otázky, tak preto, že to diváka či čitateľa zaujíma. Výsledok SaS na jednej
strane a Siete na strane druhej nech slúži ako príklad, že volič vie oceniť
transparentnosť aj v personálnych otázkach. Navyše, o takmer deväťpercentnej ĽSNS
sa dá len ťažko povedať, že by mala k médiám privilegovaný prístup.

Istota zlepenca

Zábavné boli vyjadrenia Roberta Fica v stredu po tom, čo si prebral poverenie zostaviť
vládu od prezidenta Kisku. Už nehovoril o žiadnych pošahancoch ani o zlepenci, ale
o priateľoch z druhej strany. Keby jeho obraty v komunikácii s médiami neboli
v minulosti tak zle zahrané až trápne, možno by sa mu zmena rétoriky dala aspoň
trochu veriť.

Smer dobehol osud a ocitol sa v situácii, keď si pre udržanie moci musí vyskladať svoj
vlastný zlepenec. Bugár a Procházka zatiaľ síce spoluprácu so Smerom odmietali, no
tento scenár sa nedá úplne vylúčiť. Jednak preto, že koalíciu s Ficom v minulosti
zvažovali, a žiadny príčetný pozorovateľ slovenskej politiky im nemôže veriť na sto
percent.

Je tu však aj ďalší dôvod. Ľudia v Smere, ale aj nad Smerom majú legitímne obavy, že
vládu si poskladá Sulík. Len si to predstavte: minister vnútra Lipšic, ministerka
spravodlivosti Žitňanská. Nikto netvrdí, že polovica Smeru-SD by hneď skončila za
mrežami.

Ak si však len domyslíme, s akou ľahkosťou by mohli unikať informácie z vyšetrovania
do médií, strana Smer by nemusela v najbližších voľbách prekonať výsledok KDH. Fico
a ľudia okolo neho sa preto môžu pokúšať o nemožné, len aby si vládu nezostavil podľa
svojich protikorupčných predstáv Richard Sulík.

Naspäť k politike

Bez ohľadu na konečnú zostavu krajina môže čakať návrat tej politiky, ktorá je pre
parlamentné demokracie s viacerými stranami typická. Koaličné rady, ktoré budú
musieť hľadať kompromisné riešenia. A aj keď ich nájdu, nič nebude isté, až kým to
naozaj neodhlasujú.

Mnohí si totiž odvykli od toho, že každodenná politika zahŕňa stretnutia a diskusie, že
sa predstavitelia strán rozprávajú, presviedčajú o svojich riešeniach. Veľa ľudí si
slušnosť v politike predstavuje tak, že predseda v kravate oznámi svoje rozhodnutie,
ktoré bude platiť. Bodka. Diskusia je len zbytočnou hádkou a hašteriť sa nepatrí.

Vystúpenia v Národnej rade boli roky fraškou a predvádzaním sa aj preto, lebo

http://www.sme.sk/tema/andrej-kiska-kandidat-na-prezidenta-2014/
http://www.sme.sk/tema/richard_sulik/
http://dvaja.sme.sk/


výsledok hlasovania bol vopred jasný a nič sa s tým nedalo urobiť. Slovenskej
demokracii môže pomôcť, ak parlament nebude pracovať ako valec, ako stroj na
odklepnutie všetkého, čo vláda predloží.

Viacstranná koaličná vláda môže do parlamentných vystúpení vrátiť trochu legislatívnej
práce a obsahu. A ľudia by mali začať akceptovať, že diskusia, ak je aj tvrdá, ale vecná,
tak nie znakom neslušnosti, ale nástrojom, ako sa posunúť ďalej.

A bude horšie...

Budúca vláda stojí pred viacerými výzvami. Napriek vážnosti medzinárodnej situácie,
najdôležitejšou z výziev nemusí byť predsedníctvo a reputácia Slovenska v EÚ. Niežeby
dôveryhodnosť krajiny navonok nebola dôležitá. Avšak vo voľbách rozhodujú ľudia
doma. A ako ukázali výsledky volieb, tak napriek utečencom v kampani, dominantnými
v rozhodovaní voličov sú stále domáce problémy.

Aj keď to znie triviálne až naivne, budúca vláda a politici sa musia vrátiť k občanom
a získať si naspäť dôveru ľudí. A to nepôjde inak než kombináciou niekoľkých krokov.
Po prvé, výrazne bojovať proti veľkej politickej korupcii. Veľké kauzy sa musia vyšetriť
a verejnosť musí vidieť, že aj veľké ryby sa darí potrestať.

Po druhé, problémy sa musia riešiť, a nie zametať pod koberec. Premiér mohol umelo
znižovať štatistiky nezamestnanosti, aby vyzeral lepšie v televízii. Ale ľudia, ktorí sú bez
práce, sa oprávnene pýtali, kde tie voľné miesta sú. Po tretie, musí sa  zlepšiť
komunikácia.

V štandardnej západnej demokracii by politológ nemusel písať také samozrejmosti, že
kradnúť sa nemá a vláda má slúžiť ľuďom. Výsledky volieb však ukázali, že to treba
pripomínať. O to dôležitejšie by mali byť motivácie zodpovedných politikov správať sa
normálne.

Aby v najbližších voľbách nemali rôzne mafiánske či neonacistické strany priamo
väčšinu. Totiž, nejde ani tak o ľavo-pravé delenie. Ale ak sa nič nezmení na štýle
politike, na zneužívaní moci iba vo vlastný prospech, tak najbližšie nemusí dostať
demokratická politika facku, ale rovno päsťou do tváre.

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


