
Prečo potrebujeme serióznu kritiku
Únie
Koronakríza otestuje odolnosť našich demokracií.
Občania sú náchylnejší veriť intelektuálne nepoctivej
kritike.
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Po tom, čo sa v úvodných týždňoch pandémie začali členské štáty

uzatvárať a riešili nedostatok medicínskeho materiálu tým, že si vzájomne

blokovali dodávky s cieľom zabezpečiť vlastné akútne potreby, sa na Úniu

znieslo množstvo kritiky poukazujúcej na nedostatok solidarity.

Mnohé komentáre vznášali otázku, že vraj načo je nám Únia, keď

základná solidarita neexistuje v takejto situácii. Začala sa tu šíriť

porazenecká nálada, pretože zo začiatku krízy sa Číne a Rusku podarilo

vytvoriť dojem, že oni nielen krízu zvládajú, ale nám v EÚ aj prakticky

pomáhajú.



Článok pokračuje pod video reklamou

Video reklama

Michal Hvorecký v tom kontexte písal o „nevyspelosti Únie“, ktorá ho

„sklamala“, pretože v nej vraj prevládli „národné riešenia“ (Únia v kríze

sklamala, Sme, 18.3.2020).

Tak fajn. Toto sa ešte dá vnímať ako v podstate bežná nedôslednosť

občana, ktorý sa analýzam EÚ nevenuje a jednoducho nevie, že Únia

nemá právomoci koordinovať či nariadiť členským štátom, ako majú

zabezpečiť ochranu zdravia svojich občanov.

Navyše, ako vieme, už v tom čase sa v Únii rozbehla nielen solidarita

medzi členskými štátmi napríklad vo forme dodávok zdravotníckeho

materiálu, ale aj vo forme vzájomného prijímania pacientov do nemocníc

alebo v bezprecedentných balíčkoch pomoci na hospodársku obnovu,

ktoré štáty Únie a jej inštitúcie spoločne pripravili a odsúhlasili.

Horšie to však je v prípade akademických kolegov, ktorí sa analýzam

medzinárodnej i európskej politiky venujú, a napriek tomu prichádzajú s

podivnými konštrukciami.

Príkladom je Tomáš Profant, ktorý útržkovito konštruuje interpretáciu EÚ

ako rasistického a koloniálneho politického projektu, ktorý má za cieľ

vykorisťovanie afrických a iných krajín a tvrdí, že „zrkadlo histórie nás núti

pýtať sa, ako sa (takéto) zakladajúce myšlienky spoločnej Európy

prejavujú v jej fungovaní dodnes“.

Zachádza aj ďalej a podsúva myšlienku, že spolu s africkými krajinami

sme aj my v EÚ vykorisťovaní, pretože naša ekonomika funguje len ako

montážna dielňa a výrazná časť zisku zo Slovenska uniká (EÚ nie je len

liekom na vojny, Sme, 30. 4. 2020).

Človek si povie, dobre, ide tu o ďalšiu zo zle odkopírovaných snáh

poniektorých slovenských akademikov o kvázi-ľavicové intelektuálstvo.

Problém však je, že takéto konštrukcie neobstoja nielen v bežných

ľavicových intelektuálnych kruhoch, ale nemajú oporu ani v bežnej

https://komentare.sme.sk/c/22361620/eu-v-krize-sklamala.html
https://komentare.sme.sk/c/22392470/eu-nie-je-len-liekom-na-vojny.html


Súvisiaci článok Únia počas korony

robí to, čo sme jej dovolili Čítajte 

“

Sme slobodnou a
rovnocennou členskou
krajinou Únie, v ktorej
spolurozhodujeme o
našich spoločných
politikách, a tak neviem
presne, v čom by tieto

akademickej literatúre.

Prečo nie sme kolónia

Iste, európsky kolonializmus je historický i

sociálny fakt a Únia a jej vzťahy so svetom

majú určité historické a inštitucionálne

základy, ktoré nadväzujú na toto koloniálne

dedičstvo.

Ako vo svojich analýzach ukazuje, napríklad

Veronique Dimierová zo Slobodnej

univerzity v Bruseli, administratívny aparát,

ktorý má v Európskej komisii na starosti rozvojovú spoluprácu s africkými

a inými tretími krajinami mal v 50. a 60. rokoch minulého storočia z

personálneho a organizačného hľadiska genézu v štruktúrach

francúzskych, belgických či holandských koloniálnych administratívach.

To však neznamená, že vtedajšia (či dnešná) Únia je vo vzťahoch so

svetom koloniálnou veľmocou.

Európska integrácia bola od začiatkov motivovaná okrem iného snahou o

udržanie demokratického vládnutia v členských krajinách, ako aj snahami

o rovnosť a demokratické princípy vo vzťahoch so svetom.

