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Úvod
Rast extrémizmu má na jednej strane univerzálne parametre. Možno ich
vidieť tak v tradičných západných demokraciách ako aj v postkomunistických krajinách či inde vo svete, keď sú často pripisované dozvukom svetovej
ekonomickej krízy či globalizácie. Rast extrémizmu má však aj špecifické
regionálne a národné podoby. Je preto potrebné posunúť debatu poza konvenčné či zjednodušené vysvetlenia radikalizácie ako ekonomická kríza či
korupcia, fenomény, priamo s krízou nesúvisiace, aj keď sa im pri vysvetlení
posilňovania extrémnej politiky celkom nedá vyhnúť. Tento text si všíma
sociokultúrny rozmer rastu extrémizmu na Slovensku a tiež formuluje východiská jeho obmedzovania.

Kedy je extrémizmus?
Vnímanie extrému sa mení v čase a v závislosti od okolností. Niektoré postoje, aktivity či názory boli prednedávnom považované za extrémne, napríklad, že volebné právo má byť rovné, a dnes sú súčasťou mainstreamu.
Naopak, napríklad názor, že ženy nepatria do politiky, ba nemajú mať ani
volebné právo, bol kedysi bežný postoj, dnes je extrémny.
V tejto súvislosti vyvstáva otázka, kedy sa definícia konkrétneho druhu
politiky mení. Kedy napríklad prestáva byť populistická – odvolávajúca sa
demagogicky na ľud ako opak skorumpovanej elity, čo je takmer univerzálna výbava modernej masovej politiky -- a stáva sa radikálnou (v zmysle
nástrojov a foriem politického boja) či rovno extrémistickou. Extrémizmus
je totiž z definície populistický, avšak nie každý populizmus dozrie do extrémizmu, i keď populistická demagógia je nevyhnutná pre jeho úspech.
V tomto texte preto uvažujem o extrémnej či extrémistickej politike ako
o politike, ktorej zámerom je nielen zmena politického rozloženia síl, napríklad výmena skorumpovanej elity v rovných demokratických voľbách, ale
zmena systému liberálnej demokracie.
Takto definovaná hranica však tiež má svoje limity. Ak vynecháme postupné oslabovanie liberalizmu v demokracii ako napríklad v súčasnom Maďarsku, Poľsku alebo v deväťdesiatych rokoch na Slovensku, extrémizmus
sa líši iba otvoreným zámerom nahradiť liberálnu demokraciu. Na druhej
strane, napríklad ak extrémisti v mene udržania sa v legálnom politickom
rámci potláčajú radikálny slovník alebo keď voliči nevidia rozdiel medzi autokratickým či totalitným projektom a kritikou prevádzky funkčnej zastupiteľskej demokracie, zostáva hranica medzi antisystémovým a tolerovaným

