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Demokrac ie?
Zrušeno!

P ed každými volbami p icházíme
s heslem „Kdyby mohly volby n co
zm nit, dávno by je zakázali“.
A b hem každého volebního období
se každý m že p esv d it o jeho
platnosti.

Politické a ekonomické elity nám
spole n  se svými médii neustále
omílají, že žijeme v demokracii a že
je to ten nejsvobodn jší systém.
V  demokracii  se  údajn  vše  ídí  v lí
lidu. A volby jsou prost edkem jeho
vlády. Ve volné sout ži politických
subjekt  si prý každý m že zvolit
politický program, který je mu nej-
bližší, a svým hlasem ho pomoci pro-
sadit. Bla, bla, bla. Pohádky pro
hlupáky.

Tak dlouho nám namlouvali, že je
konec ideologií a velkých vypráv ní,
až jsme se ocitli ve sv t , kterému
vládne jedna ideologie, která je ag-
resivn jší a rozpínav jší než všechny
ty, které m ly být uloženy na smetiš-
t  d jin. Ocitli jsme se ve sv t , je-
hož sm r neur ují lidé poslušn  há-
zející  lístky  do  volebních  uren,  ale
elita, která s t mito lidmi ani nep i-
jde do styku. Tou ideologií je neoli-
beralismus, likvidující jakékoliv po-
kusy vzdoru na všech úrovních.
Ideologie manipulující s lidmi kombi-
nací propagandy, konzumu, kontroly,
nejistoty a dluhu.

Necháváme si nakukat, že žádné
alternativy k této ideologii neexistu-
jí, že je nutné celý sv t srovnat bul-
dozerem globální kapitalistické he-
gemonie. Necháváme se štvát proti
sob , atomizovat, flexibilizovat,
kupovat… což má jeden spole ný

d vod: abychom se nemohli nikdy
dát dohromady a povstat proti holé
skute nosti, že jedno procento má
tak ka neomezenou moc nad zbylý-
mi dev tadevadesáti.

Ve jménu zisku ekonomických elit
jsou zbída ováni jedinci, rodiny, celé
komunity a dokonce i státy, které by
m ly být údajn  suverénní. Jestli
byl n kdo zatím natolik naivní
a v il pohádce o demokratických
volbách, p íklad ecka ho snad už
zcela vylé il. Kdo dosud v il v su-
verenitu stát , snad už vidí, že se
dávno staly koloniemi nadnárodního
kapitálu.

ecko bylo zbída eno chováním
tamních politických elit a místních
oligarch , stejn  jako bezohlednými
spekulacemi na mezinárodních fi-
nan ních trzích. Po rozd lení ko isti
bylo obyvatel m cynicky sd leno, že
si žilo nad pom ry. Jenže na bíd  se
dá vyd lávat vesele dál. A tak ecké
vlády ve spolupráci se zahrani ními
politiky a banké i p ipravily svým
obyvatel m ádnou porci škrt , jež
je uvrhla do nekon ící spirály nuzác-
tví, která nejednou kon í bezdomo-
vectvím a sebevraždami.

To samoz ejm  vyvolalo mezi lidmi
nespokojenost a za ínala být slyšet
opozice odsuzující bezohlednou poli-
tiku škrt . Pozornost nespokojených
levicových kverulant  m la odvést
aktivita fašistických sil, kterým se
najednou dostalo financí i krytí ze
strany policie. Fašisté m li také ka-
nalizovat nespokojenost lidí od elit
sm rem k imigrant m. Nebezpe í to-
hoto nástroje známe z historie a po

vln  fašistických násilností a vražd
v  ecku  byl  nakonec  (nejspíš  do as-
n ) odstaven na vedlejší kolej.

V lednových volbách vyhrála v ec-
ku levicová strana Syriza. Korporátní
média nep estávala psát o rudém ne-
bezpe í, lidé ji ale volili, jelikož p i-
slíbila,  že  zruší  politiku  škrt ,  75
procenty zdaní své bohá e a p ed
zájmy kapitálu postaví zájmy lidí.
Nov  vzniklá ecká vláda však brzy
narazila. Banké i, nadnárodní finan -
ní instituce a zahrani ní politici slou-
žící stejným zájm m Syrize vzáp tí
dali jasn  najevo, kdo je tady pánem
a kdo bude ur ovat její vládní po-
litiku v podstatných ekonomických
otázkách. A opravdu to nebude lid,
který si tuto vládu zvolil (jako kdyby
n kdy byl). Volební program, mandát
od voli , státní suverenita? Tento-
krát se to ale elitám nehodí. Takže
zapome te, demokracie je poslušná.
U vlády a  je, kdo chce, pravidla
hry  m nit  nesmí.  A  tahle  pravidla
se nepíšou ve volbách, ta píše ono
jedno procento.

Kdo  v í  na  volby,  a  ne eká,  že
n co zm ní. Není na ase za ít psát
vlastní pravidla?