To ukazujú napríklad analýzy

globálneho konzorcia

výskumníkov v projekte

GLOBUS financovaného zo

zdrojov programu EÚ

Horizont 2020, Únia sa na

rôznych úrovniach dnes

snaží o tvorbu pravidiel a

spôsobov, ktoré majú za cieľ

rozvoj spravodlivých

medzinárodných režimov, či

http://komentare.sme.sk/c/22363735/unia-pocas-korony-robila-to-co-sme-jej-dovolili.html?ref=av-left


fakty a realita mali
pripomínať stav kolónií.

„

už ide o boj s klimatickými

zmenami, otázky rodovej

rovnosti, migráciu alebo o

sociálnu spravodlivosť.

No a čo sa týka Slovenska,

tak životná úroveň sa v rokoch 2003 – 2017 takmer zdvojnásobila, keďže

náš HDP na obyvateľa vzrástol o 94 percent. V tom istom období k nám

prišlo takmer 30 miliárd investícii z fondov EÚ, zo zdrojov EÚ bolo

obnovených 2248 km cestných komunikácii, bolo podporených 949

výskumných projektov a dalo by sa pokračovať.

A to samozrejme nehovorím o realite otvorenosti hraníc a trhov a

možnostiach, ktoré z toho pre našich jednotlivých občanov, univerzity či

firmy z členstva v Únii plynú. Sme slobodnou a rovnocennou členskou

krajinou Únie, v ktorej spolurozhodujeme o našich spoločných politikách,

a tak neviem presne, v čom by tieto fakty a realita mali pripomínať stav

kolónií.

Presne pomenovať problémy

Vo vonkajších vzťahoch Únie však, samozrejme, existujú mnohé

problematické aspekty vo vzťahu so spoločnosťami v našom susedstve.

Napríklad, ako sme s kolegyňou Pernille Riekerovou ukázali v prípadovej

štúdii Ukrajiny v rokoch po majdane, hoci Únia vyžaduje racionálne

zmeny a implementáciu ňou navrhovaných reforiem, na strane samotnej

EÚ je prítomná nekoordinovanosť a dizorganizácia, keď jej inštitúcie a

členské štáty často podporujú rôzne procesy reforiem a dochádza často

k duplicite alebo k iným druhom neefektívnosti.

Únia sa pri podpore reforiem takisto stretáva s neporozumením zo strany

miestnej populácie. Ako ukázal napríklad výskum môjho tímu na základe

vzorky 206 respondentov v meste Mitrovica na severe Kosova, v severnej

časti mesta obývanej prevažne kosovskými Srbmi, existuje výrazne

negatívnejšie vnímanie úlohy Únie pri podpore miestnych reforiem ako v

južnej časti mesta obývanej prevažne kosovskými Albáncami.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07036337.2018.1467412
http://eunpack.eu/


Súvisiaci článok Európu potrebujeme

dnes viac ako za Mečiara Čítajte 

Náš výskum ukázal, že miestne aktivity a finančné priority Únie

nedostatočne berú do úvahy miestne vnímanie priorít a záujmov.

Teda dôvodov na kritiku fungovania Únie vo vzťahoch s tretími krajinami

je mnoho. Lenže mala by to byť kritika opretá o seriózny výskum a,

prípadne, aj kritika konštruktívna, zameraná na to, ako zlepšiť fungovanie

Únie, ktorá je naším politickým usporiadaním.

Potrebujeme stabilnú verejnú sféru

Kríza spojená s koronavírusom otestuje

odolnosť našich demokracií, pretože v

takýchto krízových situáciách sú občania

náchylní veriť rôznym hoaxom,

dezinformáciám a konšpiračným

konštrukciám.

Ekonomiky členských štátov EÚ čelia

bezprecedentným prepadom, dosahy na

spoločnosti budú zásadné a Únia hľadá spôsoby, ako v týchto globálnych

turbulenciách čo najlepšie ochrániť svojich občanov a náš spôsob života

zahŕňajúci sociálne istoty pre dôstojnú existenciu.

Práve v tomto čase musíme byť schopní sa spoľahnúť na štandardné

médiá ako na platformy serióznej verejnej diskusie o Únii a na expertov

ako na zodpovedných prispievateľov do takejto diskusie.

Apelujem preto na novinársku obec a na obec vedeckú a expertnú:

dbajme, prosím, na kvalitu obsahu toho, čo umiestňujeme do sféry

verejnej, pretože tam v konečnom dôsledku začína aj končí naša Únia i

naša demokracia.

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

http://komentare.sme.sk/c/22395944/uniu-potrebujeme-viac-ako-za-meciara.html?ref=av-left
https://primar.sme.sk/t/8154/koronavirus-sars-cov-2