1

2

3

Viac pozri http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=136&clanek=061317 (prístup
15. 3. 2017).
O „civilizacionizme“ v slovenských podmienkach http://www.jetotak.sk/editorial/sto-krestanov (prístup 15. 3. 2017); „civilizacionizmus“ ako opak východoeurópskeho národného populizmu pozri Brubaker, R.: Between nationalism and
civilizationism: the European populist moment in comparative perspective. In:
Ethnic and Racial Studies, roč. 40, č. 8, 2017, s. 1191 – 226.
Za všetky kritiky Huntingtonovej tézy pozri napríklad na webovej stránke
https://www.thenation.com/article/clash-ignorance/ (prístup 15. 3. 2017).
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extrémizmom nejasná. V takýchto situáciách je nutný širší sociokultúrny
pohľad na extrémizmus.
Zúfalstvo a frustrácia voličov, ktoré ich údajne primárne tlačia k extrému, iste vyplývajú z tlaku prostredia, avšak tak ako v prípade populistických a extrémistických lídrov, aj v prípade voličov nemožno ignorovať ich
zodpovednosť za postoje a činy poškodzujúce demokratický systém. Diskurz ospravedlňujúci voličov ako duševných chudákov, ktorí len nemajú
inú možnosť ako voľbu extrému a súvisiace nadbiehanie voličským pudom
u väčšiny politickej elity, musí mať preto vo verejnej debate limity.
V tejto súvislosti preto treba pripomenúť, že súčasný extrémizmus
v Stredovýchodnej Európe nie je revoltou slobodymilovných, má oveľa viac
radikálne pravicovú ako extrémne ľavicovú formu. Ak má tendenciu prezentovať sa ako „ľavicový“, ide skôr o sociálne-konzervatívny reakcionársky
neostalinizmus, nie anarchistickú rovnostársku demokraciu, ktorej vzývanie možno pozorovať napríklad pri populistických alternatívach v južnej
Európe. Aj z tejto komparácie možno odvodiť, že príčiny „pravicovej úchylky“ sú na Slovensku a okolitých krajinách viac historicko-kultúrne ako sociálne-ekonomické.1
Tiež treba poznamenať, že v politickom procese sa mení univerzálny
cieľ útokov populisticko-radikálnej politiky, teda reprezentácia „tých druhých“, ktorí môžu za „naše problémy“. V prípade Slovenska má cieľ často
etnický základ – od Maďarov, cez Rómov sa ataky napríklad posunuli k etnikám, definovaným mimoeurópsky – avšak v ostatných rokoch v ňom najmä z dôvodu politizácie témy medzinárodnej migrácie výraznejšie zaznieva mobilizácia domnelej kultúrnej rozdielnosti (napr. „kresťanská“ Európa
versus „moslimský“ svet).2 Tento civilizacionizmus je v radikálnej podobe
rovnako nebezpečný ako „bežný“ extrémizmus, a to najmä preto, že sympatizantmi tejto naivnej demagógie sú aj mnohí predstavitelia inteligencie,
ba aj akademickej komunity. Najjemnejšia podoba tejto aktuálnej xenofóbie
sa vo verejnej debate napríklad často odvoláva na nedostatočne pochopený
a sám osebe kontroverzný text politológa Samuela Huntingtona o konflikte
civilizácií.3
V každej spoločnosti pravdaže existuje významná skupina ľudí, ktorí
preferujú radikálne jednostranné riešenia pred demokratickými a konsen-
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zuálnymi, zasadenými v systéme ochrany ľudských práv. Veľkosť tejto radikálnej skupiny variuje, treba však pripomenúť, že spoločnosť nikdy nedosiahne „ideálny stav“, že radikálne hlasy úplne odznejú. Aj preto je kľúčová
delegitimizácia extrémnych riešení a radikálneho slovníka zo strany relevantných aktérov politiky i občianskej spoločnosti. Je v princípe jedno, či
extrémistická strana má dvoj alebo dvanásť percentnú podporu v populácii.
Ako ukazuje aktuálny príklad nárastu radikalizmu na oboch stranách
Atlantiku (prejavujúceho sa brexitom, americkými prezidentskými voľbami, prítomnosťou neofašistov v straníckom systéme východnej Európy
a pod.), možno hovoriť o istom paradoxe, resp. minimálne o fázovom posune. V USA ako aj v Európe už vplyv ekonomickej krízy, ktorá mala byť v pozadí rastu extrémizmu, doznel, opätovne rastie prosperita a zamestnanosť.
Krajiny východnej Európy, ktoré vstúpili do EÚ zažívajú obdobie najväčšej
prosperity v dejinách. Napriek náznakom návratu k programovej politike
(voľby v Rakúsku, Holandsku, Francúzsku) celková popularita extrémizmu
neklesá. Dôvodom je paradox subjektívne vnímanej krízy, navzdory reálnemu progresu. Tento dôvod (prejavujúci sa ako fašizujúci vzdor či revolta) je
potrebné rozobrať zo širších sociokultúrnych príčin.
Na nasledujúcich stranách sa venujem štyrom oblastiam, v ktorých je
primárne nutné potláčanie extrémizmu v tomto duchu primárne systematicky rozpracovávať. Je to oblasť politického systému, ekonomickej nerovnosti (najmä chudoby), štátneho donucovania ako obrany štátu a sféry
vzdelávania.

