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Abstrakt 
 

Táto práca je venovaná komparatívnej analýze dvoch sociálnych hnutí, menovite hnutiam 

Occupy a gréckym protestom. Práca pozostáva z troch hlavných kapitol, priameho 

porovnania a záveru.  

Prvá kapitola je venovaná teoretickému základu. Na základe teórie sa následne rozoberajú 

jednotlivé atribúty porovnávaných hnutí. Druhá kapitola sa venuje hnutiam Occupy, 

najmä hnutiu Occupy Wall Street, ich histórii, dôvodom k vzniku, požiadavkám 

a výsledkom. Tretia kapitola sa zaoberá gréckymi protestmi, dôvodom ich vzniku 

a dopadmi na spoločnosť a ekonomiku štátu. Štvrtá kapitola porovnáva dve protestné 

hnutia. V piatej kapitole sa nachádza záver a rekapitulácia záverov práce.  

 Hlavným cieľom tejto práce je porovnanie histórie a okolností, za ktorých tieto 

protestné hnutia vznikli, ako aj porovnaniu spoločných a rozdielnych znakov.  

 

Kľúčové slová: hnutie, sociálne hnutie, protest, revolúcia, občianska neposlušnosť, Nové 

sociálne hnuta, Trojka, Grécko, Occupy, Occupy Wall Street, neoliberalizmus, 

keynesianizmus, ekonomika 
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Abstract in English 
 

This work deals with a comparative analysis of two social movements, namely 

Greek protests and Occupy movement in USA. The work consists of three main chapters, 

a direct comparison and a conclusion.  

The first chapter is a theoretical base, upon which the whole work is based and the 

information provided in this chapter is further processed. The second chapter deals with 

Occupy movements, description of their requirements, history and organization. The 

structure of the third chapter is the same regarding Greek protests. The fourth chapter is a 

comparison of the two social movements. The fifth chapter is the conclusion.  

The main goal is to describe a history and circumstances, upon which the 

movements has emerged, together with comparison and evaluating differences among 

these movements.   

 

Key words: movement, social movement, protest, revolution, civil disobedience, New 

social movements, Troika, Greece, Occupy, Occupy Wall Street, neoliberalism, 

Keynesianism, economics 
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Predhovor 
 

 V priebehu rokov 2009-2012 sa objavilo veľké množstvo protestov obyvateľstva 

v štátoch, ktoré boli považované za stabilné demokracie. Či sa jedná o USA, symbol 

demokracie, pokračujúc štátmi EÚ ako Grécko, Nemecko, Španielsko alebo Spojené 

kráľovstvo Veľkej Británie a Írska, končiac protestmi na Blízkom a Ďalekom Východe.  

 Spoločným menovateľom týchto hnutí bol pocit nespravodlivosti voči politike 

vlád a stále sa zhoršujúce podmienky mládeže, stredných a najchudobnejších vrstiev. 

V západnom svete sa pridali protesty voči strate legitimity demokraticky volených 

zástupcov ľudu a prerastaniu biznisu a politiky s neblahými následkami pre spoločnosť.  

 Táto práca sa primárne venuje porovnaniu protestov v Grécku a protestov v USA 

a iných častiach sveta, pod spoločnou vlajkou s názvom Occupy. Dôvodom na výber tejto 

práce bola z laického pohľadu podobnosť medzi hnutiami, nedostatok informácií 

v lokálnych médiách a neexistencia vedeckého výskumu na túto tému. Cieľom bolo 

určenie rozdielnych a spoločných znakov oboch hnutí v socio-ekonomickom kontexte 

doby, v ktorej sa udiali. Metóda použitá v praktickej časti je zber informácií z voľne 

dostupných zdrojov, ich sumarizácia a následné porovnávanie na základe teoretického 

rozpracovania revolúcií, sociálnych hnutí a podobných javov. Výsledkom je hĺbková 

analýza oboch hnutí a priame porovnanie ich vlastností, histórie a dopadov.  

 Za podporu, informácie, usmernenie a rady chcem poďakovať školiteľke 

a vedúcej bakalárskej práce, Ing. Brigite Schmögnerovej, CSc. Bez jej spolupráce 

a záujmu by táto práca nebola vznikla. Rovnako chcem poďakovať Dagmar Kusej, PhD. 

za podnetné pripomienky a mnohé informácie technického charakteru.  
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Úvod 
  

 

  Existencia mnohých protestov v priebehu rokov 2010-2012 znižuje prehľadnosť 

ich motívov, cieľov a použitých metód. Čo sa však môže zdať ako jednoliata masa 

protestujúca proti vláde je v skutočnosti agregát najrôznejších skupín obyvateľstva, 

komunít, odborárov a mnohých ďalších skupín. Táto práca chce ukázať, že hnutia v USA 

a v Grécku sú z veľkej časti odlišné, či už participantmi, cieľmi a metódami použitých 

nátlakových akcií.  

 Metódy použité v praktickej časti tejto práce sú zber voľne prístupných dát 

z periodík, novín, prípadne internetových portálov, ako aj porovnávanie a opis 

štatistických ekonomických dát a prieskumov, ktoré tvoria nevyhnutnú časť výskumu. 

 V prvej kapitole sú rozpracované teórie o sociálnych hnutiach, občianskej 

neposlušnosti a revolúcii. V nich sú charakterizované predpoklady pre vznik nepokojov 

a protestov, priebeh a potenciálne dopady, na základe ktorých sa v ďalších kapitolách dve 

porovnávané hnutia opisujú. Rovnako je v prvej kapitole definovaný aj ideový základ 

protestov poslednej doby, ktorý dokázal mobilizovať ľudí do protestov a dodať im 

zjednocujúcu myšlienku.  

 Druhá kapitola je venovaná hnutiu Occupy, dôvodom jeho vzniku zo socio-

ekonomického uhlu pohľadu, histórii a priebehu, metódam použitým pri boji a dopadmi 

hnutia, ktoré po prvotnom nezáujme verejnosti získalo pomerne veľkú popularitu.  

 Tretia kapitola sa zaoberá gréckymi protestmi, históriou ich vzniku, popísaním 

okolností v medzinárodnom systéme, politickou a ekonomickou analýzou udalostí pred 

a počas protestov ako aj dopadmi použitých metód protestov na ekonomiku štátu.  

 Štvrtá kapitola prezentuje tabuľku s porovnaním oboch hnutí na základe 

teoretického rozpracovania.  

V záverečnej kapitole nadväzujem na zistené výsledky a dodávam k nim potrebné 

vysvetlenie, zhrnutie zistených okolností a stanovenie miery podobnosti a odlišnosti 

medzi hnutiami.  
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Kapitola 1: 

Teoretické pozadie sociálnych hnutí, občianskej neposlušnosti, 
post-demokracie a revolúcií. 
 

 

 Kto robí nenásilnú revolúciu neuskutočniteľnou, ten robí násilnú revolúciu 

nevyhnutnou.  

John F. Kennedy 

 

I keď definície sociálnych hnutí sú mnohé, autori sa zhodujú na tom, že sociálne 

hnutia sú kolektívne telesá vyznačujúce sa schopnosťou spojiť ľudí rôznych kategórií a 

tried, ktorí zdieľajú rovnaký názor na určitý problém spoločnosti (alebo minimálne sa 

dokážu dohodnúť na veciach, s ktorými nesúhlasia (Crossley, 2002)) a tým sa dostávajú 

do konfliktu s elitami, pričom vďaka kolektívnemu duchu prinášajú diskusiu, nové 

myšlienky a formy vyrovnania sa s problémami spoločnosti, respektíve požiadavky na 

zmenu. (Moyer, 1987) Na druhej strane je potrebné poznamenať, že hnutia sa vyznačujú 

silnou neusporiadanosťou a neinštitucionalizovanoštou, bez hierarchickej štruktúry (Frič, 

2007; Crossley, 2002). 

 Sociálne hnutia spája spoločná akcia – protest. Protesty môžu mať mnohé formy, 

či sa jedná o spontánne, alebo organizované protesty občanov v mestách, okupovanie 

verejných priestranstiev, štrajky (vrátane generálneho). Pritom môže prísť aj k násilným 

stretom a ničeniu majetku.  

 

1.1 Nové sociálne hnutia 
 

 Počas 20. storočia sa vytvorilo množstvo teórii sociálnych hnutí. Každá teória sa 

sústredila na iný aspekt a používala rozličné metódy. Niektoré teórie boli založené na 

empirických pozorovaniach. Iné, ako Habermasova teória Nových hnutí, boli viac alebo 

menej predpovedané. Po roku 1970 sa vytvorili dve hlavné skupiny teórií skúmajúcich 

sociálne hnutia. Prvá teória, používaná najmä americkými akademikmi, je nazývaná 

Teória mobilizácie zdrojov. Druhá, post-marxistická teória, používaná najmä v Európe, sa 
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nazýva teória Nových sociálnych hnutí (ďalej NSM). Hnutie Occupy Wall Street (ďalej 

len OWS), ako aj jemu podobné hnutia na celom svete (najviditeľnejšie v Londýne), je 

orientované na zmenu spoločenských hodnôt. Na jeho vysvetlenie a popis sa hodí teória 

Nových sociálnych hnutí, na ktorú sa táto práca bude zameriavať.  

 Vodcovstvo v Nových hnutiach je odlišné od iných sociologických fenoménov – 

prevláda v ňom množstvo vodcov (s možnou vzájomnou konkurenciou – ak sa vodca 

neosvedčí, môže byť nahradený iným, schopnejším (Frič, 2007)), ktorí nie sú "heroickými 

tvorcami dejín, ale manažéri organizácií so snahou čo najefektívnejšie dosiahnuť svojich 

cieľov" (Frič, 2007, s. 2)[autor prekl.]. Na druhej strane sa Nové sociálne hnutia snažia 

byť budované bez hierarchickej štruktúry, s horizontálnym rozdelením moci a s prvkami 

priamej demokracie (Crossley, 2002).  

 Nick Crossley, sa dokonca zamýšľa nad skutočnosťou, že antikorporátne protestné 

hnutia (medzi ktoré by sme čiastočne mohli zaradiť aj OWS) sú "ešte novšie sociálne 

hnutia" (Crossley, 2003, s. 1)[autor prekl.], nakoľko sú zamerané na obnovenie morálnych 

hodnôt spoločnosti so súvisiacou krízou kapitalizmu v post-industriálnej spoločnosti. 

Autor vo svojej práci upozorňuje, že napriek mnohým podobnostiam s NSM je anti-

korporativizmus "novou kapitolou v histórii sociálnych hnutí" (Crossley, 2003, s. 303) 

[autor prekl.]. 

 

 1.1.2 Habermas a jeho teória NSM 

 

Nové sociálne hnutia vychádzajú najmä z myšlienok Habermasa (pričom netreba 

zabúdať na Tourraina a ďalších). Pre úplné pochopenie kontextu jeho prác je na mieste 

vysvetliť v skratke hlavné pojmy využívané v jeho prácach a ich dopad na teórie o NSM. 

Analýza bude zahŕňať dualistické rozdelenie spoločnosti na životný priestor1 a systém. 

Systém je v skratke schopnosť ľudí koexistovať bez nejakých formálnych alebo 

neformálnych vzťahov – príkladom môže byť spoločná mena, vytvárajúca pocit 

súdržnosti (Crossley, 2003; Habermas, 1987). 

 Životný priestor je spolutvorený komunikatívnym jednaním ľudí, pozostávajúcim 

z použitia reči a jazyka. Autor poukazuje na nutnosť jeho odlíšenia od inštrumentálneho a 

strategického jednania, ktoré sa primárne venuje dosiahnutiu úspechu a zisku. 

                                                 
1 Lifeworld 
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Komunikatívne jednanie sa naproti tomu odlišuje v schopnosti niesť stopy emócií, citov a 

pocitov, ktoré následne dokážu ovplyvňovať samotnú komunikáciu, jej účel a zmysel a je 

de facto "komunikatívnym priestorom spoločnosti, v ktorom sú reprodukované tradície, 

vedomosti, identita a iné aspekty kultúry" (Crossley, 2003). Bez neho by nebola možná 

sociálna interakcia medzi ľuďmi, respektíve by sa zredukovala na dosahovanie zisku, 

prípadne úspechu.  

 Nové sociálne hnutia vznikajú ako reakcia na problém "kolonizácie životného 

priestoru" a "kultúrneho ochudobňovania", spolu s "úpadkom verejného priestoru" 

(Habermas, 1987; Crossley, 2002; Crossley, 2003). 

 Kolonizácia životného priestoru je problém zasahovania štátu a ekonomiky (trhu) 

do života jednotlivca. Pre pochopenie kontextu, Habermas písal svoju prácu v období 

úpadku keynesiánskeho modelu sociálneho štátu v Európe, kedy štáty získavali stále 

väčšie práva na reguláciu správania občanov a ich prípadné sledovanie. "Výsledkom je 

strata slobody aj významu..." (Crossley, 2003, s. 294) [autor prekl.], nakoľko všetok 

kreatívny potenciál spoločnosti je utlmený a utopený v nánose byrokratického aparátu, 

ktorý efektívne zabraňuje každej zmene a "zároveň úspešne redukuje priestor na výber 

a manévrovanie" (Crossley, 2003). 

 Kultúrne ochudobňovanie je problémom opísaným už v statiach Tocquevilla a 

jeho pohľadu na vznik demokratickej totality – pokračujúca deľba práce a špecializácia 

atomizuje spoločnosť a vytvára masu individualít, ktoré majú problém si nájsť cestu k 

spolupráci a preto vnímanie sveta a politiky, či už národnej alebo lokálnej, sa stáva 

neúplným a nedostatočným. Masu individualít je omnoho jednoduchšie ovládať, ako 

vzdelaných občanov, ktorí sú schopní sa zomknúť v prípade, že to je potrebné a vyjadriť 

svoju nespokojnosť (Tocqueville, 1863). 

 Problémom konzumerizmu a komodifikácie sa zaoberalo už množstvo učencov, 

Marxom počínajúc. Habermas a Crossley dodávajú tejto problematike mierne odlišný 

rozmer – tak ako existujú vyššie spomenuté javy ako kolonizácia životného priestoru a 

kultúrne ochudobňovanie zapríčinené prenikaním štátu do osobného života, jeho 

protistrana, alebo druhá strana mince, sa nazýva prenikaním ekonomiky a trhu do životov 

jednotlivcov – komodifikácia osobných vzťahov a iných príjemných osobných aktivít, 

ktoré sú prepočítavané na peňažnú a časovú hodnotu - sú komercionalizované (Crossley, 

2003). 

Posledným dôležitým prvkom vysvetlenia Habermasových myšlienok, je úpadok 

verejnej sféry, ktorá je na jednej strane spôsobená faktom, že politika prestala slúžiť 
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občanom a slúži len záujmom vyššej korporátnej elity na presadzovanie zákonov veľkého 

biznisu. Tieto fakty už svojho času Platón označil za jednu z prehnitých foriem vlády – 

oligarchiu/plutokraciu (Plato, 2008) Na druhej strane je táto verejná sféra otrávená veľmi 

agresívnym vplyvom lobistických skupín a ekonomických vplyvov, pričom celá politika 

sa stáva „maškarným plesom“ organizovaným PR agentúrami a image stylistami. 

Povrchná krása a vystupovanie sú dôležitejšie ako obsah samotnej politiky a presýtení 

občania prestávajú vnímať politické dianie (Habermas,1987; Crossley, 2002; Crossley, 

2003). 

 Habermas dospieva k názoru, že práve NSM sú schopné zmeniť stav vecí. 

Nakoľko sa vymykajú štandardne vnímaným inštitúciám a hnutiam, stávajú sa odolnejšie 

voči korupcii, tlaku peňazí a moci. Vytvárajú spoločenskú diskusiu o stave kultúry, 

tradícií, morálky a politiky, o tom, či sú tieto sociálne fenomény a prístup k nim stále 

aktuálne, alebo je potrebné ich pozmeniť spolu s dobou, ktorá nastala. V skratke - hnutia 

presadzujú remoralizáciu a rekonštrukciu životného priestoru (Habermas, 1987). 

