Nový prieskum GLOBSECu: Zaočkovať proti koronavírusu
by sa dalo len 36% ľudí na Slovensku
BRATISLAVA, 10. december 2020. Podľa štúdie GLOBSEC Trends 2020
sumarizujúcej výsledky prieskumu v 9 krajinách strednej a východnej Európy a
krajín západného Balkánu až tretina ľudí verí konšpiračným teóriám spojeným s
novým koronavírusom. Samotné Slovensko si v prieskume upevnilo pozíciu krajiny
najviac náchylnej veriť konšpiráciám spomedzi krajín V4 – takmer 40% opýtaných
napríklad verí konšpiračnej teórii o údajnej neexistencii vírusu COVID-19, ktorý má
byť iba nástrojom na manipuláciu spoločnosti.
Podobné je to s ochotou nechať sa zaočkovať proti tomuto vírusu, ktorá je v
skúmanom regióne na úrovni 37% (na Slovensku ešte o percento nižšia). Zaujímavým
a o poznanie optimistickejším zistením však je, že ochota zaočkovať medzi obyvateľmi
Slovenska stúpa až na 57% medzi ľuďmi, ktorí majú dôveru v štátne orgány. „Toto
zistenie ukazuje, aké dôležité je dobré vládnutie, ako i dôvera medzi verejnosťou a
vládnymi autoritami, najmä v čase krízy. Štátne orgány, ako aj ich predstavitelia, by
mali zlepšovať svoju strategickú komunikáciu a robiť, čo je v ich silách pre zvýšenie
dôvery v spoločnosti,“ hovorí analytička GLOBSECu a spoluautorka štúdie Miroslava
Sawiris.
Demokracia áno, nie však liberálna
Štúdia GLOBSEC Trends 2020 sa taktiež sústreďuje na rozdeľujúce a nenávistné
naratívy v spoločnosti. Práve v tomto smere prichádza so zaujímavým zistením: zatiaľ
čo ľudia v skúmaných krajinách väčšinovo súhlasia s členstvom v EÚ a NATO a sú za
demokraciu, zároveň 41% z nich demokraciu považuje za nebezpečnú, ak sa spája s
prívlastkom liberálna.
Čo sa týka Slovenska, až 90% obyvateľov SR považuje demokraciu za dobrý systém
riadenia pre svoju krajinu, čo Slovensko radí na popredné priečky medzi skúmanými
krajinami. Zároveň však takmer polovica opýtaných verí, že liberalizmus (44%) a Západ
(48%) prinášajú „dekadentný“ spôsob života, ktorý ohrozuje naše hodnoty a identitu.
„Podobné naratívy často démonizujúce 'tých druhých' podmývajú základné
demokratické hodnoty a často bývajú zneužívané politickými hráčmi v regióne. To
vedie k polarizácii a kultúrnym vojnám,“ vysvetľuje analytička a spoluautorka
dokumentu Katarína Klingová.
Silný koncept „mocného slovanského brata“
V prípade Slovenska podobný rozpor vidieť aj vo vzťahu k NATO. Zatiaľ čo podpora
nášho členstva v Aliancii stúpla zo 43% v roku 2017 na súčasných 61%, väčšina
opýtaných (56%) si však zároveň myslí, že NATO vedome provokuje Rusko
umiestňovaním základní v okolí jeho hraníc. „Proruské sentimenty sú obzvlášť silné v
krajinách, ako je Slovensko, Bulharsko, Srbsko či Čierna Hora. Koncept Ruska ako
'mocného slovanského brata' tu stále rezonuje až u troch štvrtín obyvateľov, v prípade
Slovenska toto číslo dosahuje až 78%,“ hovorí analytik GLOBSECu Daniel Milo.

Dôsledkom tohto vnímania je aj skutočnosť, že Rusko, podobne ako Čínu, vníma ako
bezpečnostnú hrozbu čoraz menšie percento respondentov – na Slovensku približne
iba pätina opýtaných.„Väčšina ľudí tvrdí, že ich krajina je príliš malá na to, aby vôbec
tieto veľmoci zaujímala. To je nebezpečný prístup, ktorý je úplne v rozpore so
zisteniami tajných služieb v mnohých krajinách regiónu,“ dodáva Dominika Hajdu,
analytička GLOBSECu a spoluautorka dokumentu.
Prieskum bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke minimálne 1000 respondentov v
deviatich krajinách, menovite: Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Maďarsko, Poľsko,
Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovensko a Srbsko koncom na prelome septembra
a októbra 2020. Celá štúdia v anglickom jazyku je dostupná na tomto linku.
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