Teória samovymretia
Jedna z najmenej prešpekulovaných politologických schém predpokladá, že
extrémizmus sa v demokratickej aréne porazí sám. Tento málo pravdepodobný scenár vychádza z toho, že ak raz extrémisti vstúpia do centra politického systému, zahubí ich úspech. Tento scenár je možný, avšak veľmi
málo pravdepodobný. Nijako nerieši rozptýlenú radikalizáciu naprieč nominálne demokratickými straníckymi elitami, nepočíta s „vľúdnou tvárou“
extrémistov, ktorú ukazujú v demokratickej súťaži a pod. Táto teória sa však
vôbec netýka sociálnej bázy extrémnej politiky. Fašizoidne nastavení voliči
pokojne prebehujú medzi rôznymi „alternatívami“ straníckej politiky.
Určitá „samoregulácia“ už v slovenskom straníckom systéme nastala – pôvodný tupý fašizmus sa prejavuje skrytejšie, je viac demagogický a menej otvorene rasistický a podobne – nedošlo však k úpadku jeho podpory. Aj preto
je dôležité zjednotenie sa demokratických síl v mene sebazáchovy a v duchu
hesla „s extrémizmom sa nedá zvíťaziť tak, že sa vyberieme jeho smerom“.
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Viac pozri na: https://www.webnoviny.sk/parlament-schvalil-zmeny-volby-dovuc-budu-jednokolove/ (prístup 15. 3. 2017).
Viac pozri na: http://www.most-hid.sk/sk/vyhlasenie-strany-most-hid-k-planovanemu-pochodu-extremistov-v-bratislave (prístup 15. 3. 2017).
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Úzko definovaným riešením zamedzenia rastu extrémizmu môže byť úprava volebného systému, ktorá sťaží voliteľnosť extrémistických kandidátov.
V podmienkach Slovenska by takýmito legálnymi nástrojmi mohol byť napríklad návrat k viacerým volebným obvodom, čo výrazne skomplikuje budovanie voliteľných kandidátok extrémistov vo viacerých krajoch, keďže ťažia
z vodcovského princípu. V prípade volieb do úradov, ako sú voľby predsedov
krajov či prezidenta, možno uvažovať o takzvanej preferenčnej voľbe, v ktorej
sa krúžkuje poradie (teda prijateľnosť) viacerých kandidátov, a tým zvyčajne
vypadnú najmenej prijateľní, ktorí často bývajú extrémisti. Zmena voľby predsedov z dvojkolových na jednokolové, ako bola schválená v SR v roku 2017, je
skôr ambivalentné riešenie, ktoré malo byť „vylepšené“ napríklad práve preferenčnou voľbou.4 Každopádne žiadne riešenie v rovine politického systému neeliminuje rast extrémistickej bázy politiky, ktorý má hlbšie systémové príčiny.
Je otázne či a ako v rámci tézy o samoporazení extrémizmu pomôže priama konfrontácia. Príklad Slovenska ukazuje, že tá skôr nahráva extrémistom, lebo ich legitimizuje ako rovnocenných v demokratickej diskusii, t. j.
dáva na rovnakú úroveň názory, ktoré z perspektívy konštitučného liberalizmu rovnako hodnotné nie sú a nemôžu byť. V prípade fašistov nemôže platiť
klauzula o práve na vyjadrenie názoru (za každú cenu), pretože názory fašistov sú nezlučiteľné s názormi akceptovateľnými v slobodnej demokratickej
spoločnosti. Aj liberálna demokracia sa musí brániť pred demagogickými,
netolerantnými a inak spoločensky nebezpečnými názormi, ktoré ju chcú
zničiť. Navyše, akceptovanie extrémistov v diskusii aj tak neodstráni martýrsku pozíciu „proti systému“, ktorú si pestujú a na ktorú sa extrémisti odvolávajú. Iba dôsledné zjednotenie vo vytláčaní extrému môže priniesť výsledky.
Príklad župných volieb 2013 v Banskej Bystrici, ktoré po prvýkrát vyniesli do úradu neofašistu, ukazuje, že umožnenie vstupu do demokratickej
arény vzbudzuje u voličov nádej, že sa dá efektívne hlasovať aj za extrém,
a tým ho posilňuje (o potrebe zosilnenia represívnych podôb potierania
extrémizmu – a celkovo slabom štáte vo vymáhaní pravidiel -- píšem nižšie). Zatiaľ sa však na Slovensku deje opak: mnohí demokratickí politici sa
predbiehajú v nadbiehaní radikalizovanému voličovi a okrem niekoľkých
neveľmi presvedčivých postojov jednotlivcov na čele s prezidentom SR
a malej strany Most-Híd, chýba zásadná antifašistická sila, ktorá by tento
trend zvrátila.5 Ak teda platí nejaké odporúčanie z perspektívy straníckeho
politického systému, tak znie: s fašizmom sa nedá vyhrať tým, že sa jeho
konkurenti rozhodnú prispôsobiť sa jeho agende. Proti extrémizmu sa musia konsenzuálne spojiť všetky demokratické sily.
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Ekonomický determinizmus
Sociálne nerovnosti sú univerzálne zaklínadlá ľavicových analytikov a aktivistov na každý spoločenský problém. Sociálne vylúčenie Rómov, najvýznamnejšia agenda slovenských neofašistov, sa napríklad vysvetľuje ako
výsostne ekonomický problém postsocialistickej trhovej transformácie,
hoci je evidentné, že v prípade rómsko-nerómskeho vzťahu ide o problém
mnohovrstevný, s výraznou rolou historicko-kultúrnych animozít a etnicity
pri definovaní skupinovej výlučnosti. Podobne ekonomická kríza v EÚ ako
príčina rastu extrémizmu je zjednodušene vysvetľovaná ako problém neoliberálneho kapitalizmu, rastúcej moci korporácii na úkor (sociálnych) štátov
v jeho područí a pod. Podľa tohto naratívu sa problém s extrémizmom začal
neoliberalizmom. Predtým akoby existovala globálna ekuména a rast fašizmu začal až s pádom kolonializmu a socializmu.
Redukovať nárast popularity radikálnej politiky na nerovnú distribúciu
moci a majetku je prinajmenšom analyticky neúplné. Historicky bezprecedentne koordinovaný – a v porovnaní s tridsiatymi rokmi minulého storočia zatiaľ úspešný -- globálny boj s dôsledkami krízy prebiehal napríklad
v Stredovýchodnej Európe za neustávajúceho budovania infraštruktúry
z eurofondov, bezprecedentného dotovania kvality života a v zásade úspešnej konsolidácie demokratickej štátnosti.6 Vlna zúfalcov, utekajúcich pred
vojnami v Sýrii či Iraku najmä v roku 2015, síce pripomína ekonomické
príčiny, ale stredoeurópski voliči si ich predstavili z perspektívy sociálneho
šovinizmu. Skôr možno uveriť príbehu o ekologickej kríze, ktorý samozrejme s globalizáciou súvisí, avšak s regiónom postkomunistickej Európy
– na rozdiel od vysychajúcej Afriky a Blízkeho východu -- opäť len veľmi
sprostredkovane.
Žiadna veľká verzia krízy sa v Stredovýchodnej Európe nekonala.
V predvolebnom roku 2015 sa napríklad na Slovensku žilo lepšie ako kedykoľvek v dejinách, i keď zďaleka nie všetkým skupinám rovnako dobre.7
Reálne mzdy stúpli, nezamestnanosť klesla, a aj tak narástla euroskepsa
a volanie po ochrane „neekonomických“ nacionalistických hodnôt, ktoré
– tak ako vždy doteraz -- nikto nikde nevidel ani nedokázal dôveryhodne
definovať...
Aj taký nárast nerovností je v princípe kultúrne definovaný, napríklad
v prípade postkomunistických krajín je v porovnaní so Západom ekonomická nerovnosť oveľa viac pociťovaná, hoci v realite ide najmä v prípade
6