 

 1.1.3 Rozdiel medzi Habermasovým NSM a Crossleyho prínosom 

 

 Crossley prišiel k záveru, že novodobé anti-korporátne hnutia vznikli ako reakcia 

na neoliberalizmus, ktorý bol vnútený spoločnosti ako odpoveď na pád ideológie 

sociálneho štátu. Sociálny štát dnešného typu bol vytvorený po II. svetovej vojne ako 

obrana voči socializmu stalinského typu, čím sa efektívne umlčala robotnícka trieda 

a vytvoril sa triedny konsenzus. Na rozdiel od Habermasa sa Crossley nesústreďuje na 

kolonizáciu životného priestoru štátom, ale ekonomikou a trhom. "Ochrana 

„každodenného života“ (životného priestoru) pred vplyvom „veľkého biznisu“ (systém) je 

kľúčovou témou anti-korporátnych hnutí“ (Crossley, 2003, s. 297)[autor prekl.]. Okrem 

veľkého biznisu hnutia protestujú aj proti medzinárodným organizáciám (MMF, Svetová 

banka, ...) a kritizujú ich najmä pre poskytovanie veľkým firmám v ďalšom kolonizovaní 

života občanov. Autor dáva najavo, že tak ako na krízu sociálneho štátu bolo odpovedané 

neoliberalizmom, tak na krízu neoliberalizmu je odpovedané anti-korporátnymi hnutiami 

a návratom k niektorým prvkom sociálneho štátu.  

Ako poznamenáva Crossley, Habermas nedokázal predvídať vytvorenie "Novej 
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pravice".2 Ďalšie rozdiely sú medzi ponímaním Prvého a Tretieho sveta a ich vzájomnej 

interakcii v súvislosti s NSM, avšak pre potreby tejto práce sú irelevantné (Crossley, 

2003; Habermas 1987).  

 

 1.1.4 Myšlienky o Metahnutí 

 Metahnutie, tak ako ho charakterizuje Umair Haque a Dave Pollard, je agregátom 

sociálnych hnutí prebiehajúcich v najrôznejších krajinách sveta, či sa jedná o hnutia 

súhrnne nazývané Arabská jar, násilné nepokoje v UK, hnutia Indignados (Indignez-vous! 

alebo Rozhorčení!) alebo Occupy hnutia v rôznych častiach sveta, ktoré spojuje anti-

korporativistická aktivita a snaha o zavedenie skutočnej demokracie.3 Motiváciou tohto 

metahnutia je pocit “straty ľudskej dôstojnosti, moci nad sebou samým a nepodstatnosti 

voči globálnej monokultúre korporativistickej spoločnosti” (Pollard, 2011, s. 2)[autor 

prekl.] ako aj “hnevu voči hlbokej nespravodlivosti, ani nie z dôvodu, že bohatí sa stávajú 

bohatšími, ako skôr voči strate schopnosti robiť rozhodnutia (human agency) 

a zachovania suverenity nad vlastným osudom” (Haque, 2011, s. 1)[autor prekl.]. Haque 

predpokladá, že daný problém nie je až tak problémom ekonomickej nerovnosti, ako skôr 

zlyhaním inštitúcií, ktoré jednotlivca obmedzujú v hľadaní jeho potenciálu, 

aristotelovskej eudaimonie (Haque, 2011). 

 Pollard, napriek inklinácii k myšlienkam Haqua prichádza po svojej rozprave k 

záveru, že z dôvodu rozdrobenosti a neschopnosti metahnutia nájsť svoj skutočný zmysel 

(identifikovaný ako “vzdelávanie a organizácia” pre skutočných 99%, ktorí sa “vzdali 

aktívneho zapájania sa do politických a ekonomických vecí” (Pollard, 2011, s. 3)[autor 

prekl.]) metahnutie vo finále zlyhá.  

1.2 Teórie občianskej neposlušnosti 
 

 Niektoré prvky protestov Occupy a gréckych protestov ulice sa dajú považovať za 

občiansku neposlušnosť a preto teoretická definícia a morálne zdôvodnenie tohto aktu je 

                                                 
2 Crossley ju nedefinuje ani nerozvádza, avšak môžeme ju pozorovať okrem iného napr. vo forme Tea Party v USA a silnému 

neoliberálnemu prúdu pravicových strán v iných štátoch od 80. rokov počnúc Reaganom a Thatcherovou 
3S autormi celkom nesúhlasím, nakoľko hnutia v Líbyi a iných krajinách mali medzi sebou aj radikálne živly, ktoré sa napríklad v 

miernejšej forme v Egypte dostali k moci (Moslimské bratstvo), pričom nemožno povedať že týmto frakciám išlo o demokraciu, ako 

skôr o likvidáciu spoločného nepriateľa. 
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na mieste. Občianska neposlušnosť je aktom otvoreného verejného porušenia zákona za 

účelom upozornenia na bezprávnosť alebo určitý spoločenský problém. V prípade hnutí 

Occupy neposlušnosťou môže byť okupovanie verejných priestorov stanmi (hoci 

nenásilné), v prípade gréckych protestov tu sú násilné strety ulice s políciou počas 

masových demonštrácií.  

 Rawls konštatuje, že jediný dôvod, prečo v spravodlivom spoločenskom systéme 

(ktorým predpokladá, že je len demokracia) vykonávať akt občianskej neposlušnosti, je 

upozornenie, kedy aj napriek demokraticky zvoleným elitám je prijatá legislatíva, ktorá 

priamo porušuje niektoré z ľudských práv, prípadne obmedzuje práva jednotlivcov na 

participáciu vo voľbách. (Rawls, 1999). S ním ale nesúhlasí Raz, ktorý pri demokracii 

vylučuje „právo“ na občiansku neposlušnosť, nakoľko ak chce nespokojný občan zmeniť 

zákon alebo momentálny stav, môže sa pomocou štandardizovaných demokratických 

procesov uchádzať o získanie mandátu od občanov a následné zavedenie zmeny. Na 

druhej strane Raz priznáva, že aj v demokraciách môžu nastať prípady, kedy sa porušujú 

občianske a ľudské práva. Tento fakt však nedáva „právo“ reagovať násilne. Autor 

dodáva (pravdepodobne na základe filozofie Locka, na ktorej je postavená Ústava USA), 

že občania majú „povinnosť“ zabezpečiť zmenu, ktorá ohrozuje demokratický poriadok, 

hoci aj porušením zákona. Reagovaním na problém občianskou neposlušnosťou nastane 

verejný proces a verejná diskusie, ktorá môže vytvoriť požadovanú zmenu  (Rawls, 1999; 

Raz, 1991). 

 Ako bolo spomenuté, absolútna väčšina autorov sa zhoduje v názore, že legitímny 

akt občianskej neposlušnosti by za žiadnych okolností nemal byť násilný (Rawls, 1999; 

Bedau, 1991; Haksar, 1991; Raz, 1991). Násilím sa rozumie “sabotáž, vraždy, pouličné 

bitky, ... v skratke všetky akcie, čo ničia majetok, ohrozujú život a zdravie a vyzývajú k 

povstaniu” (Morreall, 1991, s. 131) [autor prekl.]. Ako však poznamenáva ďalší autor, je 

otázkou, či dokážu tieto typy protestov vytvoriť väčšiu ekonomickú škodu, ako keď 

následkom občianskej neposlušnosti prestanú fungovať kritické časti hospodárstva, ako 

napríklad infraštruktúra, alebo zdravotná služba (Haksar, 1991). Morreall k tomu dodáva, 

že strach a psychologické násilie je omnoho nebezpečnejšie, ako násilie fyzické, pričom 

násilie chápe aj ako neprávosť urobenú voči majetku určitej osoby, respektíve jej 

nemožnosť „vlastniť a kontrolovať vlastný majetok“ (Morreall, 1991, s. 133)[autor 

prekl.].  
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 Avšak ako konštatuje kolektív pod vedením Thedy Skocpol: „Všeobecne môžeme 

predbežne zhrnúť, že argumenty masového vypovedania poslušnosti sú najlepšie 

aplikovateľné v prípadoch, keď pracujúce vrstvy a iné organizované demokratické sily 

nemajú prístup k ovplyvňovaniu sociálnej politiky v štandardných inštitucionálnych 

zložkách štátu. Napriek tomu efekty neposlušnosti môžu byť slabé, prípadne mimo 

predpokladaných požiadaviek a analytici by si mali dávať pozor na potenciálnu možnosť, 

kedy sa udalosti po protestoch obrátia proti protestujúcim“ (Skocpol & Amenta, 1986, s. 

139)[autor prekl.]. 

  

1.3 Teórie revolúcií 
 

 Masová participácia na protestoch, násilie a vzrastajúca hlboká nespokojnosť 

občanov všetkých spoločenských tried môže vyvolať vážny sociálny konflikt. 

 V tomto texte sa budem venovať najmä sociálnym revolúciám, predpokladom pre 

ich vznik a potenciálnym výsledkom. Hlavnými zdrojmi použitými pri vypracovaní tejto 

časti budú Crane Brinton a jeho Theory of a revolution (1965), Tanterov a Midlarskeho 

výskum uverejnený v periodiku Conflict Resolution v roku 2011 a Adamsovo dielo The 

Theory of Social Revolutions (1914).  

 Sociálne revolúcie a sociálne hnutia sú dve strany tej istej mince. Revolúcie sú 

uskutočňované zväčša násilnými metódami, pričom prichádza nielen ku zmene vládnucej 

vrstvy, ale aj k hlbokým socio-ekonomickým zmenám v spoločnosti. Rozdielom oproti 

sociálnym hnutiam je to, že hnutia sa snažia presadiť svoju agendu nenásilnými protestmi 

a vzdelávaním obyvateľstva, pričom použitie násilia degraduje dôveryhodnosť hnutí. 

Revolúcie na druhej strane vznikajú, ak voči týmto nenásilným hnutiam použijú vládnuce 

elity prehnanú silu a na čelo protestov sa tak dostanú radikálni vodcovia, ktorí presadzujú 

radikálne a násilné nastolenie agendy hnutia (Murtaza, 2010). Ako poznamenáva Theda 

Skocpol, máloktoré sociálne (revolučné) hnutia vznikajú s úmyslom vytvoriť revolúciu a 

majú skôr tendenciu prichýliť sa k agende rôznych ideí a ideológií s cieľom zmeniť 

doterajšiu situáciu (Skocpol, 1979). 

 V tabuľke vytvorenej na základe Tanter&Midlarsky textu v Conflict Resolution sú 

uvedené hlavné typy revolúcií, rozdelené podľa participácie občanov, dĺžky, násilia a 
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zámerov participantov.  

Charakteristika štyroch typov revolúcií 

Typ revolúcie 
Masová 

participácia 
Trvanie 

Vnútroštátne 

násilie 
Úmysly vzbúrencov 

      

Revolúcia más Vysoká Dlhé Veľké 

Fundamentálne zmeny 

v štruktúre politickej moci 

a sociálneho systému 

      

Revolučný 

prevrat 
Nízka 

Krátke  

až 

 stredné 

Malé  

až  

stredné 

Fundamentálne zmeny 

v štruktúre politickej moci 

a možno aj určité zmeny 

v sociálnom systéme 

            Reformný 

prevrat 
Veľmi nízka 

Krátke, 

niekedy stredné 
Malé 

Mierne zmeny v štruktúre 

politickej moci 

      Palácová 

revolúcia 
Žiadna Veľmi krátke 

Prakticky 

žiadne 
Prakticky žiadna zmena 

      (Tanter & Midlarsky, 2011, s. 265)[autor prekl.]  

 

Ako je vidieť v tabuľke, masové revolúcie, do ktorých je vtiahnutá veľká časť 

obyvateľstva, pozostávajúca z rôznych tried, sú najkrvavejšie a najdlhšie, prinášajú však 

najväčšie výsledky. Parsa poznamenáva, že čím dlhšie sú participujúce vrstvy vylúčené z 

možnosti riadiť spoločnosť a zúčastňovať sa na politickom živote, tým radikálnejšími sa 

stávajú a svoju frustráciu dajú najavo zvýšenou inklináciou k násiliu (Parsa, 2000). 

 Dôvody pre vznik revolúcií bývajú mnohé, avšak väčšina autorov sa zhoduje na 

niekoľkých základných predpokladoch. Crane Brinton predpokladá najmä ekonomické 

dôvody, pričom vyzdvihuje nekompetentnosť a skorumpovanosť vlády (v jeho prípade 

riadenej autokratom). Autokrat vytvorí svojim zhýralým životným štýlom obrovský 

deficit verejných financií, ktorý sa snaží zaplátať vysokým zdanením más. Tento krok 

vytvára sociálny konflikt medzi nižšími a strednými vrstvami na jednej strane a 

najbohatšou vrstvou na strane druhej, nakoľko jej sa zdanenie obvykle nedotýka (Brinton, 

1965). Ekonomické problémy a prudké zvyšovanie daní (ktoré, ako podotýka, neboli 

uvalené rovnoprávne, ale bohatých nezasiahli) spomína aj Adams, ako hlavný dôvod pre 

vznik Francúzskej revolúcie (Adams, 1914). Tanter hovorí o dvoch možných dôvodoch 

revolúcie: úroveň vzdelania – čím nižšia úroveň absolvovania základného vzdelania v 
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štáte, tým je revolúcia časovo dlhšia a je väčšie násilie páchané počas nej. Druhým, 

dôležitejším, je dlhšie obdobie ekonomického vzostupu a stability (ohodnotené ako 

stabilné zvyšovanie hrubého národného produktu per capita HDP/CAP) nasledované 

ostrým pádom tesne pred revolúciou (Tanter & Midlarsky, 2011, s. 272). 

 Zahrnutie rôznych tried (alebo vznik “triednej koalície” (Parsa, 2000, s. 7)[autor 

prekl.]), do protestného boja je dôležité z dôvodu širokej podpory obyvateľstva v odboji 

voči vládnucej triede –študentov, robotníkov, strednej triedy aj kapitalistov. Kapitalisti, 

respektíve najvyššia trieda, sa zväčša pridajú k revolúcii z dôvodu záujmu na zmene 

štruktúry moci v štáte. Parsa dodáva dva dôvody, prečo sa situácie vyhrotia a široké 

vrstvy spoločnosti sa pridajú na stranu protestujúcich: “jedným je vytváranie extrémneho 

násilia a represie s cieľom demobilizovať opozíciu, čím si režim zníži podporu medzi 

občanmi a ostane závislý na armáde alebo externej podpore” (Parsa, 2000, s. 11)[autor 

prekl.]. Druhým dôvodom je skutočnosť, že príliš silnou represiou môže dôjsť k 

„oslabeniu alebo eliminácií elít a umiernených občanov, čím režim vyvolá ostrú 

polarizáciu spoločnosti v prospech radikálov s revolučnými inklináciami“ (Parsa, 2000, s. 

11)[autor prekl.]. V prípade, že nepríde k úspešnej triednej koalícii, je pravdepodobnosť 

úspechu revolúcie radikálne znížená, čoho príkladom môže byť protestné hnutie 

iránskych študentov protestujúcich proti sfalšovaným voľbám. Prodemokraticky 

orientované študentské hnutie bolo neúspešné a násilne potlačené najmä preto, že sa mu 

nepodarilo zmobilizovať konzervatívny vidiek podporujúci teokratickú vládu na čele s 

Ajatolláhom.  

Pri revolúciách je dôležitá aj otázka ideológie, ku ktorej sa vzbúrenci obracajú po 

intelektuálnej stránke. „Revolúcie sú hlboko prepojené s ideologickou orientáciou 

participantov. Táto štúdia naznačuje, že vnútroštátne násilie sa líši v závislosti od miery 

očakávanej zmeny. ... Je to kontinuum ľudských túžob, ktoré ... vytvorí revolúciu.“ 

(Tanter & Midlarsky, 2011, s. 279)[autor prekl.] 
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1.4 Teória post-demokracie 
 

 Crouch vo svojej teórii post-demokracie z roku 2009 rozoberá ekonomickú 

a politickú otázku terajšieho stavu demokracií vo svete, ich prepojenosť na biznis 

a neschopnosť vlád regulovať nadnárodné korporácie.  

 Autor rozdeľuje ekonomický systém na:  

• Keynesiánsky – štát vytvára rozpočtové prebytky v priebehu konjunktúry 

a stimuluje ekonomiku v priebehu recesie 

• Privatizovaný Keynesiánsky (neoliberalizmus) – „Dlhy, ktoré podporujú 

ekonomiku, nevytvára štát, ale obyčajní ľudia, najmä chudobní“ (Crouch, 2009, 

s. 3)[autor prekl.]. 

 Crouch definuje základnú dilemu spojenia kapitalizmu a demokracie a prichádza 

k názoru, že tieto dva koncepty sú nespojiteľné. Dôvodom sú rozdielne ciele týchto 

konceptov – pre fungujúci kapitalizmus dnešného typu je potrebné zabezpečiť množstvo 

veľmi flexibilných ľudských zdrojov, ktorí ale napriek neistote trvalého zamestnania sú 

ochotní produkovať masový dopyt po tovaroch a službách. Tento problém sa dočasne 

podarilo obísť zadlžovaním širokých más obyvateľstva jednoduchým a lacným prístupom 

k úverom a kreditným kartám (k čomu dopomohla aj centrálna banka Systém federálnych 

rezerv (FED – Federal reserve system) svojou politikou minimálnych úrokov). Rovnako 

ako Keynesiánsky systém aj systém neoliberalizmu má po 30 rokoch existencie vážne 

problémy.  

 Dôvodom tohto stavu je neexistencia nadnárodnej politickej entity, ktorá by 

dokázala efektívne regulovať nadnárodné firmy a globálny finančný sektor. Problémom 

post-demokracie je prenikanie niektorých veľkých firiem do politiky, čím sa narušuje 

voľná súťaž na trhu a lobistické skupiny vytvárajú politiku štátu. Tento trend znamená 

návrat k stredovekému systému distribúcie štátom vytváraného blaha privatizáciou 

politiky korporáciami. Štát sa vplyvom neoliberálnej ideológie minimalizuje a jeho 

hlavným účelom sa stáva ochrana majetku. Najväčší profit z ochrany vlastného majetku 

majú ľudia s vysokou bonitou. Týmto sa vytvára systém kapitalizmu pre chudobných 

a socializmu pre bohatých.  
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 Ďalším problémom je strata rozdielov medzi politickými stranami, kedy stredo-

ľavé strany sú naklonené neoliberalizmu (ako napríklad New Left Labouristov v UK), 

zatiaľ čo stredo-pravé sa posúvajú ešte viac doprava k čo najčistejšiemu aplikovaniu 

doktríny neoliberalizmu. Prenikanie biznisu do politiky a porušovanie občianskych práv 

je porovnateľné v prípade všetkých strán. Volič si tak nemá z čoho vybrať, znižuje sa 

participácia na voľbách a tým aj legitimita zvoleného parlamentu a vlády. V niektorých 

prípadoch môže vzniknúť situácia, kedy napriek prehre vo voľbách získa moc druhý 

v poradí (napr. G.W.Bush), alebo po páde vlády nastúpi technokratická vláda odborníkov. 

 Východiskom môžu byť zmeny systému, kedy sa zavedie tvrdšia regulácia 

finančného sektoru (obdoba Glass-Steagalovho zákona o odčlenení investičných 

a komerčných bánk). Podmienkou je, že finančný sektor stratí svoju politickú silu 

a zavedie sa firemne prijímaný a dodržovaný kódex korporátnej zodpovednosti.  

 Druhým východiskom je väčšia angažovanosť spoločnosti v strážení dodržiavania 

firemnej zodpovednosti voči spoločnosti. Nátlakovými akciami (napríklad bojkotom 

produktov vyrábaných nedôstojnou prácou) sú hnutia schopné aspoň minimálne vplývať 

na správanie sa veľkých korporácií. Sociálne hnutia však podľa autora sú finančne veľmi 

slabé a tým aj jednoducho „kúpiteľné“ z jednej strany politickými stranami, zo strany 

druhej samotnými korporáciami (Crouch, 2009). Tento fakt sa však pri hnutiach Occupy 

nepotvrdil, nakoľko hnutia boli schopné sa financovať prostredníctvom dobrovoľných 

darcov.   

 

1.5 Intelektuálne predpoklady pre vznik sociálnych a potenciálne 

revolučných hnutí 
 

 Vytváranie predpokladov pre vznik protestných hnutí je nielen doménou 

neschopnej a skorumpovanej vlády zodpovednej za zlú ekonomickú situáciu a dvíhajúcej 

dane, je rovnako dielom vo veľkej väčšine ľavicovo orientovaných intelektuálov, ktorí 

dodajú hnutiam tak potrebné idey, schopnosť reflektovať skutočnosť a ukázať ju 

v kontraste k ideálom. Ako poznamenal Billington vo svojej knihe Fire in the Minds of 

Men, skutočný revolucionár nebol ani robotník, ani roľník, ale bol to člen úzkej 

intelektuálnej elity, mysliteľ alebo žurnalista, ktorý dodal hnutiu zjednocujúcu myšlienku 
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(Billington, 1980). 

 Pre hnutie Indignados a nielen preň bol hlavným myšlienkovým otcom Stéphane 

Hessel s knihou Indignez-vous! (Rozhorčite sa!, v anglickom preklade Time for 

Outrage!), ktorou rozpútal množstvo vášní najmä v kontinentálnej Európe. Hessel 

zdôrazňuje naliehavú potrebu vrátiť sa k pôvodnému programu hnutia odporu počas 

nacistickej okupácie – rešpektovanie ľudských a sociálnych práv (z ktorých vznikla 

Všeobecná deklarácia ľudských práv). Medzi základné hodnoty patrilo vytvorenie 

„slobodnej tlače nezávislej od moci štátu, peňazí a zahraničných záujmov, ... praktickej 

príležitosti dosiahnuť najvyššie možné vzdelanie pre každé francúzske dieťa, ... 

všeobecného sociálneho zabezpečenia, ... a rámca pre ekonomické, sociálne a kultúrne 

práva pre jeho (občanovu) dôstojnosť a slobodný rozvoj jeho osobnosti“ (Hessel, 2011, s. 

15-17)[autor prekl.]. Preto autor vyzýva na nenásilný protest proti neschopnosti 

zabezpečiť ochranu vyššie spomenutých sociálnych, kultúrnych a ľudských práv, proti 

„medzinárodnému diktátorstvu finančných trhov“, obrovskej priepasti medzi chudobnými 

a bohatými, sebeckosti a moci peňazí, ktoré sú veľkým nebezpečenstvom pre mier a 

demokraciu tak, ako ich poznáme. Autor rovnako brojí aj proti masmédiám, ktoré 

považuje za skorumpované, presadzujúce „opovrhovanie voči najslabším v spoločnosti, 

ponúkajúce len masový konzum a ... všeobecnú amnéziu spojenú s podporovaním 

extrémnej súťaživosti všetkých proti všetkým“ (Hessel, 2011, s. 19)[autor prekl.], s čím 

súhlasí aj Bourdieu, ktorý hovorí že „televízia pravdepodobne prispela k degradácii 

občianskych cností podobne ako podplácanie“ (Bourdieu, 1998, s. 4)[autor prekl.]. 

 Veľkú mieru zásluhy na vzniku hnutia Occupy mal Joseph Stiglitz. V jeho eseji 

zdôraznil stále sa prehlbujúcu priepasť medzi horným1% ľudí žijúcich v USA a zvyškom 

spoločnosti, pričom použil jednoduché ukazovatele príjmu a bohatstva: „najvyššie 1% 

zarába skoro štvrtinu národného príjmu a kontroluje 40% celkového bohatstva, pričom za 

poslednú dekádu zaznamenala táto skupina 18% nárast príjmov, zatiaľ čo stredným 

vrstvám tento príjem v skutočnosti klesol – stredoškolsky vzdelaným až o 12%“ (Stiglitz, 

2011). Autor sa snaží nájsť štát podobný USA s takým výrazným rozdielom medzi 

chudobnými a bohatými a prichádza k záveru, že najbližšie má USA čo sa príjmovej 

nerovnosti týka k Rusku a jeho oligarchom, prípadne k Iránu – oba štáty sú považované 

za neslobodné. Stiglitz zdôrazňuje fakt, že najbohatší ľudia si vďaka finančnej podpore 

republikánskych kandidátov zabezpečia uzákonenie nižších daní na kapitálové výnosy 

(a celé daňové bremeno pripadne na chudobných a strednú triedu). Autor však zakončuje 
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svoju prácu hodnotovým konštatovaním, že nie peniaze, korupcia politikov a bezdôvodné 

obohacovanie sa na úkor ostatných je skutočne tým najväčším problémom – je ním 

„erózia identity, v ktorej fair-play, rovnosť príležitostí a zmysel pre komunitu sú také 

dôležité“ (Stiglitz, 2011). 

 Ďalší autori sa viac-menej zhodujú s Hesselom a Stiglitzom. Bourdieu zastáva 

názor, že momentálna situácia nie je krízou politiky ani anti-parlamentarizmom, ako skôr 

zlyhaním štátu plniť si svoje úlohy ako ochranca verejného záujmu a verejnej služby - 

v prospech finančných trhov (Bourdieu, 1998). 

 V Grécku vystúpil aj slávny skladateľ a bojovník proti diktatúre Mikis 

Theodorakis. V jeho mobilizačnom príhovore komentuje stav krajiny, otvorené ovládanie 

štátu bankármi, pranieruje diktát Trojky a stratu národnej nezávislosti. Zároveň však 

navrhuje nenásilnú revolúciu s cieľom odstrániť chyby systému, potrestať vinníkov, 

budovať sociálny štát a kultúrne obohatiť spoločnosť. Metódou boja je vytvorenie dobre 

organizovanej celoštátnej siete malých konferencií , ktoré budú zastupovať a vzdelávať 

všetkých ľudí bez rozdielov zamestnania, rasy, pohlavia a sociálneho statusu. Rovnako 

budú tieto organizácie mobilizovať ľudí a prostriedky a prípadne vyvolávať veľké 

protestné akcie (Elefteriadu & Kotrba, 2012). 

 Moyer napísal vo svojom diele Movement Action Plan (MAP) návod, ako 

vytvoriť, udržať, spravovať a získať úspech s nenásilným protestným hnutím. Jeho práca 

je kombináciou teórie NSM a Teórie mobilizácie zdrojov. V každej z ôsmych fáz 

charakterizuje dôležité body pre organizátorov, ktoré je potrebné uskutočniť, ako aj 

možné kroky opozície zo strany elít (Moyer, 1987). 

 Z hľadiska výskumu je nutné zdôrazniť, že ani jeden z autorov nevyzýva na 

ozbrojené povstanie alebo násilie, všetci sa naopak zhodujú na nenásilnom proteste voči 

elitám, založenom na zmene hodnotového systému.  
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Kapitola 2 

Hnutia typu Occupy: Návrat ku morálnym hodnotám v podnikaní, 
politike a spoločnosti 
 

 Kongres nesmie vytvoriť žiadny zákon ovplyvňujúci zriadenie náboženstva alebo 

zákaz jeho slobodného praktizovania; alebo obmedzujúci slobodu prejavu alebo tlače; 

alebo právo ľudí mierumilovne sa zhromažďovať, sťažovať sa a požadovať od Vlády 

napravenie sťažností.  

Prvý dodatok – Ústava USA 

 

 Do metahnutia, v rámci definície, zaraďujeme všetky protestné hnutia rokov 

2009/10/11/12. Sem patria okrem iného protestné hnutia a revolúcie v Arabskom svete 

(Egypt, Líbya, Tunisko, Sýria, s určitou dávkou optimizmu aj študentské protestné hnutia 

v Iráne). 

 Protestné hnutia začali bežní ľudia z ulice, pričom moderné technológie, ako 

užívanie mobilných telefónov, mobilného internetu, služieb ako Facebook a Twitter 

(prípadne ostatných Instant Messaging služieb ako ICQ, IRC, JABBER, MSN a pod.) 

umožnili úspešnú prezentáciu myšlienok ako aj rýchlu mobilizáciu, ktorá v minulosti 

možná nebola. Idey sa mohli šíriť vďaka spravodajstvu a pravdepodobne aj vďaka 

úspechom niektorých hnutí (Egypt, Tunisko) medzi európskych a amerických 

intelektuálov, bloggerov a aktivistov, čím bolo vytvorené organizačné a ideové podhubie 

pre vytvorenie protestného hnutia. Intelektuálne sa o vznik španielskych Indignados 

zaslúžil Hessel a jeho dielo Indignez-vous!, ktorého myšlienky o vyzývaní na 

organizovaný a nenásilný protest som popísal v kapitole 1.4. 
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2.1. Ako vznikli hnutia Occupy a ich priebeh 
 

 Hnutia Occupy započali svoju existenciu 17.9.2011, v deň osláv Dňa Ústavy USA 

v Zuccotti parku v Lower Manhattan v New Yorku. Predchádzali mu stretnutia viacerých 

nezávislých protestujúcich v priebehu augusta, ktorí sa stretli na popud kanadského 

protestného magazínu a think-tanku AdBusters (Greene, 2011). Do polovice októbra sa 

rozrástli protesty do Chicaga, San Francisca, Los Angeles, Portlandu, Bostonu, St. Louis 

a ďalších miest v celých spojených štátoch. Neskôr sa protesty rozrástli do celého sveta, 

najvýraznejšie hnutie bolo Occupy London. K protestom sa pripojili aj niektoré odbory, 

ako New York Transit Workers (Greene, 2011), Medzinárodná odborová konfederácia 

(združujúca 175 miliónov pracovníkov) (Burrow, 2011), a množstvo ďalších, ako odbory 

učiteľov United Federation of Teachers, štátnych zamestnancov American Federation of 

State, County and Municipal Employees, dopravcov a pracovníkov služieb Service 

Employees International Union, Amalgamated Transit Union ako aj odbory leteckých 

pilotov Air Line Pilots Association (Conger, 2011). 

 Protesty prebiehali zväčša nenásilne, čo sa nedá povedať o reakcii polície, ktorá 

tvrdo zasiahla proti Occupy Oakland a takmer smrteľne zranila vojnového veterána Scotta 

Olsena. Rovnako zbytočne bolo použité násilie zo strany polície aj pri New Yorských 

protestoch na Boston Bridge, pri ktorých bolo zatknutých vyše 700 účastníkov pochodu. 

Následné pravdepodobne koordinované útoky polície s cieľom zlikvidovať stanové 

mestečká boli úspešné a popri násilí prišlo aj k pošliapaniu hodnôt protestujúcich, ako 

napríklad zlikvidovanie knižnice OWS (Goodman, 2011). Niektoré hnutia sa presunuli na 

univerzitnú pôdu, odkiaľ ich tiež polícia vyhnala.  

 Na diskreditáciu boli použití agenti provokatéri, ako aj snaha konzervatívnych 

médií zosmiešniť protestujúcich, napríklad aj zostrihaním rozhovoru tak, aby 

predstavitelia OWS vyzerali nekompetentne (Grant, 2011). Vyplávalo tiež na povrch, že 

lobistická firma sa pokúsila využiť príležitosť a oslovila veľké bankové ústavy s ponukou, 

že za 800.000 USD nájde dostatok informácií o OWS, ktoré ich kompletne zdiskreditujú. 

Ponuka však unikla na verejnosť (Larsen, 2011). 