7

Z oficiálnych dokumentov pozri napr. http://www.eu2016.sk/sk/slovensko-a-eu/
co-clenstvo-v-eu-prinasa-slovensku (prístup 15. 3. 2017).
Viac pozri na: https://www.sme.sk/c/2775220/slovaci-su-nespokojni-so-svojimzivotom.html (prístup 15. 3. 2017).

Koercia a delegalizácia
Osobitnou kapitolou pri potláčaní extrémizmu je ochrana demokracie
a ústavného poriadku zo strany polície, prokuratúry a súdov. Donedávna na
Slovensku platilo, že z oficiálneho hľadiska akoby extrémizmus neexistoval.
Až regionálne voľby v roku 2013 a najmä parlamentné voľby v roku 2016,
v ktorých bodovali neofašisti, sa ukázala slabosť až neschopnosť policajných
zložiek, prokuratúry a súdov potenciálne ochraňovať liberálno-demokratický politický režim.
Dlhodobo prebieha viac či menej otvorená debata o profesionalite polície, prokuratúry a súdov pri definovaní a odhaľovaní zločinov extrémizmu.
Alibizmus zodpovedných posunulo vpred až redefinovanie novely zákona
v roku 2016 s platnosťou od 1. 1. 2017, ktoré presnejšie opisuje zločiny ex8
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Viac pozri na: https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/389688-prijmova-nerovnost-sa-zvacsuje/ (prístup 15. 3. 2017).
Pre širšie dôsledky chudoby pre ľudské správanie pozri napríklad https://www.
theatlantic.com/education/archive/2017/04/can-brain-science-pull-familiesout-of-poverty/523479/?utm_source=atlfb (prístup 15. 3. 2017).
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krajín ako Slovensko či Česko o najrovnostárskejšie (čo sa distribúcie príjmov týka) spoločnosti najbohatšej desatiny moderného sveta.8
Ak teda existujú prostriedky ako potlačiť rast extrémizmu na ekonomickom poli, ich vplyv bude sprostredkovaný. Najmä ak sú súčasťou či príčinou ekonomických faktorov spoločenské či priamo politické príčiny, ako
to napríklad bolo v prípade krízy rozhodovania v rámci EÚ pri migračnej
kríze alebo krízy právnej a donucovacej (a celkovej slabosti štátu vo vzťahu
k vymáhaniu pravidiel), ktorá v slovenskom prípade vplýva na rast extrémizmu oveľa väčšmi ako ekonomické faktory.
Naopak, problém, ktorý je primárne ekonomický, je dlhodobá generačná chudoba.9 Generačná chudoba zásadne ovplyvňuje sociálne vylúčenie
Rómov, a tým nepriamo posilňuje rast extrémizmu. Bez dohody naprieč
politickým spektrom, že je nutné viac investovať do infraštruktúry a sociálnej pomoci vylúčeným spoločenstvám (a že táto pomoc je zanedbateľná
vzhľadom na iná výdavky štátu), teda že na podpore chudobných Rómov
sa politický kapitál nebuduje, však k zásadnejšiemu zmene podhubia pre
rast extrémizmu nedôjde. Za zle nastavený systém sociálnej podpory, ktorý
neumožňuje vymaniť sa z generačnej chudoby a ktorého najextrémnejšou
patológiou je nútená práca (sociálnu dávku si chudobní musia odpracovať),
však nesie zodpovednosť štát, nie kapitalizmus, neoliberalizmus, voľný trh,
korporácie a pod., ako počuť zo strany ľavicových analytikov.