 Znovuobnovenie širokých protestov nastalo v Oaklande koncom januára 2012, 

ktoré skončili zatknutím viac ako 400 ľudí z dôvodu neoprávneného združovania sa    (čo 
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je jedno zo základných práv garantovaných Ústavou USA a Dohovorom o ľudských 

právach), porušením nariadení polície o smerovaní davu (dav poriadkové sily uzavreli v 

parku, pričom nenechali voľný koridor pre opustenie „kotla“) a nevytvorením 

dostatočného časového rámca pre opustenie priestoru pred použitím chemikálií a slzných 

plynov (Devereaux, 2012). 

 Reakciou bolo viac ako 20 koordinovaných protestov v rôznych mestách USA, 

ktorých hlavným motívom bolo zastavenie neodôvodnenej policajnej brutality, ktorá 

pravdepodobne je cielená na vyvolanie násilia od participantov protestov za účelom ich 

diskreditácie. 

  

2.2 Dôvody na vznik hnutia Occupy 

 2.2.1 Ekonomika, kríza a chamtivosť korporácií 

 

 Jedným zo základných problémov, na ktoré sa hnutia Occupy snažia reagovať, je 

extrémny rozdiel medzi príjmom najbohatšieho 1% voči ostatným 99%, ako sa uvádza 

v kapitole 1.4. Podľa štúdie Kancelárie rozpočtu Kongresu4, stihlo najvyššie 1% 

domácností zvýšiť príjem o 275%, pre 19% domácností sa príjem zvýšil o 60%. Najnižšia 

pätina domácností si polepšila len o 2%. (Elmendorf, 2011). 

 Chudoba v USA vzrastá obrovským tempom, čoho dôkazom je aj správa vydaná 

Národným centrom pre bezdomovectvo5, ktorého závery sú nepríjemné: „Jedno zo 45 detí 

– okolo 1.6 milióna – v USA sú bez domova“ (Mach, 2011, s. 1)[autor prekl.]. Problém 

s prežitím majú nielen pracujúci ale i študenti, ktorí museli zainvestovať do svojho 

vzdelania značné množstvo peňazí nedokážu získať prácu vo svojom obore, pričom ich 

pôžičky musia splácať. Tento fakt spôsobil nárast osobných bankrotov študentov o 58% 

(Sherman/AP, 2012). 

 Finančná kríza bola následkom okrem iného historického zlyhania 

deregulovaného finančného trhu, špekulácií bánk, neoliberálnej ideológie minimálneho 

                                                 
4 Congressional Budget Office 
5 National Center on Family Homelessness 
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štátu a enormného, FED-om podporovaného zadlžovania domácností.6Napriek jasnému 

zlyhaniu veľkobánk pri špekuláciách s neregulovanými cennými papiermi a uvrhnutiu 

sveta do krízy rozmerov nevídaných od 30. rokov, nebol nikto za tieto činy odsúdený.7 

 Occupy hnutie apeluje na chamtivosť, lakomosť a nezodpovednosť firiem 

sídliacich na Wall Street, ktorých činnosti uvrhli USA a celý svet do finančnej krízy. Je 

nutné podotknúť, že neapeluje len na finančné skupiny, ale aj na napríklad na naftárske a 

chemické firmy, ktoré v záujme maximalizácie zisku porušujú environmentálne predpisy 

a v dôsledku toho zamorujú životné prostredie.  

 Od čias vzniku krízy sa veľa nezmenilo, prijalo sa niekoľko „bezzubých“ zákonov 

na reguláciu finančných trhov, ako Dodd-Frank Act, ktorý rozšíril právomoci niekoľkých 

regulačných agentúr, ale prostredie podnikania ani praktiky sa veľmi nezmenili8. Potvrdil 

to aj nedávny odchod jedného z hlavných manažérov Goldman Sachs, ktorý vo svojom 

blogu opísal praktiky firmy zameranej na vytvorenie čo najväčšieho zisku na úkor 

klientov. Prostredie v Goldman Sachs charakterizoval ako „toxické a deštruktívne“ 
                                                 
6Jedným z dôvodov spustenia krízy bola realitná bublina, ku ktorej prispelo vedenie bankových spoločností povzbudzovaním maklérov 
k predaju tzv. sub-prime hypoték. Predpokladalo sa, že aj keď s vysokou pravdepodobnosťou klienti nebudú môcť splácať úvery, 
banky získajú nehnuteľnosti, o ktorých sa mylne domnievali, že ich cena bude len rásť. Tieto sub-prime hypotéky boli spojené 
s klasickými hypotékami a vo forme zložitých derivátových cenných papierov boli predávané na burzách ako cenné papiere, 
prinášajúce stabilný výnos zabezpečený nehnuteľnosťou. Tieto cenné papiere boli distribuované po celom svete a nikto sa nepýtal na 
ich skutočnú reálnu hodnotu. Prišiel však okamih, kedy množstvo hypoték nebolo splatených a banky potrebovali likviditu. Vtedy, 
15.9.2008, nastal zlom vo forme kolapsu veľkobanky Lehman Brothers (LB), ktorej odmietla centrálna banka FED ako aj vláda podať 
pomocnú ruku. V momente, keď sa LB dostala pod bankrotovú ochranu, banky na celom svete začali panikáriť – prestali si na 
medzibankovom trhu požičiavať peniaze. Vtedy FED intervenoval a z peňazí daňových poplatníkov pomohol tým najväčším bankám 
na Wall Streete udržať sa pri živote dodatočnou likviditou. Toto šťastie však nemali banky v Európskej únii, kedy museli byť 
zachraňované domácimi vládami (táto skutočnosť bola jedným z faktorov vzniku krízy eurozóny, ktorú vysvetlím v samostatnej 
kapitole venujúcej sa vznikom protestov v Grécku), ktorým obratom narástol deficit do extrémnych veľkostí. Nasledovali ďalšie 
bankroty veľkých ústavov (AIG, RBS, ...) a mnohých menších regionálnych a lokálnych bánk.  Postupom času sa nedôvera medzi 
bankami a nedostatok likvidity preliali vo forme nedostatku úverov pre firmy do reálnej ekonomiky. Tým došlo k dnešnej situácii, 
kedy sa napriek miernemu oživeniu ekonomiky USA držia hladiny nezamestnanosti na vysokej úrovni. Ľudia zadlžení úvermi na 
kreditných kartách, spotrebnými úvermi, hypotékami a študentskými pôžičkami začali mať vďaka nedostatku práce obrovské 
problémy so splácaním, čo ďalej znížilo domáci dopyt (na ktorý sú domáce firmy zvyknuté z posledných rokov úverového boomu) 
a táto špirála beznádeje pokračovala zhruba až do IV. kvartálu roku 2011. 

7Výnimku tvorí dvojica bankárov s menami Michael J. McGrath a Lee B. Farkas (14 rokov a 30 rokov) a niekoľkých ďalších, ktorí sa 

dohodli na mimosúdnom vyrovnaní (Colpitts, 2011). 
8Ako bolo spomenuté, derivátový trh neprešiel takmer žiadnymi zmenami a reguláciou. Credit Default Swaps, alebo CDS, sú cenné 
papiere poisťujúce riziko prípadného bankrotu firiem a štátov. Tento finančný derivát je pod minimálnou kontrolou a vlastne nikto 
nevie, koľko ich tá-ktorá banka vlastní. Ako uvádza Buchannan, CDS sú určené na diverzifikáciu rizika, ak je toto riziko rozložené 
medzi všetkých hráčov na trhu, stáva sa rizikom samo o sebe v prípade akéhokoľvek otrasu. Tieto cenné papiere boli široko predávané 
neskôr znárodnenou inštitúciou AIG a Goldman Sachs a predstavujú problém, ktorý môže spôsobiť ďalšiu vlnu finančnej krízy, ak 
nebude rýchlo aplikovaný zákon Dodd-Frank’s Act pre vytvorenie účinnej regulácie, aby komisia CFTC mala pod dohľadom aj 
derivátový trh. (Buchanan, 2011) Preto bolo šokujúce, keď bol vládnej komisii pre obchodovanie s cennými papiermi viazanými 
na komodity (Commodity Futures Trading Commission – CFTC) na základe požiadavky Republikánov znížený predpokladaný 
rozpočet na rok 2012 a zvýšené kompetencie, čo de facto znamená zníženie efektivity zisťovania nekalých praktík a pravdepodobného 
prepúšťania následkom minutia rozpočtu na potrebné investície do IT systémov. Demokrat Barney Frank vyjadril svoje sklamanie nad 
týmto krokom vetou: „... je to aktom hroznej nezodpovednosti. ... Je to ako odzbrojenie Ameriky.“ (Rogers, 2011) Na druhej strane sa 
pochybuje o efektívnosti vládnych agentúr na reguláciu finančného sektoru z dôvodu neschopnosti predvídať problémy spojené 
s DOTCOM bublinou, či takmer s kolapsom najväčších bánk v roku 2008. Problémom sú rovnako aj personálne obsadenia týchto 
agentúr. Príkladom môže byť nedávna kauza, kedy šéf CTFC Gary Gensley bol na výsluchu pred Senate Banking Committee pre 
údajnú stratu 1,2 bilióna USD vo firme MF Global (MFG). Republikánski senátori apelovali na neschopnosť CTFC zistiť možné 
problémy v MFG, ako aj na možné personálne prepojenie medzi Gensleym a šéfom MFG Jonom Corzinom, bývalým 
spolupracovníkom Gensleyho z čias práce pre Goldman Sachs a bývalým senátorom Demokratickej strany za New Jersey. (Boak, 
2011) 
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(Smith G. , 2012, s. 3)[autor prekl.]. Tento fakt potvrdil aj iný bankár, ktorý dodal, že 

„špinavé praktiky v investičných bankách sú bežné“ (Jonáš, 2012). Čo však tento zákon 

upravil, je imunita pre “whistleblowerov”9 a 1/10 vysúdených peňazí ako bonus, ak sa 

agentúram podarí vysúdiť peniaze, o ktoré bol štát ukrátený na daniach (Scannell, 2012). 

  

 2.2.2 Dôvera v politiku, prerastanie biznisu a politiky, kríza 

demokracie 

 

 Dezilúzia z politiky začína byť na celom svete problémom zastupiteľských 

demokracií, kedy voliči majú stále intenzívnejší pocit, že kohokoľvek sa podarí zvoliť do 

exekutívy, aj tak nebude obhajovať záujmy voličov, ale skôr vlastné záujmy a najmä 

záujmy veľkého biznisu, ktorý dotyčnému politikovi/politikom „prispel“ na kampaň 

a následne očakáva „odmenu“.  

 Podľa prieskumu vytvoreného na základe zisťovania nálad medzi 25 krajinami EÚ 

a 25000 respondentmi, uverejnenom v BBC News sa všeobecné nálady občanov EÚ 

zmenili do tej miery, že celková dôvera voči vládam klesla na historické minimum 43% 

z 52%, dôvera v biznis z 56% na 53%, pričom sociálnym médiám a blogom dôveruje ako 

vierohodnému zdroju v Španielsku 88%, 86% vo Francúzsku a 75% hlasujúcich 

v Nemecku (BBCNews, 2012). Tento výskum dokazuje trend, kedy ľudia prestávajú veriť 

etablovaným médiám a politickým špičkám. V USA sa konal podobný prieskum 

vykonaný pre CNN na vzorke 1010 ľudí (s odchýlkou +-3%), ktorý ukázal ešte horšie 

čísla: 15% opýtaných dôveruje federálnej vláde, že robí veci správne, 77% jej dôveruje 

len občas a 8% nikdy (Steinhauser, 2011). 

 Prepojenia medzi vládou, industriálnymi a najmä finančnými špičkami na Wall 

Street sú dlhodobo dobre zdokumentované a trvajú vo zväčšenej miere už od 80-tych 

rokov 20. storočia. Republikáni, ako tradiční zástancovia neoliberálnej ekonomickej 

politiky znižovania daní pre bohatých a znižovania výdavkov v sociálnych oblastiach, sa 

tešia priazni darcov z radov multimiliardárov. Podľa výskumu USATODAY bol každý 

štvrtý dolár vyzbieraný na primárkovú kampaň republikánskych kandidátov na prezidenta 

                                                 
9 Whistleblower je človek z interného prostredia, ktorý oznámi príslušným orgánom protiprávne konanie, napríklad krátenie daní.  
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darovaný piatimi ultra-bohatými ľuďmi podnikajúcimi v chemickom a jadrovom 

priemysle (Harold Simmons), prípadne v hazarde (Sheldon Adelson), ktorí 

prostredníctvom tzv. SUPER PACov (organizácie vytvorené za účelom získania peňazí 

na kampaň) „sú ochotní minúť veľké sumy peňazí s cieľom zabezpečiť si svoju politickú 

agendu.“ (Schouten, 2012, s. 3)[autor prekl.]. Ako dodáva Cal Jillson v Schoutenovej 

článku, títo ľudia investujú svoje prostriedky na upevnenie vzťahov s republikánskymi 

kandidátmi s víziou, ktorá zahŕňa „nízke dane, minimálnu vládu a osobnú zodpovednosť.“ 

(Schouten, 2012, s. 3)[autor prekl.]. Z tohto dôvodu sa nie je možné čudovať, že jedným 

z hlavných podporovateľov pravicovo-konzervatívnej Tea Party inklinujúcej 

k Republikánom sú chemicko-naftárske špičky známe ako bratia Kochovci (Fang, 2011). 

 Ďalším problémom je neschopnosť politikov orientovať sa v čase krízy a prijímať 

legislatívu, ktorá by dokázala vytvárať pracovné miesta a podporila by ekonomiku. 

Packer na margo divadla, ktoré hrali poslanci v Kongrese ohľadom stanovenia dlhového 

stropu, opísal situáciu v politike: „Ideologická rigidita hraničiaca s fanatizmom, 

ľahostajnosť k faktom, neschopnosť myslieť poza krátke obdobie, likvidácia národného 

záujmu v prospech straníckeho prospechu“ (Packer, 2011, s. 2)[autor prekl.]. Stiglitz 

dodáva, že celý svet vedený Áziou sa snaží podporiť rast a naštartovať ekonomiky, zatiaľ 

čo Európa a USA sa na základe „zavádzajúcich postupov, ktoré sú hnané kombináciou 

ideológie a osobných záujmov takmer odzrkadľujú odhodlanie nerásť“ (Stiglitz, 2012, s. 

3)[autor prekl.].  

 Dôkazom odtrhnutia elít USA od reálnych problémov občanov môže byť výskum 

Selzer&Company z roku 2012, ktorého výsledky hovoria jasne: 61% opýtaných si myslí, 

že USA má zlý smer, na prvom mieste záujmu občanov je nezamestnanosť a práca (42%), 

ktoré majú byť vytvorené vládnymi investíciami do infraštruktúry (51%). Z 1018 

respondentov starších ako 18 rokov sa prehlásilo 27% ako totálne nezávislých (t.j. 

nevoliacich R ani D), pričom 68% považuje za nerozumné, že ultra-bohatí manažéri platia 

miesto štandardnej 35% dane len 15% daň z kapitálových výnosov. Len jedno percento 

opýtaných považuje za najpálčivejší problém, ktorému USA čelí, terorizmus, čo implikuje 

nemožnosť širokej mobilizácie obyvateľstva z dôvodu potenciálnej hrozby útoku, ako sa 

to stalo v roku 2001 (SELZER&COMPANY, 2012). Tieto fakty hovoria v prospech 

teórie post-demokracie v USA, čo je predmetom kapitoly 2.8. 
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2.2.3 Ľudské práva 

 

 Nie nepodstatným dôvodom pre nedôveru v politikov je medializované priame 

porušovanie Ústavy a základných ľudských práv. Či sa jedná o výsluch väzňov metódou 

„waterboarding“, ktorú experti považujú za mučenie (v zátoke Guantánamo), tajné 

základne CIA určené na zadržiavanie a mučenie väzňov, okrem iného aj v Strednej 

Európe, alebo najnovšia kauza Bradleyho Manninga, vojaka slúžiaceho v Afganistane, 

obvineného z napomáhania nepriateľovi (za údajné odcudzenie diplomatických 

materiálov a ich distribúciu Wikileaks). Špeciálny vyslanec OSN Juan Mendez 

skonštatoval prinajmenšom vinu vlády USA vo veci nehumánneho a krutého 

zaobchádzania s väzňom, ktorý bol 11 mesiacov uzavretý vo väzení bez spoluväzňov 

(tzv. „samotka“), „v podmienkach, ktoré by mohli byť považované za mučenie“, bez 

možnosti porozprávať sa s vyslancom osamote, čo Mendez charakterizuje ako „porušenie 

ľudského práva na súkromie (Pilkington, 2012a). 

 Rovnako zarážajúce porušovanie Ústavy USA je aj medializovaná obhajoba 

Bieleho domu v prípade cieleného zabíjania civilistov s americkým občianstvom, ktorých 

tajné služby považujú za teroristov spojených s al-Káida, bez spravodlivého súdu (Stern, 

2012). K doplneniu potenciálnych porušovaní ľudských práv zo strany politického 

establishmentu USA doplním informáciu z NAACP – Národnej asociácie na podporu 

farebných ľudí. NAACP avizovala, že jej poprední členovia idú pred Radu ľudských práv 

OSN svedčiť o upieraní voličských práv čiernych a latino etník v USA. Ak sa preukáže 

vina USA, môže to byť seriózny problém pre dôveryhodnosť USA v zahraničí ako 

obhajcu demokracie (Pilkington,2012b). 

 Avšak najväčšie obavy vyvoláva pre protestujúcich zákon o financovaní národnej 

obrany (S.1867 alebo National Defense Authorization Act 2012 – NDAA) podpísaný 

prezidentom Obamom 31.12.2011.NDAA 2012 klasifikuje celé územie USA ako 

„vojnovú oblasť“, čím dáva armáde kompetencie v domácom boji proti terorizmu a 

neobmedzené možnosti (závisiace len na dobrej vôli úradníka) na zadržanie akéhokoľvek 

občana armádou USA (Greenwald, 2011). Zadržaní sú bez možnosti kontaktovať rodinu, 

bez práva na obhajcu, bez spravodlivého súdu na neobmedzene dlhú dobu.10 Cudzinci 

                                                 
10Konkrétne v paragrafoch 1031 a 1032 NDAA 2012 (Congress-of-USA, 2011) 
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a imigranti toto právo stratili už za prezidenta Busha Jr. podpísaním a aplikáciou tzv. 

Patriot Actu v roku 2001 (Congress-of-USA, 2011; Kain E. , 2012).  

 Toto predstavuje obrovský zásah do slobôd jednotlivca a podľa mnohých je 

nezlučiteľný s Ústavou USA, o ľudských právach ani nehovoriac. Ako píše Seaman, Toto 

predstavuje obrovský zásah do slobôd jednotlivca a podľa mnohých je nezlučiteľný 

s Ústavou USA, o ľudských právach ani nehovoriac. Ako píše Seaman, „toto znamená, že 

v blízkej budúcnosti kontroverzné vyhlásenie na Twitteri, účasť na nenásilnom proteste, 

publikovanie anti-kongresovej kritiky alebo anti-TSA vyhlásenie, vám môže zaručiť 

v zmysle zákona doživotné zadržanie“ (Seaman, 2011). Voči tomuto zákonu sa zdvihla 

vlna odporu aj v blogosfére, aj v materiálnom svete, keď sa rozhodli protestujúci 

v Portlande usporiadať protestný pochod proti NDAA (Kidney, 2011). 

  Druhá, veľmi dôležitá skutočnosť je, že podľa školiaceho dokumentu 

Ministerstva obrany o terorizme sú protesty občanov (či okupačné alebo iné, na prvku 

násilia nezáleží) klasifikované ako „terorizmus nízkeho stupňa“ (Watson, 2011), čo 

prakticky garantuje armáde beztrestnosť v prípade použitia sily na participantov 

nenásilných protestov, ako aj ich lídrov.  

  

2.3 Kto sú protestujúci ? 
 

  Do hnutia Occupy sa zaraďujú široké a rôznorodé skupiny: študenti, 

organizované odbory, ktoré vyjadrili podporu hnutiu (uvedené v kapitole 2.2), 

ekologických aktivistov, komunitné skupiny (Patankar & Kadirgamar, 2012), vojnových 

veteránov a protivojnových aktivistov (Gabbatt, 2011b), anti-globalistov, ľavicovo 

orientovaných aktivistov, zástupcov farebných menšín a iných komunít. 

  Bližšie informácie sú uvedené na obrázkoch uvedený nižšie, kde sú zobrazené 

dáta upravené do grafickej podoby. Prvý obrázok reprezentuje prieskum, ktorý bol 

urobený na stránkach occupywallstreet.com na vzorke 5005 pripojených respondentov 

a zobrazuje bežného návštevníka stránky, respektíve sympatizanta.  
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(Captain, 2011) 

 Priemerný sympatizant: Biely (81,2%), dobre zarábajúci (53,4% s príjmom vyšším 

ako 25.000 USD), zamestnaný (66,9 % súhrne plný alebo čiastočný úvazok) 

a vysokoškolsky vzdelaný mladý muž s priemerným vekom medzi 25-44 rokov, ktorý 

nedôveruje ani jednej z veľkých politických strán (70.2%) používajúci služby ako 

Facebook a Youtube.  
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 Druhým zdrojom pre demografické dáta sú anonymizované dáta darcov peňazí cez 

službu WePay.com. Z tohto infografu vyplýva, že priemerný darca - sponzor hnutia, je 

muž z Východného pobrežia USA, s vyšším ako stredoškolským vzdelaním a príjmom 

nad 25.000 USD.  

 
(Eördögh, 2011) 

 

 Oba prieskumy dokázali, že napriek sloganu „My sme 99%“ sa priemerný 

sympatizant zaraďuje do strednej a vyššej príjmovej triedy so zamestnaním, s vyšším 

vzdelaním a je schopný efektívne pracovať s počítačom.  

  

 



Zeman, Porovnanie sociálnych hnutí Occupy a gréckych protestov 

34 

2.4 Ako sú Hnutia Occupy organizované? 
 

 Hnutia Occupy sú organizované s dôrazom na vytvorenie systému priamej 

demokracie. Po stretnutí sa v Zuccotti Parku sa rýchlo vytvorili riadiace štruktúry a ľudia 

boli podľa svojej odbornosti zaradení do niektorej z divízií hnutia. Členovia tej - ktorej 

divízie, zvanej sub-committee, si zvolili svojich zástupcov, ktorí následne prezentovali 

výsledky práce na tzv. Valnom zhromaždení, hlavnom organizačnom orgáne hnutia 

Occupy Wall Street. Podobné formy organizácie zvolili aj iné hnutia Occupy.   

 Organizácia protestov je z veľkej časti tvorená používaním sociálnych sietí 

Facebook a Twitter, na ktorých sa dohodnú participanti na čase a mieste konania 

protestov, informujú o dianí protestov a koordinujú svoje kroky počas protestov. Tento 

rýchly a efektívny spôsob im prináša veľkú flexibilitu, ktorú ale z dôvodu neexistujúceho 

hierarchizovaného vedenia a použitiu prvkov priamej demokracie využívajú len do určitej 

miery. Na druhej strane, vďaka širokému používaniu mobilných technológií môžu byť 

dokumentované prešľapy polície okamžite nahrané na Youtube a iné služby. Protestujúci 

sú schopní sa v rámci USA medzištátne mobilizovať nielen po stránke ľudských zdrojov, 

ale aj po stránke materiálnej a finančnej.  

 Finančná a materiálová organizácia je tvorená dobrovoľnými darmi vyzbieranými 

prostredníctvom rôznych platobných portálov, ako WePay.com, Paypal a podobne. Podľa 

člena finančnej pracovnej skupiny OWS bolo do 21.11.2011 vyzbieraných viac ako 

600.000 USD, z čoho viac ako ¾ nebolo dovtedy použitých (Burruss, 2011). Z týchto 

peňazí sa prispievalo na chod ostatných hnutí Occupy, ako aj na zabezpečenie potrieb 

počas okupovania Zuccotti parku.  

 Napriek medializovaným informáciám sa financovanie zo strany George Sorosa 

nepotvrdilo. Rovnako sa nepotvrdilo financovanie akoukoľvek vládnou alebo politickou 

formáciou.  
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2.5 Aké sú požiadavky hnutia Occupy? 
 

 Hnutia Occupy sa sústreďujú na zmenu doteraz zaužívaných hodnôt neoliberálnej 

ideológie. Požiadavky boli zisťované prieskumom medzi 233 participantmi hnutia 

Occupy v New Yorku, Bostone a Washingtone D.C. Medzi hlavné požiadavky hnutia 

patrí eliminácia alebo aspoň redukcia vplyvu „veľkých peňazí“ na politiku, t.j. zmena 

financovania kampaní (nakoľko vzhľadom na výnos Najvyššieho súdu môžu právnické 

osoby neobmedzene dotovať politickú kampaň a tým si de facto kúpiť hlas poslancov 

v Senáte alebo Kongrese), presadenie zmien v daňovom systéme (zníženie daní pre 

občanov s priemerným a nižším zárobkom, progresívna daň od určitej prijímovej hladiny 

nezávisle od typu príjmu, zvýšenie daní pre korporácie a celkové znovunastavenie 

systému, aby v budúcnosti super bohatí nemohli využívať diery v zákonoch na neplatenie 

daní), efektívna stimulácia ekonomiky formou veľkých infraštruktúrnych projektov 

s cieľom vytvorenia pracovných miest a domáceho dopytu (podobná keynesiánskemu 

projektu New Deal z obdobia Veľkej hospodárskej krízy), vytvorenie nového zákona 

o zdravotníctve, ktorý by zaručil všeobecnú zdravotnú starostlivosť bez lobistických 

vplyvov súkromných zdravotných poisťovní (a ich mnohých zdokumentovaných 

podvodov určených na vyhnutie sa poistnému plneniu) a farmaceutických firiem. Ďalšie 

požiadavky sú ekologického typu (zameranie sa na zelené technológie a znižovanie 

závislosti krajiny od fosílnych palív), reformy vzdelávacieho systému (najmä odpustenie 

študentských pôžičiek, ktoré predstavujú veľmi tvrdý štart do života hlavne v dobe krízy), 

znovu zavedenie úspešných regulačných opatrení pre finančné trhy (okrem iného) vo 

forme Glass-Steagall Act o rozdelení bánk na investičné a komerčné. Ako dôležitú 

požiadavku definovali opýtaní aj okamžité stiahnutie vojakov z Afganistanu a Iraku 

s celkovo minimálnou angažovanosťou USA vo vojnách v zahraničí (Hayat, 2011). 

Koncom januára sa konali protestné zhromaždenia za účelom vyslovenia nevôle voči 

neodôvodnenej policajnej brutalite (Devereaux, 2012). 

 Pre úplnosť uvediem aj existenciu dokumentu zvaného Deklarácia 99% percent, 

napísaného pracovnou skupinou Všeobecného zhromaždenia Occupy Wall Street, 

s podobnými cieľmi ako boli vyššie spomenuté. Tento dokument však nebol oficiálne 

schválený Valnom zhromaždení v New Yorku a Philadelphii. Od oficiálnej rétoriky sa 

odlišuje vôľou oficiálne sa zapojiť do volebného procesu postavením vlastných 

kandidátov v prípade, že ich požiadavky nebudú akceptované tromi piliermi štátnej moci 
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(The_99_Percent_Working_Group, 2011). 

  

2.6 Aké metódy protestu používajú? 
  

 Hnutia Occupy používajú rôzne metódy protestu. Najpoužívanejším je okupácia 

verejného priestoru, ako Zuccoti Park v New Yorku, kde na jednej strane sú ľahko 

viditeľní, na strane druhej nespôsobujú svojim protestom dlhodobé problémy dopravy 

a iné javy, za ktoré by mohol byť ich tábor napadnutý po právnej stránke a zlikvidovaný 

z dôvodu verejného dobra. V niektorých štátoch okupujú opustené budovy bánk (UBS 

v Portlande), alebo prístavy, čím efektívne prerušili funkčnosť toho - ktorého prístavu 

(tým si znepriatelili odbory pracovníkov v prístavoch) (Gabbatt, 2011a). Ako metóda 

protestu môže byť započítaná okupácia univerzít v Kalifornii (kde boli participanti 

násilne vytlačení políciou). Generálny štrajk bol použitý výlučne v Oaklande po zranení 

Scotta Olsena, vojnového veterána, ktorý utrpel fraktúru lebky a poškodenie rečového 

centra zásahom projektilu so slzným plynom, pričom mu nebolo dovolené byť ošetrený 

a takmer zomrel (Gabbatt, 2011a). Celá situácia bola zaznamenaná na mobilný telefón 

a uverejnená na Youtube, odkiaľ sa rýchlo rozšírila do médií. Tento moment sa dá 

považovať za bod zlomu, kedy ojedinelé protesty sa vplyvom protiprávneho a zbytočného 

násilia zo strany polície premenia na masové, najmä z dôvodu pocitu nespravodlivosti. 

Rovnako to podporuje aj model Brintona a jeho nultú fázu, kedy napriek použitiu násilia 

sa protesty rozrastajú (Brinton, 1965). 

 Zaujímavé je načasovanie násilného ukončenia protestov, ktoré vyzerá, že bolo 

dobre naplánované na centrálnej federálnej úrovni (čím sa porušila ústava USA, ktorá 

zakazuje koordináciu týchto typov akcií federálnou vládou), čo koniec – koncov potvrdila 

starostka jedného z okupovaných miest. 

 Ako napísal Rory McVeigh pre žurnál Foreign Affairs, v prípade, že sa „podarí 

hnutiu ostať nenásilným, podarí sa mu presmerovať hnev ľudí za stav ekonomiky na 

korporácie“ (McVeigh, 2011). 
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2.7. Aké sú dopady hnutia Occupy? 
 

 Dopady a výsledok protestov môžeme posudzovať v dvoch rovinách, 

psychologickej a ekonomickej.  

 Čo sa týka ekonomickej stránky, dopady boli minimálne. Občasné násilné protesty 

boli rýchlo rozohnané a okupáciou parkov, univerzít a opustených budov k reálnej škode 

na ekonomike neprišlo. Jediný skutočný dopad mohol mať generálny štrajk v štáte 

Portland, prípadne zablokovanie prístavov v Oaklande, ktorými si aktivisti znepriatelili 

odbory týchto prístavov (Gabbatt, 2011a).Výpočet ekonomických dopadov je zatiaľ 

neurčitý.  

 Psychologické dopady sú omnoho viditeľnejšie. Okamžite po vypuknutí protestov 

konzervatívci a Tea Party pomerne agresívne dali najavo svoj odpor voči centristicko-

liberálnemu hnutiu Occupy (potvrdzujúc tak hlboký rozkol v americkej spoločnosti), kedy 

napríklad kandidát v primárkach Herman Cain odporučil protestujúcim: „Neobviňujte 

Wall Street, neobviňujte banky, ak nemáte prácu a nie ste bohatí, viňte seba!“ (Shahid, 

2011, s. 1)[autor prekl.]. Následne na to si začali protestujúcich všímať najmä 

konzervatívne ladené médiá, ako FOX News. Televízna stanica, o ktorej sa hovorí ako 

o hlavnom propagátorovi republikánskej agendy, hnutie opísala ako liberálne (ľavicovo) 

orientované, zložené z mladých ľudí, čo v živote nepracovali, prípadne ich označili za 

cudzincov, čo v skutočnosti ani Američanmi nie sú. Iné médiá zvyknú hnutia označiť za 

komunistov alebo anti-kapitalistov, len aby sa konzervatívci vyhli akejkoľvek diskusii. 

(Chang, 2011) Na druhej strane, ako niektorí konzervatívci uznali, tieto protesty 

„odzrkadľujú pravý strach z ekonomiky, ktorý Američania cítia“ (Gainor, 2011). 