9

VÝCHODISKÁ POTLÁČANIA EXTRÉMIZMU V PODMIENKACH SLOVENSKA

10

trémizmu a uľahčuje tak jeho stíhanie.10 Vzhľadom na túto neschopnosť
štátu rozoznávať ohrozenia sa nie náhodou treba pýtať, či bude úprava paragrafov postačovať, keď sa napríklad neofašisti a viacerí príslušníci silových
zložiek v mnohých názoroch na radikálne riešenie problémov spoločnosti
zhodnú alebo policajti nie sú schopní posúdiť nebezpečnosť extrémistov.11
Posilnenie zložiek polície a prokuratúry v boji s extrémizmom je preto dôležité, potrebné sú však komplexnejšie stratégie socializácie policajtov, prokurátorov a sudcov do moderných poznatkov o extrémizme, politických hnutiach, rasizme a pod. Táto dlhodobá stratégia, v ktorej je akútne potrebná
najmä kvalitná sociálna veda, na Slovensku stále nedobudovaná, zlyháva
zatiaľ najviac.
Napriek obľube silových riešení u veľkej časti populácie treba neustále
informovať o extrémizme policajtov (a trestať ho exemplárne). Je potrebné
informovať o sudcoch, ktorí napríklad nevidia extrémizmus, lebo ruka obvineného nebola pri hajlovaní dostatočne vztýčená, ako sa stalo v Banskej
Bystrici, i keď podobných prípadov je oveľa viac.12 K ďalekosiahlejším zlyhaniam ako je pochybenia jednotlivých sudcov či prokurátorov však znamená
systémová chyba: zaregistrovanie fašistov do volebnej súťaže.
V prípade Slovenska – na rozdiel napríklad od Ukrajiny – sa extrémne,
alternatívne či antidemokratické sily už stali súčasťou establishmentu, prinajmenšom od jesene 2013, keď sa neofašista stal županom Banskobystrického samosprávneho kraja. Najmä však voľby 2016 ukázali nemohúcnosť
ministerstva vnútra, ktoré nedokázalo jednoducho zamedziť registrácii fašistickej strany do volieb. Napriek množstvu dôkazov a indícii z predchádzajúcej činnosti neofašistov uprednostnilo pri posudzovaní alibistický
právne formalistický prístup. Samotný minister je mediálne znemožnený
údajným vzťahom z daňovým podvodníkom, jeho väčšie zlyhanie je však
slabá dôvera v schopnosti jeho rezortu brániť ústavné zriadenie na úrovni
formálno-právnej, nehovoriac o podozreniach z porušenia práv a násilia
voči Rómom zo strany policajtov (Moldava nad Bodvou v roku 2013 a iné
prípady, kritizované napr. aj úradom ombudsmanky).13
Kvôli týmto zlyhávaniam štátu nie je preto od volieb 2016 dovolený „luxus“ zameriavať sa iba na inštitucionálno-právne prostriedky ochrany pred
extrémizmom. V tomto „ex post“ duchu možno vnímať aj posilnenie antiex10

11
12

13

Viac pozri na: https://domov.sme.sk/c/20200682/extremisticke-trestne-ciny-sabudu-postihovat-ucinnejsie-avizuje-zitnanska.html#axzz4iXsn3Q9N (prístup
15. 3. 2017).
Viac pozri na: https://dennikn.sk/blog/480352/ (prístup 15. 3. 2017).
Krajský súd v Banskej Bystrici napríklad oslobodil Kotlebu spod obžaloby za
výrok „odstránim zvýhodňovanie nielen cigánskych parazitov“, lebo veď použil
spojku „nielen“.
Viac pozri na: https://www.aktuality.sk/clanok/231119/video-razia-kuklacov-vosade-mlatili-zeny-a-deti/ (prístup 15. 3. 2017).