 V USA sa začalo rozprávať o téme nerovnosti nielen v aktivistických krúžkoch, 

ale aj na verejnosti, médiách a na internete. Ľudia začali byť široko informovaní 

o kauzách a problémoch (znárodnenie veľkých bánk a poisťovní, vyplácanie obrovských 

bonusov, a iné), niektorí začali požadovať nápravu.  

 Druhým faktom je, že počas primárok v Južnej Karolíne bol favorizovaný 

kandidát Mitt Romney napadnutý svojimi súpermi v 30 minútovom videu, kde je uvedený 

príklad Romneyho, ako typického predstaviteľa 1% ľudí (narážka na slogan 99% hnutia 

Occupy), ovládajúcich väčšinu zdrojov, politiku a celkovo USA. Napriek relatívne nižšej 

penetrácii myšlienok hnutia Occupy medzi voličov republikánskych kandidátov sa otázka 
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Stiglitzovho rozdelenia 99% a 1% dostala vďaka médiám do uší širokej verejnosti 

a začalo sa o nej diskutovať či už u voličov Republikánskej, Demokratickej strany alebo 

„nezávislých“. Diskusia je jedna vec, druhou je verejná podpora tejto myšlienke 

a potenciál pre nezvolenie Romneyho v súboji s Obamom, ktorý by vytvoril precedens, 

aký USA ešte nezažilo. Mitt Romney zverejnil dňa 24.1.2012 svoje daňové priznanie za 

rok 2010 a predpoklad za rok 2011, ako súčasť protiútoku voči svojim súperom. Vo 

zverejnených dokumentoch vyšlo najavo, že Romney zaplatil 13,9% daň z príjmov, čo je 

zhruba polovica odvedených daní prezidenta Obamu (26%) a necelá tretina najvyššieho 

zdanenia strednej triedy  (35%). Tieto údaje znamenajú, že Romney, ktorý sa uchádza 

o hlasy najmä stredostavovských konzervatívnych občanov USA, v skutočnosti ako 

multimilionár platí príliš málo daní. V minulosti by tieto údaje nevyvolali búrku vášní, 

avšak po medializácii cieľov hnutia Occupy začala verejná diskusia aj na tému stále 

rastúcej nerovnosti medzi občanmi USA – a Romney je príkladom potvrdzujúcim 

pravidlo, že bohatí budú stále bohatší a budú platiť menej daní, zatiaľ čo nižšia, ale najmä 

stredná trieda bude niesť hlavné daňové bremeno. (Cohen, 2012)K týmto faktom dodal 

poradca prezidenta Obamy A. Krueger nasledujúce: "... dosiahnutý bod nerovnosti 

v príjmoch spôsobuje nezdravú nerovnosť príležitostí a je hrozbou pre náš ekonomický 

rast. Obnovenie väčšieho stupňa férovosti na pracovnom trhu USA by bolo dobré pre 

biznis, dobré pre ekonomiku a dobré pre štát.“ (Krueger, 2012). 

 Americký prezident Obama, ktorý sa bude v novembrových voľbách pokúšať 

o znovuzvolenie, sa snaží prostredníctvom niektorých tém získať potenciálnych 

sympatizantov hnutia Occupy. Nosnou témou jeho kampane bude bezpochyby znižovanie 

nerovností v spoločnosti. Či mu to prinesie potenciálny úspech vo voľbách je ťažké 

predvídať, najmä ak participanti hnutia Occupy sa definujú ako úplne nezávislí. (Captain, 

2011) Ak sa časti hnutia Occupy združených okolo The 99% Declaration nepodarí širšie 

preraziť s myšlienkou postavenia vlastných kandidátov, potom je možné, že z číreho 

znechutenia z vojny a z (niekedy bigotných až nezmyselných) argumentov 

republikánskych kandidátov budú nerozhodnutí voliči preferovať Obamu. Či ho budú 

podporovať aj sympatizanti hnutia Occupy ostáva otázkou na novembrové voľby.  
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2.8 Porovnanie hnutí Occupy s teóriami 

 

 Na interpretáciu hnutia Occupy sú vhodné teórie Habermas-Crossley NSM 

modelu sociálnych hnutí, nakoľko hlavným cieľom hnutí je zmena hodnotového systému 

spoločnosti. Crossley analyzoval hlavne anti-korporátne hnutia, hnutia Occupy sú však 

hybridné hnutia anti-korporativistov, anti-globalistov, environmentalistov, protivojnových 

aktivistov a mnohých ďalších. Kolonizáciou životného priestoru môžeme jednak chápať 

extrémny vplyv, ktorý na ľudí majú obrovské korporácie, či už priamo vo forme straty 

práce v dôsledku krízy, alebo nepriamo cez korumpovanie politikov. Na druhej strane 

médiá, ako Fox News sa stali propagandistickými televíziami, avšak žiadne 

mainstreamové médium v USA neinformovalo napríklad o zavedení a 

odsúhlasení NDAA 2012, ktorý priamo zasahuje do slobôd jednotlivca garantovaných 

Ústavou, čo je kolonizáciou životného priestoru štátom. Na príklade Fox News sa 

môžeme utvrdiť, že úpadok verejnej sféry je dokonalo podporovaný propagandistickými 

médiami.  

 Hnutia Occupy sa organizáciou a vznikom zhodujú s Movement Action Plan od 

Moyera. Vzhľadom na jeho výklad sa hnutie nachádza vo fáze 5, ktorá je 

charakterizovaná znížením frekvencie protestov, nedosiahnutím výsledkov a frustráciou 

protestujúcich. Ako však autor dodáva, v tejto fáze je hnutie svojim spôsobom úspešné, 

nakoľko sa podarilo získať ohlas v spoločnosti a prikloniť na svoju stranu názor verejnej 

mienky. Pre finálny úspech hnutia by organizátori mali zabezpečiť lokálne bunky hnutia, 

ktoré budú informovať a vzdelávať ľudí za účelom vytvorenia širšej základne občanov – 

podporovateľov.  

 Z hľadiska teórií občianskej neposlušnosti sú protesty ospravedlniteľné, nakoľko 

reagujú na porušovanie základných ľudských práv, ako právo na slobodnú reč ako aj 

právo zhromažďovať sa. Napriek použitiu bezdôvodného násilia zo strany polície 

a agentov provokatérov neprišlo zo strany participantov k širšiemu použitiu násilia, ktoré 

by ich degradovalo na úroveň anti-globalistických protestov v roku 1999 v Seattle 

(McVeigh, 2011). 

 Koncept post-demokracie sa do veľkej miery dá aplikovať na situáciu v USA. 

• Ekonomika bola dlhodobo stimulovaná lacnými úvermi pre obyvateľstvo, čím sa 
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vytváral domáci dopyt a zabezpečila sa možnosť spojenia záujmov demokracie 

a kapitalizmu.   

• Obe hlavné politické strany sú naklonené trhom a neoliberálnej ideológii 

a rozdiely nie sú do momentu písania tejto práce z hľadiska post-demokracie 

priepastné. Republikáni sú silne pravicovo orientovaní a presadzujú ešte väčšiu 

liberalizáciu trhu, zníženie daní, zrušenie sociálnych dávok a zmenšenie štátu. 

Demokrati, napriek nádeji mnohých voličov voči politike Obamu, smerovanie 

USA nezmenili, hoci sa pokúsili o zavedenie -na USA- pomerne ľavicových 

zákonov, ako „ObamaCare“. V oboch prípadoch je však badateľný silný vplyv 

veľkých nadnárodných korporácií a finančného sektoru na politikov oboch strán 

a z toho prameniaca hlboká nedôvera participantov hnutí Occupy v politický 

systém USA. 

• Tvrdšia regulácia vo forme obnovenia Glass-Steagall Act zatiaľ nenastala, i keď je 

možné pozorovať snahu o zavedenie tvrdšej regulácie vo forme Dodd-Frank Act 

o regulácii finančného sektoru a kapitálovej primeranosti bánk.  

• Angažovanosť a informovanosť spoločnosti v otázke korporátnej chamtivosti 

(corporate greed) sa vďaka hnutiam Occupy zvýšila a tým hnutie splnilo do určitej 

miery svoje poslanie.  

• Hnutia sa, napriek Crouchovmu predpokladu o ich finančnej slabosti (Crouch, 

2009), dokázali veľmi úspešne financovať prostredníctvom dobrovoľných darov 

sympatizantov, čím sa nepotvrdil autorov predpoklad o jednoduchej 

podplatiteľnosti hnutí. 

 Teórie revolúcií na hnutie Occupy sú ťažko použiteľné, nakoľko je v ňom 

obsiahnuté minimum násilia. Je však pravda, že z určitého hľadiska sa môžeme pozerať 

na hnutie Occupy ako na potenciálne revolučné hnutie, ktoré vzniklo z dôvodu 

nekompetentnosti vládcov v otázke riešenia nezamestnanosti a ekonomického prepadu 

zapríčineného krízou. Rozdiel v NSM a teóriách revolúcie je v tom, že NSM sa snaží 

o diskusiu, nie o boj. Vzbudiť záujem sa hnutiu Occupy podarilo, čo sa mu však 

uskutočnenie úspešnej revolúcie nepodarilo, je mobilizácia širokých más obyvateľstva, 

alebo tzv. triedna koalícia, pričom sa nepodarilo zabezpečiť ani podporu najvyšších tried, 

nieto ešte vojensko-politických elít, ktoré by eventuálne mohli urobiť štátny prevrat 
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(v USA niečo nevídané, na druhej strane sa nedá vylúčiť). V prípade Tanter&Midlarsky 

modelu o vzniku revolúcie z na základe hlbokého ekonomického prepadu príklad Occupy 

je nepoužiteľný, nakoľko rozdiel HDP/CAP bol medzi rokmi 2008-2011 plusový. 
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Kapitola 3 

Grécke protesty: masové protesty občanov proti tvrdým 
reformným opatreniam, znižovaniu štátnych výdavkov, diktátu 
Trojky a korupcii 
 

 Dobré rozhodnutie je založené na vedomostiach, nie na číslach 

Platón 

 

 Grécko po páde vojenských režimov vstúpením do EÚ a eurozóny nastúpilo na 

cestu trvalého rozvoja a zvyšovania HDP, priemernej mzdy a životnej úrovne. Zo 

satelitného štátu na periférii Európy vznikla relatívne bohatá krajina vďaka štrukturálnym 

fondom a peniazom z EÚ, ako aj vďaka možnosti si lacno požičiavať peniaze na 

finančných trhoch. Toto sa stalo Grécku osudným, keďže miera korupcie bola a stále je 

vysoká, niektorí ľudia sú zvyknutí zneužívať systém sociálnych dávok a niektoré 

výdobytky boli aj na severské štáty označované ako „sociálne“ (Švédsko) veľmi štedré. 

Dôvody vzniku krízy sú uvedené v kapitole 3.2. Či však bola vybraná cesta, ako vyjsť 

z krízy, tá správna, je otázne. V tejto kapitole rozoberiem vznik a priebeh protestov 

Grécku, dôvody, organizáciu, požiadavky, metódy a dopady. V poslednej časti porovnám 

teoretickú rovinu s realitou protestov.  

 

3.1 Ako vznikli a prebiehali protesty v Grécku? 
 

 Ako už bolo spomenuté vyššie, protesty začali v roku 2010 ako reakcia štátnych 

zamestnancov na prvé škrty štátnych výdavkov a zvýšenie daní. Táto reakcia sa dá 

rozdeliť do niekoľkých hlavných vĺn.  
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 3.1.1 Protesty spojené s prvým balíkom reformných opatrení - 

vyvrcholenie 5.5.2010 

 

 V máji 2010, po schválení prvého–a pomerne tvrdého- balíka opatrení sa Gréci 

masovo vzbúrili prvý krát. Okrem ekonomických protestov vo forme štrajkov dopravcov, 

leteckých dispečerov a lodných posádok sa do protestov zapojilo veľké množstvo 

občanov zväčša organizovaných odbormi. Odhady množstva sa rôznia, podľa vládnych 

agentúr a polície cca 100.000, 500.000 podľa iných zdrojov. Táto masa ľudí sa neskôr 

dopustila násilností, akými boli zrážky s políciou (ktorá odpovedala slzným plynom 

a obuškami) a s tým spojená likvidácia majetkov ako autá, prevádzky súkromných firiem 

a nadnárodných korporácií. Patrí medzi ne aj podpálenie budovy patriacej Ministerstvu 

financií, ako aj budovy Marfin Bank. V napadnutej pobočke banky uhoreli traja 

zamestnanci vrátane tehotnej ženy, čo na jednej strane vzbudilo vášne medzi politikmi 

a médiami a na druhej strane vyburcovalo odborový zväz bankových pracovníkov ku 

štrajku.  

 

 3.1.2 Protesty spojené s ďalšími reformnými balíkmi opatrení – 

rok 2011-2012 

 

 V roku 2011 prišlo ku viacerým protestom občanov, ktoré nie vždy skončili 

pokojným rozídením sa domov. Okrem protestu vo februári, ktorý sa niesol v podobnom 

duchu (hoci menej násilnom), ako protesty v máji 2010, prišlo na výročie nepokojov 

v máji 2011 k novému kolu násilností, tento krát bez obetí na životoch a s novým javom 

inšpirovaným vznikom hnutia Indignados v Španielsku a nazvaným „Rozhorčení na 

námestí Syntagma“11. Protestujúci neboli organizovaní odbormi ani žiadnou politickou 

stranou, presadzovali nenásilnú formu protestov a celkovo sa na nich zúčastnilo okolo 

30.000 ľudí, pričom na rozdiel od odborárskych protestov dokázali vytvoriť aj súhrn 

                                                 
11 Indignants at Syntagma 
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požiadaviek a zoznam faktov, voči ktorým protestujú (podrobnejšie v kapitole 3.5). Na 

rozdiel od hnutí organizovaných odbormi sa nejednalo o spontánny prejav nespokojnosti 

voči politike vlády, ale o premyslené a intelektuálne zamerané hnutie snažiace sa 

o nápravu vecí verejných.  

 Protesty v štýle Indignados by sa dali nazvať aj predštádiom, respektíve ideovým 

základom hnutia Occupy, nakoľko majú mnohé spoločné prvky (popísané v kapitole 4), 

ako napríklad nenásilná okupácia verejného priestoru, vytvorenie požiadaviek na zmenu 

doterajšieho systému, najmä prostredníctvom zmeny všeobecne prijímaných hodnôt, 

neexistujúca hierarchická štruktúra, pomerne dobrá organizovanosť prostredníctvom 

sociálnych sietí a iné.  

 Novou protestnou skupinou bola aj skupina „Neplatím“12. Vytvorila sa ako 

spontánna reakcia vodičov na všadeprítomné mýtne poplatky na diaľniciach a cestách, 

ktorí odmietli platiť mýto ako vyjadrenie odporu k plateniu daní pre skorumpovaný štát. 

V máji 2011 sa zúčastnili protestov na námestí Syntagma.  

 Ďalším novovytvoreným hnutím bolo Reálna demokracia teraz! Grécko13, 

vytvorené na myšlienkovom posolstve rovnako nazvaného hnutia Democracia Real Ya! 

v Španielsku. Členovia hnutia vytvorili intelektuálny základ pre uznanie legitimity 

protestov tým, že vytvorili zoznam požiadaviek (samostatne v Thessalonikách 

a v Aténach, ale s veľmi podobným znením – opísané v kapitole 3.6). 

 V júni 2011 sa začali opäť organizovať nové protesty pod záštitou mnohých 

odborových združení, ktoré vyhlásili 48 hodinový štrajk. 18. júla grécki taxikári 

protestovali proti deregulácii taxi odvetvia zablokovaním prístavov a letísk, čím spôsobili 

škody a najmä znechutenie turistov. (Smith H. , 2011) Neskôr protesty pokračovali 

prakticky až do jarného obdobia roku 2012. Príkladom môže byť protest 24.11.2011, 

kedy sa protestujúci robotníci združení v odboroch GENOP najväčšej energetickej firmy 

PPC počas štrajku násilne stretli s políciou. Protestovali proti novej majetkovej dani 

uvaľovanej na občanov prostredníctvom gigantu PPC prostredníctvom platby za energie 

(Irishtimes.com, 2011)[autor prekl.]. Niektoré protesty mali násilnú povahu aj voči 

politikom.  

                                                 
12 I’m not paying 
13 Real Democracy Now! Greece; Άμεση Δημοκρατία Τώρα! 
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 V roku 2012 sa opäť rozhoreli Atény ako reakcia na prijatie druhého balíka 

reformných opatrení na zníženie výdavkov verejných financií, privatizáciu a liberalizáciu 

pracovného trhu. Tieto protesty boli mimoriadne násilné, mnoho budov, áut a ďalšieho 

majetku zhorelo alebo bolo zničených, vrátane budov v starom centre Atén.  

  

3.2 Dôvody na vznik protestov 

 3.2.1 Ekonomika, hospodárska kríza, kríza eurozóny, znižovanie 

výdavkov verejných financií 

 

 Grécka ekonomika je z veľkej väčšiny založená na exporte produktov s nízkou 

pridanou hodnotou, ako spracovanie potravín a tabaku, textílií (ktoré je možné 

vyprodukovať lacnejšie v Číne), doprava tovarov (vďaka obrovským prístavom ako 

Pireus), exportovanie spracovaného benzínu (z iránskej ropy, na ktorú bolo uvalené 

embargo). Medzi výnosnejšie časti ekonomiky patrí stavba lodí, farmaceutický priemysel 

ale najmä turizmus, ktorý vytvoril v roku 2008 až 18.2% celkového HDP (OECD, 2008, 

s. 137)[autor prekl.]. 

 Zvrhnutím diktatúry po invázii Turecka na Cyprus (inak obe krajiny boli členmi 

NATO) bolo Grécku navrhnuté pripojenie sa do EEC14, predchodcu EÚ. Niektorí 

členovia však vyjadrovali obavy (Grécko bolo de facto rozvíjajúca sa ekonomika), viac 

obáv generovala predstava, že by sa Grécko stalo ďalším satelitom ZSSR.  

 V roku 2001 bolo Grécko prijaté do začínajúcej menovej únie a zaviazalo sa, že 

bude dodržiavať kritériá udržateľného rozvoja a rastu, zvané aj Maastrichtské.15Už pri 

prijímaní do eurozóny mali niektorí (napríklad guvernér ECB Duisenberg) obavy 

týkajúce sa gréckej ekonomiky. Poukazovali na problémy s vysokou infláciou a vysokým 

zadlžovaním vládnych štruktúr, „ktoré by neboli povolené žiadnej inej krajine ašpirujúcej 

                                                 
14Po vstupe do EEC sa stalo Grécko problémom, nakoľko blokovalo prijatie Španielska a Portugalska, nie ani tak z dôvodov 

ideologických (všetko to boli južné štáty tesne po skončení diktatúry), ale najmä z dôvodov ekonomických – ekonomiky boli totiž 

veľmi podobné a Grécko nechcelo, aby sa novozavedené štrukturálne fondy použili pre iné krajiny. 
15Medzi nich patrí udržanie inflácie na úrovni menšej ako 1,5% priemeru krajín EÚ s najnižšou infláciou, pomer rozpočtového deficitu 

ku HDP menší ako 3% HDP a pomer vládneho dlhu ku HDP vo výške maximálne 60% HDP. Ďalšie kritériá boli vstup do systému 

výmenných kurzov ERM II a iné ciele, z ktorých niektoré boli splnené, iné nie. 
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na prijatie“ (BBCNEWS, 2001). Ako vyšlo neskôr najavo, aj tieto údaje boli 

v skutočnosti sfalšované vedením vlády premiéra Simitisa, o čom podľa bývalého 

vedúceho ekonóma Otmara Issinga vedelo vedenie štátov eurozóny, avšak „boli príliš 

zdvorilí, aby prijali adekvátne sankcie“ (Weinberg, 2011). 

 Ako bolo uvedené vyššie, Grécko sa tešilo stabilnému rozvoju ekonomiky od roku 

1980, čoho dôkazom je stabilné zvyšovanie HDP/CAP a celkového HDP až do roku 

2009, kedy vypukla kríza a tvrdo zasiahla grécku ekonomiku. Grécku sa prijatím do 

eurozóny odobrala schopnosť pružne reagovať na výkyvy ekonomiky zmenou stratégie 

centrálnej banky, avšak získalo možnosť si vďaka vysokému ratingu eura požičiavať za 

veľmi nízky úrok. Keď už začalo byť jasné, že deficit je priveľký, začala vláda premiéra 

Karamanlisa upravovať štatistiky formou „kreatívneho účtovníctva, v čom výrazne 

pomohla banka Goldman Sachs bilaterálnou dohodou o vytvorení takých cenných 

papierov, ktoré by sa účtovne nepočítali do dlhu a napriek tomu by boli dlžnými cennými 

papiermi, zvanými „cross currency swaps“ (Balzli, 2010). 

 V roku 2009 bol premiér Papandreou nútený priznať, že reálna výška deficitu sa 

nepohybuje na mierne vyšších hraniciach, ako povoľujú kritéria z Maastrichtu (3%), ale 

že pomer deficitu ku HDP sa pohybuje na úrovni viac ako 12%, čo neskôr bolo spresnené 

na viac ako 15%. Okamžite sa zdvihla riziková prirážka CDS na dlhopisy Grécka, úroky 

začali nezadržateľne stúpať a grécke banky sa potýkali s nedostatkom likvidity na 

medzibankovom trhu, ktorou by mohli podporiť úverovanie firiem.  

 Následne sa spustila špirála neustále vyššieho verejného zadlžovania a zvyšujúcej 

sa nezamestnanosti, okresávania sociálneho štátu, deregulácie, zvyšovania daní a škrtov 

najmä vo verejnej sfére a dôchodkoch. Podobne ako v Argentíne, nedostatok peňazí sa 

odrazil ešte vo vyššom zadlžovaní štátu a nutnosti ďalších reforiem.  

 Za iných okolností by štát mohol vyhlásiť bankrot. V prípade Grécka to však bolo 

nemysliteľné (minimálne v roku 2010), keďže bankrot by mohol otriasť dôverou v celú 

eurozónu a mohol by sa „preliať“ do iných ekonomík.16Táto kríza dôvery v euro by 

mohla zasiahnuť aj „jadrové ekonomiky“ (Nemecko, Francúzsko), preto sa jej snažili 

európski politici vyhnúť.  

                                                 
16Tzv. PIGS, ako vysoko zadlžené Grécko, Španielsko s Írskom (Š&I pre zaujímavosť mali rozpočtové prebytky a z dôvodu krízy boli 

nútené znárodniť krachujúce banky, čím si neúmerne zvýšili rozpočtový deficit, ktorý budú musieť zaplatiť daňoví poplatníci škrtmi 

a zvýšením daní) a Portugalsko. 
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 Najprv po dlhých debatách na vysokých úrovniach sa dospelo k tzv. prvému 

záchrannému balíku, ktorý bol vlastne formou bilaterálnej dohody o zapožičaní 

finančných prostriedkov štátmi eurozóny a MMF (okrem Slovenska, ktoré dohodu 

napriek predošlému súhlasu odmietlo). Výška bola 120 miliárd € a bola naviazaná na 

prijatie prvého balíka reforiem.  

 Ako sa ukázalo, zavádzanie reforiem, znižovanie výdavkov v sociálnom systéme 

a privatizácia majetku v hodnote 50mld € nenastali v dostatočne krátkom časovom 

horizonte a z dôvodu zvyšujúcej sa nezamestnanosti a kolapsu firiem v dôsledku krízy 

a reformných opatrení narastalo zadlženie, nezamestnanosť a chudoba. Preto sa v roku 

2011 začalo hovoriť o vytvorení dočasného Európskeho finančného stabilizačného 

mechanizmu (EFSF) a neskôr aj trvalého Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM), 

z ktorých by sa štáty postihnuté krízou a vysokými úrokmi na dlhopisoch boli schopné 

dočasne financovať mimo finančných trhov.  

 Záchrana Grécka pred bankrotom však nebola bez problémová; niektoré štáty ako 

Fínsko požadovali bilaterálnu dohodu o prípadnom odškodnení v prípade bankrotu, iné 

odmietali pôžičku schváliť a slovenská vláda po neúspešnom hlasovaní o ESM spojenom 

s vyslovením dôvery vláde bola nútená rezignovať. Vôľa štátov a MMF požičať Grécku 

sa znižovala a koncom roka sa začalo hovoriť o prípadnom bankrote (Traynor, 2012; 

Chaffin, 2012). Grécko však splnilo väčšinu opatrení a druhá pôžička, naviazaná na ešte 

hlbšie reformy, bola v roku 2012 odsúhlasená. Na nátlak Trojky sa Grécko dohodlo 

prakticky na riadenom bankrote, keď podpísalo dohodu so súkromnými veriteľmi (najmä 

bankami, investičnými a penzijnými fondmi, ktoré sa nestihli zbaviť gréckych cenných 

papierov)o odpísaní viac ako 70% hodnoty dlhu výmenou za nové dlhopisy s úrokom 

okolo 3,5% a predĺženou splatnosťou.1718 

                                                 
17 Podľa viacerých komentátorov a ekonómov je dôvod udržania Grécka nad priepasťou Trojkou jednoznačný – záchrana vlastných 

bánk. V roku 2010, kedy doznievali najsilnejšie vlny globálnej krízy a ekonomiky jadrových krajín sa začali prebúdzať k rastovým 

hodnotám, sa prirovnával bankrot Grécka s efektom následnej nákazy iných ekonomík ku pádu Lehmen Brothers, ktorý začal finančnú 

krízu.  

Ako poznamenal analytik Boros, na likvidačné straty pre bankový sektor by bol potrebný omnoho väčší šok, ako pád Grécka (Boros, 

2012). Z Grécka sa tak tvorí obrovské laboratórium na testovanie neoliberálnej doktríny, spojené s rozpredaním štátneho majetku. 

Laboratórium, ktoré sa pravdepodobne aj tak zaplatí z daní občanov EU. 
18Čo je však nutné poznamenať, vďaka kríze eurozóny a znižujúcemu sa kurzu na páre USD/EUR, veriteľské krajiny masívne zarábajú 

prostredníctvom zvýšeného exportu do tretích krajín (Nemecko, Francúzsko) a v prípade Nemecka aj nízkymi úrokmi na vlastných 

dlhopisoch, chvíľami dokonca mínusovými(ZDROJ) Avšak bankrot Grécka by mohol tvrdo postihnúť bankový sektor, ktorý by museli 

následne vlády zachraňovať. Z toho dôvodu bolo Grécko podržané a vyhlo sa bankrotu. Zabezpečiac si medzičasom dostatočnú 
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 3.2.2 Korupcia politikov a štátnych úradníkov, diktát Trojky a kríza 

demokracie 

 

 Analýzou histórie problémov, ktoré sužujú Grécko a sú príčinou národného 

nepokoja sa dostávame ku koreňom nespokojnosti občanov a spoločenskej krízy.  

 Jednou z mnohých príčin je určite obrovská korupcia úradníkov a rozšírené 

zneužívanie sociálneho systému. Príklady sú mnohé, od obrovských škôd napáchaných 

prehliadaním nelegálneho importu benzínu, na ktorých štát stratil 25mld € 

(Ekathimerini.com, 2012), cez zabezpečenie úradníka prehliadajúceho nutnosť udeliť 

pokuty vo výške 15mil € (Tvardzík, 2012), svedectvom prezidenta Gréckej národnej 

banky o „stratení“ 30% rozpočtu (Dimitriou, 2011), problémy s použitím eurofondov až 

po vyplácanie miliónov € na dávkach pre neexistujúce deti a mŕtvych dôchodcov. 

Rovnako aj nastavenie sociálneho systému, kedy človek dožijúc sa 50. narodenín mohol 

odísť na dôchodok (Rainwater, 2012). Problémom je aj nízka efektívnosť byrokratického 

aparátu, daňové úniky na DPH a majetkových daniach. Dôsledkom týchto problémov je 

neustále zvyšovanie priamych a nepriamych daní, ktoré postihuje najmä chudobné 

a stredné vrstvy (Georgiopoulos, 2011). 

 Rovnako dôležitá je aj priepasť medzi politikmi a bežnými občanmi. Ako 

poznamenáva komentátor Dimitriou, Grécko je „na papieri parlamentná demokracia, 

Grécko je de facto oligarchia ovládaná od roku 1974 podvodníckou aristokraciou, 

uzavretou v gete privilégií. Často zdieľajúc rovnaké súkromné školy, zahraničné 

univerzity a pokrvné zväzky sa (politici) dokázali izolovať od nakazenia občianstvom 

pozmenením ústavy. Tým si efektívne zabezpečili postavenie nad právom“ (Dimitriou, 

2011, s. 2)[autor prekl.]. 

 Nerovnomerné rozloženie výrobných procesov v rámci EÚ, neustále sa zvyšujúca 

nemecká konkurencieschopnosť a obrovské investície do armády a zbraní majú tiež svoj 

podiel vo zvyšovaní deficitu. Grécko má napriek svojej relatívne slabej ekonomike jednu 

                                                                                                                                                  
likviditu bánk a po prípravách súkromného sektoru na odpísanie dlhu sa krajiny začali zdráhať ďalej požičiavať peniaze Grécku, keďže 

to najväčšie riziko – pád bankového systému s nutnosťou štátnej intervencie zvyšujúcej deficity štátov, nedôvera trhov voči € a 

potenciálny kolaps spoločnej meny – bolo viac-menej zažehnané. Paradoxom ostáva, že od zavedenia meny € sa Nemecku a 

Francúzsku nepodarilo splniť Maastrichtské kritériá a v roku 2011, napriek tvrdému vyžadovaniu škrtov od ostatných štátov EÚ na 

základe fiškálneho paktu, samotné Nemecko nesplnilo ciele fiškálnej politiky ani na 42%(dsl/SPIEGEL, 2012). 
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z najväčších armád v rámci EÚ. Faktom je, že napriek údajnej nutnosti ďalších škrtov 

bolo „doporučené“ Grécku počas rokovaní s Trojkou o prvom záchrannom balíku, aby 

nakúpilo od veriteľských krajín zbrane v hodnote viac ako 1mld € (Rettman, 

2012).Export (nielen armádny) realizovaný Francúzskom a Nemeckom je vo veľkej miere 

dôvodom problémov gréckej ekonomiky. Grécko bolo zahltené tovarmi nakúpenými za 

lacné peniaze získané z úverov často nemeckých a francúzskych bánk, čím prispievalo 

k zamestnanosti v exportných krajinách a samo nevytváralo podmienky pre širšiu 

diverzifikáciu hospodárstva. Ako dodal Moravcsik: „Bankrot južných krajín a masívna 

prosperita Nemecka sú dve strany tej istej mince“ (Moravcsik, 2012, s. 58)[autor prekl.]. 