Vzdelávanie a osveta
Evergreen v potláčaní extrému je civilizovanie zberačsko-loveckých pudov,
ktoré sýtia extrémistické názory a aktivity. Nízka schopnosť zabezpečiť
adekvátnu výchovu k demokratickému občianstvu – ako sa problém s extrémizmom odbornejšie nazýva – je samozrejme v prvom rade odrazom
zanedbaného kultivovania vyspelej vedy o človeku. Od komunizmu štátne
politiky len málo pokročili od vzývania jadra, betónu a zvárania k pochopeniu nutnosti budovať prosperujúcu spoločnosť v jedinej možnej konštelácii, v multikultúrnej liberálnej demokracii, ktorá aktuálne symbolizuje
hlavný cieľ útoku extrémistov v Európe a reakcionárskej politiky v globálnom meradle.
Veľkú škodu v tejto otázka napáchali „mainstreamoví“ politici, napríklad primitívnym nacionalizmom, xenofóbiou voči utečencom, spochybňovaním multikulturalizmu ako objektívnej reality každej modernej spoločnosti a pod.14 Absencia systematického kozmopolitného vzdelávania je však
ešte väčší problém. Väčšina aktuálnych politikov je totiž tiež produktom
antikozmopolitného vzdelávania na všetkých stupňoch školstva u nás.
Významnú úlohu vo výchove k demokratickým hodnotám majú aj cirkvi. Masové hnutie „za život“ proti európskej „kultúre smrti“ s prvkami
kresťanského fašizmu prekvitá aj v rámci katolíckej cirkvi, často v súlade
s pestovaním nostalgie za vojnovou Slovenskou republikou. Malá odvaha
biskupov rázne proti fašizujúcim podriadeným a veriacim zakročiť – a všeobecný alibizmus vedení dominantných cirkví na Slovensku k otázkam tolerancie a humanizmu – sú dlhodobým deficitom budovania demokracie
u nás. Modernizácia cirkvi je zdĺhavý a ťažkopádny proces, na ktorý štát,
žiaľ, nemá takmer žiadny vplyv.
14

Viac ku kritike dominantného politického diskurzu o multikulturalizme pozri
http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=161&clanek=011620 (prístup 15. 3. 2017).
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trémistickej legislatívy, potrebnej dávno pred jej uzákonením ako dôsledok
tlaku okolností, nie prejav sebavedomého európskeho demokratického štátu. Bezprecedentný prielom v systéme, ktorý nastal tým, že fašistická strana
získala volebnú legitimitu od dvestotisíc voličov, znamená, že jednoduchá
cesta delegalizácie už neexistuje. V roku 2017 je preto popri posilňovaní inštitucionálnej ochrany (od posilnenia kompetencie a výchovy represívnych
zložiek až po prípadný zákon na ochranu demokracie) oveľa viac potrebné
brániť šíreniu extrémizmu medzi obyvateľstvom. Vzdelávanie a osveta sú
základom takýchto dlhodobých projektov.
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Naopak, progres oproti minulosti nastal medzi obyvateľstvom, v ktorom
treba pozorovať výraznejšiu individualizáciu praktizovania a vyväzovanie
sa od lojality voči rigidne cirkevnej inštitúcii. Opačným trendom tohto vyväzovania sa sú naopak radikálne antiosvietenské hnutia okolo tzv. pochodov za život, ktorých budúce smerovanie (napríklad k ďalšej fašizácii) štát
tiež nedokáže adekvátne zhodnotiť.15
Jedným z existujúcich nástrojov boja s extrémizmom je podpora vzdelávania mládeže v histórii, napríklad aby žiaci chodili na exkurzie do koncentračných táborov. Viac hodín dejepisu má mládež tiež ochrániť. Oveľa potrebnejšia sa však javí „maličkosť“: etnocentricky nezaťažený učebný
programu naprieč viacerými predmetmi, ktorý bude stavať na poznatkoch
kozmopolitnej vedy, nie vlastivedy. Nadarmo totiž štát zvýši podporu výučby dejepisu či občianskej náuky, keď mnohí učitelia sa v názoroch len málo
líšia od extrémistov. Autor tohto textu stretol viacerých učiteľov histórie,
ktorých diplom je hlboko nekompatibilný s diplomami získanými na štandardných európskych katedrách histórie a učiteľstva.
Pôsobenie „národných“ (neoľudáckych) historikov (a iným humanitných vedcov) vo verejnej sfére je osobitná téma. Mnohí z nich dostávajú
vysoké vyznamenania na prestížnych národných vedeckých i odborných
fórach. Vedecké ústavy a katedry spolupracujú pri organizovaní konferencií
s konšpirátormi (UCM, Ústav ekonómie SAV), kvalita výchovy k demokratickému konštitucionalizmu je pochybná, to všetko nedáva veľa nádeje na
zmenu. Má však alarmovať decízorov, aby zabezpečili nápravu!16
Samostatný problém je uplatnenie aktuálnych poznatkov modernej
vedy o človeku v slovenskej praxi. Napríklad chudoba, jej generačná podmienenosť ako zásadná prekážka pre úspech akejkoľvek verejnej politiky, je
všeobecne známy poznatok, aj tak sa však len ťažko dostáva do spoločenskej
praxe a verejného diskurzu, ktorý dokáže oslabiť demagógiu extrémistov.
Radikálnosť sa často spája s mladšou generáciou. Ako o. i. ukazujú francúzske prezidentské voľby v roku 2017, v ktorých medzi mladými významne
15

16

Pre detailnejšiu analýzu náboženského iliberálneho hnutia pozri https://dennikn.
sk/54706/ake-nabozenstvo-potrebujeme/ (prístup 15. 3. 2017).
Ústav ekonómie SAV napríklad v roku 2017 spoluorganizoval konferenciu pri
príležitosti šesťdesiateho výročia podpisu Rímskych zmlúv za podpory kontroverznej organizácie Ekonomický klub, ktorá vydáva konšpiračné vyhlásenia
– http://www.ekonom.sav.sk/sk/podujatia/medzinarodna-vedecka-konferenciapri-prilezitosti-60-teho-vyrocia-podpisania-rimskych-zmluv-buducnost-europskej-unie11 (prístup 15. 3. 2017). Známe sa stalo legitimizovanie konšpirátora
pozvaním na konferenciu, organizovanú Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave – http://www.omediach.com/blog/item/11003-na-konferenciu-si-fakultapozvala-konspiratora-rostasa (prístup 15. 3. 2017). Viac k téme viery v konšpirácie u policajného prezidenta, ktorý podpísal konšpiračné vyhlásenie organizácie Ekonomický klub, pozri https://dennikn.sk/680104/protokol-slovenskychmudrcov/ (prístup 15. 3. 2017).
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Rozbor úspechu extrémistickej strany v parlamentných voľbách 2016 na
Slovensku, aj v kontexte podpory medzi mladými, možno nájsť napríklad tu:
http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=162&clanek=021616 (prístup 15. 3. 2017).
Viac pozri na https://domov.sme.sk/c/20524452/konspiratorske-weby-prisli-oprijmy-z-tisicov-reklamnych-kampani.html (prístup 15. 3. 2017).
Viac pozri na https://www.theguardian.com/politics/2017/mar/04/nigel-oakescambridge-analytica-what-role-brexit-trump (prístup 15. 3. 2017).
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bodovala napríklad predstaviteľka radikálnej pravice, najviac extrémizmu
náchylný vekový segment sú najmladší voliči. Na Slovensku napríklad neofašistická strana získala takmer štvrtinu hlasov všetkých prvovoličov, číslo
štyrikrát presahujúce priemer podpory tejto strany v celej populácii. Aktuálne sa extrémizmus javí ako módna revolta, ktorá je z princípu módnosti
atraktívnejšia pre mladšie generácie.17 Netreba preto rezignovať na podporu
školskej výchovy a populárnej kultúry, ktoré majú výrazné antiautoritárske
zameranie a podporujú tzv. kritické myslenie.
Samostatnou kapitolou rastu popularity extrémizmu sú viac a viac rozšírené konšpirácie na internete, ktoré sú aj súčasťou demagógie extrémistov.
V tomto priestore sú aktivity štátu nedostatočné, činní sú skôr neštátni aktéri, školský systém je nepripravení na informačnú revolúciu (nehovoriac
o tom, že nedokáže eliminovať živých extrémistov, ktorým poskytuje na
školách priestor). Denník Sme napríklad upozornil inzerentov, že reklama
na ich produkty sa zobrazuje aj na weboch šíriacich konšpiračné teórie, čim
legitimizujú tieto weby a zároveň ich finančne podporujú.18 Existuje napríklad projekt Konšpirátori.sk, v ktorom odborníci odobrujú zoznam webov,
ktorí šíria konšpirácie. Otázka konšpirácii a propagandy – jej geopolitického pôvodu a dopadu na populáciu – musí byť súčasťou balíka boja s extrémizmom. Naráža však nielen na problematickú kompetentnosť silových
zložiek, vrátane tajných služieb, a na slabú imunitu voči extrémizmu v nich,
ale aj na politický analfabetizmus elít, ktoré nedostatočne rozumejú vážnosti hrozby pre vlastné prežitie.
Na druhej strane treba zmierňovať katastrofické scenáre o bezbrehom dopade internetu na nevedomú populáciu, ktoré šíria niektorí autori
najmä po úspechu obskúrnych praktík americkej prezidentskej kampane v roku 2016 (známy sa stal napríklad prípad Cambridge Analytica).19
Internet je médium, ktoré vplýva na ľudí a ľudia tiež internet tvoria. Tak
ako v prípade rozvoja masových médií, aj internet potrebuje dobudovať
etické a profesionálne štandardy, aby sa stal menej deštrukčný a spoločensky zodpovednejší. Samotné médium šírenia (napr. sociálne siete) však
nemôže byť zodpovedné za rast extrémizmu. Extrémisti sú konkrétni ľudia, nie internet.
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Záver
V liberálno-demokratických režimoch možno o extrémistickej politike hovoriť v prípade, že jej ide o systémovú zmenu režimu. V tomto je
tiež zásadný rozdiel medzi štýlom populistickej politiky a extrémizmom.
Nepomôže preto len zmena populistického jazyka, ale celej paradigmy:
potrebná je pozitívna programová politika a drobná práca v teréne, ktoré
musia dostať prednosť pred negativizmom politického boja a programovou vyprázdnenosťou mediálnych kampaní. Ako naznačujú voľby v rokoch 2016 a 2017 vo viacerých európskych krajinách (Rakúsko, Holandsko, Francúzsko), bod obratu pravdepodobne nastáva a voliči stoja opäť
o programové témy a prax.

Odporúčania
V rámci stranícko-politického systému existujú len obmedzené možnosti
potláčania extrémizmu. Zásadná musí byť jednota demokratických síl proti
extrémizmu navonok a presvedčenie, že s fašizmom sa nedá vyhrať tým, že
sa demokratickí konkurenti vyberú jeho smerom.
Ak existujú prostriedky ako potlačiť rast extrémizmu na ekonomickom
poli, je to v prvom rade odstraňovanie zaostávania sociálne vylúčených spoločenstiev, teda primárne chudoby. Oveľa väčšmi ako ekonomické nerovnosti či ekonomická kríza vplýva v slovenskom prípade na rast extrémizmu
slabá ochrana demokratického zriadenia a slabosť štátu dodržiavať a vymáhať vlastné pravidlá (reálna či vnímaná korupcia, ktorá sa stala „zaklínadlom“ tzv. alternatívnej populistickej politiky proti programovým stranám, je
len súčasťou balíka problémov slabého štátu).
Posilnenie zložiek polície a prokuratúry v boji s (primárne pravicovým)
extrémizmom je preto dôležité, potrebné sú však komplexnejšie stratégie
socializácie policajtov, prokurátorov a sudcov do moderných poznatkov
o politických hnutiach, nacionalizme, rasizme a pod. Táto dlhodobá stratégia, v ktorej je akútne potrebná najmä kvalitná sociálna veda, je na Slovensku stále nedobudovaná. Jej dobudovanie môže byť realizované iba v dlhodobej perspektíve.
Nízka schopnosť zabezpečiť výchovu k demokratickému občianstvu
je samozrejme v prvom rade odrazom zanedbaného kultivovania vyspelej
vedy o človeku. Oveľa potrebnejšia sa však javí etnocentricky nezaťažený
učebný program naprieč viacerými predmetmi, ktorý bude stavať na poznatkoch kozmopolitnej vedy, nie vlastivedy.

JURAJ BUZALKA

Takýmto otvoreným spôsobom tiež treba sformulovať zmysel existencie
štátu. Model etnonárodného štátu ako bola od založenia definovaná Slovenská republika sa z mnohých dôvodov historicky dávno vyčerpal, a to
napriek aktuálnej vlne antikozmopolitanizmu a populizmu.
Generačný a internetový fenomén ako príčiny rastu extrémizmu sú preceňované. Treba sa sústrediť hlavne na štyri kľúčové oblasti pri potláčaní
rastu extrémizmu: politický systém a spolupráca demokratických síl, mocenské zložky štátu a súdnictvo, otázky sociálneho vylúčenia a vzdelávanie.
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