 Trojka, ako sa nazývajú zahraniční nesúkromní veritelia Grécka – menovite MMF, 

ECB a EK – začala výmenou za poskytnutie pomoci vyžadovať plnenie rozpočtových 

opatrení v súlade s neoliberálnou doktrínou19.Sústavným tlakom (napriek obrovskému 

riziku pre bankový sektor veriteľských krajín v prípade bankrotu) tak prakticky Grécko 

prišlo o časť suverenity, konkrétne o ekonomickú suverenitu a schopnosť rozhodovať 

o alokácii zdrojov. Okrem deregulácie a liberalizácie pracovného trhu, zníženiu verejných 

výdavkov a zvýšenia daní bolo Grécku doporučené, aby predalo štátny majetok vo výške 

50mld €, čo v situácii, kedy ešte stále neodznela globálna kríza a trhy nemajú dôveru 

v Grécko, znamená výpredaj za nízke ceny. Takto sa dlhodobo prenajal ostrov Korfu 

a najväčší nákladný prístav Pireus, predali sa železničné spoločnosti LARCO a OSE a iné 

dôležité časti hospodárstva produkujúce zisk, ako petrolejárska firma ELPA a pre 

energetický gigant PPC sa pripravuje nájdenie strategického partnera (Bukovský, 2012; 

                                                 
19 Neoliberálna doktrína začala byť v popredí záujmu ekonómov pádom Bretton-Woodskeho systému v 70. rokoch 20. storočia. 
Rezervná mena – USD - prestala byť naviazaná na zlato a meny sa začali obchodovať v tzv. floating režime plávajúcich menových 
kurzov. Následný nástup neoliberálnej ideológie „reaganizmu a thatcherizmu“ sa charakterizovalo rýchlou a závažnou liberalizáciou 
trhu spojenou s dereguláciou mnohých odvetví, oslabením odborov, privatizáciou a zmenšovaním sociálneho štátu, pričom najčastejšie 
používané slová sa stali „škrty“ a „privatizácia“. Paradigmou tohto obdobia bola viera, že neviditeľná ruka trhu dokáže zaobstarať 
efektívne fungovanie a dlhodobú udržateľnosť rozvoja. Z tohto dôvodu boli medzinárodné organizácie MMF a Svetová banka úzko 
prepojené s Ministerstvom financií USA (aj ideologicky, aj personálne) a koordináciou aktivít vytvárali (najmä kondicionalitou pri 
pôžičkách štátom) tlak na zavedenie reforiem a privatizácií s cieľom vytvorenia nových trhov pre veľké korporácie. Tento neoliberálny 
model beznádejne zlyhal v mnohých prípadoch, ako príklad môžeme uviesť latinskoamerické štáty (Argentína). Problémom 
neoliberalizmu v ekonomike je výsledok, kedy deregulované a oslabené štáty bez vlastného majetku podľahnú sile preferovaných 
nadnárodných korporácií. Kapitál, ktorý sa vleje do štátu, je zväčša špekulatívneho charakteru (ako príklad môže poslúžiť kríza 
ázijských tigrov), zisky sa presúvajú mimo územia štátu a tým štát prichádza o veľkú časť príjmov. Následne sa zvyšuje jeho 
zadlženie, ktoré dospeje do fázy, kedy investori začnú zvyšovať úroky na dlhopisoch (prípadne na dnes tak moderných CDS 
naviazaných na poistenie voči potenciálnemu bankrotu štátu) a iných cenných papieroch naviazaných na štátnu pokladnicu. Týmto trhy 
tlačia na štát (a sledujú tým najmä vlastné záujmy – splatenie dlhov v prvom rade zahraničným investorom, nehľadiac na občanov), 
aby v záujme zníženia deficitu verejných financií zaviedol ďalšiu dereguláciu, zvýšenie daní a hlboké škrty v sociálnej politike 
zasahujúce najmä chudobných a stále menšiu strednú vrstvu – základný pilier demokracie. Toto má za následok paradoxne ešte vyššie 
zadlženie – škrty znamenajú menej peňazí medzi ľuďmi, čo vyústi v nižší domáci dopyt, vyššiu nezamestnanosť a vyššie požiadavky 
na sociálnu sieť, čím sa uzavrie „začarovaný kruh“. Tento kruh je ešte prehĺbený rýchlym odsunom špekulatívneho kapitálu, 
vytvárajúceho ešte hlbšie problémy a zvyšovanie nezamestnanosti. Takto Argentína bola prinútená počas násilných demonštrácií 
zmeniť vládu a zbankrotovať, pričom dnes je po odmietnutí neoliberálnych reforiem na ceste veľmi vysokého rastu(ZDROJ). 
Podobný, alebo rovnaký priebeh zaznamenalo množstvo krajín Latinskej Ameriky, Afriky a Ázie, čím MMF s WB získali veľmi 
nelichotivú povesť nie len medzi krajinami Tretieho sveta.  
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Irishtimes.com, 2011).  

 Napriek tomu podľa troch uniknutých tajných správ Trojky je aj v prípade 

najoptimistickejšieho scenára nepravdepodobné, že sa Grécko bude môcť vrátiť na 

globálne finančné trhy pred rokom 2020. Dôvodom je hlboká recesia a špirála 

ďalšieho zadlžovania Grécka spojená s vnútornou devalváciou cien. (Nikolas, 2012) 

 Po odstúpení premiéra Papandrea nastúpil technokratický premiér Lucas 

Papademos, bývalý bankár Centrálnej banky Grécka a Európskej centrálnej banky. Tým 

sa prakticky dostal na čelo štátu nevolený človek (znak post-demokracie), ktorý je nútený 

riadiť sa pokynmi Trojky, čo vyvoláva na jednu stranu otázky ohľadom suverenity, ako aj 

otázky o miere demokracie. Ústup od demokracie ilustruje aj zmarenie snahy premiéra 

Papandrea vyhlásiť referendum o balíku reformných opatrení (ktorým by reformám dodal 

potrebnú legitimitu). Táto snaha zlyhala na nátlak Trojky a mala za následok pád vlády 

legitímne zvoleného premiéra. Strata suverenity Grécka v kontexte diktátu Trojky je 

badateľná najmä v tlaku veriteľských krajín na zrušenie referenda ako aj vyššie uvedenou 

dohodou o poskytnutí úveru za podmienky, že hlavné strany sa zaviažu pokračovať 

v reformách. Tým je evidentné, že Grécko stratilo možnosť rozhodovať o ekonomických 

záležitostiach krajiny výmenou za preklenovacie úvery Trojky.  

 Strata suverenity v spojení s ústupom demokracie v občanoch vyvoláva zúfalosť. 

Ako poznamenal v rozhovore pre Christian Science Monitor A. Antoniades: „Akýkoľvek 

reformátori vo vláde sú nútení sa riadiť príkazmi EÚ, takže ľudia z ich uhlu pohľadu 

nevidia inú alternatívu, ako ísť do ulíc, hoci aj to vyzerá, že to nemá zmysel.“ (Marquand, 

2011, s. 3)[autor prekl.]. Zúfalosť ľudí je pochopiteľná, nakoľko krízu nezapríčinili a 

nevznikla v Grécku, ale v USA hazardom veľkobánk, politici k nej dopomohli korupciou 

a podvádzaním priviedli krajinu na okraj priepasti, pričom nik nebol odsúdený. Teraz 

rozhodujú o ďalšom osude bankári a ekonómovia Trojky na čele s Nemeckom 

(transparent s textom „Nemecko, zaplať nám dlhy z II. svetovej vojny!“ (Marquand, 

2011, s. 1)[autor prekl.] môže byť rana po II. sv. vojne) a premiérom Papademosom. Tlak 

trojky ich ukrátil o mzdy vo verejnom sektore, sprivatizoval národné bohatstvo, znížil 

dôchodky, zvýšil priame aj nepriame dane (čo ale nezasiahlo bohatých), dereguloval 

a liberalizoval trh práce a zaviedol rozsiahle zníženia výdavkov v sociálnom systéme, 

ktoré vyvolali krach malých a stredných podnikov, obrovskú nezamestnanosť s viac ako 

50% nezamestnanosťou mladých, rozšírené bezdomovectvo a novú vlnu chudoby. Tá sa 
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prejavila na veľký šok západných médií aj tým, že rodičia boli nútení dať svoje deti do 

detských domovov, pretože neboli schopní im zabezpečiť „peniaze, domov alebo jedlo“. 

(Zsilleová, 2012, s. 1)  

 Prijímaním reforiem a znižovaním rozpočtových výdavkov najmä v sociálnej 

oblasti vláda rúca sociálny model garantujúci zníženie intenzity triedneho konfliktu. 

„Sociálny model je základným kameňom spoločenskej zmluvy, ktorá garantovala stabilitu 

krajín na starom kontinente po druhej svetovej vojne. Európska integrácia ho nevyhnutne 

prepisuje” (Geist, 2012, s. 3)[autor prekl.].  

 

3.3 Kto sú protestujúci? 

 

 Agentúre Public Issue sa podarilo urobiť niekoľko výskumov na zistenie zloženia 

protestujúcich: 

 

 

 (Public_Issue, 2011; Tsafos, 2011) 
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 Z týchto výskumov vykonaných v dvoch vlnách medzi 2-12.5.2011 na súhrnne 

1023 náhodných respondentoch vyplýva , že priemerný protestujúci je zamestnaný (72%) 

a nevolič (36%), prípadne volič opozičných strán ako pravicovej New Democracy, 

komunistickej KKE a ultraľavicovej strany SYRIZA (spolu 42%). Z toho vyplýva, že 

napriek predpokladom o protestujúcich ako o anarchistickej mládeži a nezamestnaných, 

protestovali zväčša ľudia s určitým ekonomickým zázemím a proti politike riadne 

zvolenej vlády, ktorú ale oni nevolili. Zaujímavé je, že New Democracy ako pravicová 

strana, má len 16% priaznivcov medzi protestujúcimi.  

 Medzi protestujúcich sa dajú zaradiť ľudia organizovaní v odboroch, členovia 

rôznych asociácií, mládež a študenti potýkajúci sa podľa štatistík s viac ako 50% 

nezamestnanosťou, penzisti a nezamestnaní, imigranti ako aj anarchisti, komunisti a iné 

ľavicové časti spoločnosti (Georgiopoulos, 2011). 

 

3.4 Ako sú organizovaní? 

 

 Organizácia protestov je rozdeliteľná na tri základné časti:  

 

 3.4.1 Odbory a priaznivci Komunistickej strany Grécka KKE 

  

Pracovníci združení v odborových hnutiach sú nimi aj adekvátne organizovaní. Komunisti 

okolo KKE sa k nim väčšinou počas protestov pridajú. Oba typy organizácií sú 

hierarchizované štruktúry s jasným vedením a prostriedkami pripravenými na použitie, 

medzi ktoré môžeme zaradiť vytváranie a uhradenie výroby transparentov, kolektívna 

mobilizácia členov (nie každý človek je počítačovo znalý), potrebný tréning lídrov pre 

organizovanie a vedenie protestov a podobne. 
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3.4.2 Nenásilné protestné hnutia štýlu Indignados 

 

 Rôzne nenásilné hnutia pôsobiace na území Grécka mali štruktúru veľmi podobnú 

hnutiu Occupy, pričom obe vychádzali z myšlienkového základu španielskych hnutí 

Democracia Real Ya! a Indignados! 

 Skupiny boli organizované prostredníctvom sociálnych sietí ako Facebook 

a Twitter. Vyznačovali sa nehierarchickou štruktúrou rozloženia vplyvu horizontálne, 

založili komisie a zhromaždenia, na ktorých diskutovali o problémoch a prijali sériu 

požiadaviek uvedených v kapitole 3.5. Okrem okupovania priestorov si participanti boli 

schopní zabezpečiť „poľné ošetrovne“, knižnicu a vyvinuli mnoho ďalších aktivít, 

klasicky spadajúcich do NSM hnutí. To znamená, že napriek neexistencii oficiálneho 

vodcovstva a hierarchickej štruktúry, sa tieto hnutia dokázali veľmi dobre organizovať.  

  

 3.4.3 Financovanie a spoločný menovateľ protestov – sociálne siete 

 

 Financovanie hnutí je neznáme, nakoľko nikto nebol schopný urobiť hĺbkový 

výskum na túto tému. Pravdepodobné je, že občania združení v odboroch a komunisti sú 

zabezpečovaní odbormi a stranou KKE, nenásilné hnutia v štýle Indignados! boli 

zabezpečované dobrovoľnými príspevkami.  

 Spoločným menovateľom všetkých skupín je široké využívanie nových 

technológií na mobilizáciu a koordináciu más – mobilných telefónov, internetu 

a sociálnych sietí, pomocou ktorých sa dokázali protestujúci mobilizovať a stretnúť 

v určitý čas a na určitom mieste. Organizátori mohli aspoň zhruba odhadnúť počet 

protestujúcich na základe počtu „zúčastnených“ na Facebookovej udalosti. Preto za 

hlavného organizátora protestov je možné označiť Facebook a Twitter. 
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3.5 Aké sú požiadavky? 

 3.5.1 Odbory & KKE 

 

 Hnutia organizované odbormi a komunistami nemajú vypracované prakticky 

žiadne požiadavky. Primárnym motivačným faktorom je tu odpor voči výdavkovým 

škrtom a znižovaniu miezd. Pre členov asociácií (TAXI, lekárnici, ...) je motívom 

protestov aj liberalizácia pracovného trhu pri niektorých profesiách, ktorá im berie štatút 

výlučného poskytovateľa služieb prostredníctvom dedičných licencií.  

 

 3.5.2 Rozhorčení na Syntagme, Reálna demokracia teraz! 

a podobné hnutia 

 

 Protestujúci sa definujú ako všetci obyčajní slušní ľudia, ekvivalent 99% pri 

Occupy, ktorí sa vyhraňujú voči politickým ideológiám a stranám. Motivačnými 

a mobilizačnými faktormi sú „stav politického, ekonomického a sociálneho výhľadu“ 

(RealDemocracyNow!-Greece, 2011)[autor prekl.].  

 POŽIADAVKY HNUTIA REAL DEMOCRACY NOW! 

• Prioritami akejkoľvek pokročilej spoločnosti musia byť rovnosť, progres, 

solidarita, sloboda kultúry, environmentálna udržateľnosť a rozvoj, sociálny 

systém a ľudské šťastie. 

• Toto sú neodcudziteľné pravdy, ktoré by sme mali zostať verní v našej 

spoločnosti: právo na domov, zamestnanosť, kultúru, zdravie, vzdelanie, politickú 

participáciu, možnosť slobodného osobného rozvoja a práva na užívanie zdravia 

a šťastného života.  
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• Terajší stav našej vlády a ekonomického systému neberie ohľad na tieto práva 

a v mnohých smeroch je prekážkou ľudského rozvoja.  

• Demokracia náleží ľuďom, čo znamená, že vláda je tvorená každým jedným z nás. 

Pravdou je, že politický systém nás nemieni ani vypočuť. Politici by mali hovoriť 

našim hlasom s inštitúciami, umožňovať politickú participáciu občanov priamym 

spôsobom, pracovať pre prospech širšej verejnosti a nie pre bohatých. Tí 

prosperujú na náš účet a sú lojálni k príkazom hlavných ekonomických mocností, 

ktorí nám vnútili diktátorstvo partokracie. 

• Akumulácia moci do rúk niekoľkých vytvára nerovnosť, napätie 

a nespravodlivosť, ktoré vedú k násiliu. Zastaraný ekonomický model stimuluje 

sociálnu mašinériu vedúcu do rastúcej špirály. Tá pojedá samu seba obohacujúc 

bohatých a posielajúc chudobných do otroctva. Až do momentu kolapsu. Jediný 

význam existencie terajšieho systému je akumulácia kapitálu na úkor produktivity 

a všeobecného blaha pre spoločnosť. 

• Vyčerpávanie zdrojov ničí planétu a vytvára nezamestnanosť. Spotrebitelia - 

občania sú ozubeným kolieskom v stroji predurčenom k obohateniu minority, 

ktorá neberie zreteľ na naše potreby. 

• Sme anonymný, ale bez nás by nič z tohto neexistovalo, pretože my hýbeme 

svetom. Ak sa ako spoločnosť naučíme nevložiť našu budúcnosť do rúk 

abstraktných ekonomických výnosov, ktoré nikdy nebudú pre prespech väčšiny, 

môžeme eliminovať chyby a zneužívanie, čo každý z nás zažíva.  

• Potrebujeme etickú revolúciu. Sme ľudia, nie produkty na trhu...  

(RealDemocracyNow!-Greece, 2011)[autor prekl.] 

 

3.6 Aké sú použité metódy protestov a ich dopady? 
 

 Metódy použité počas gréckych protestov zahŕňajú nenásilné protesty typu 

Indignados!, protesty s občasnými stretmi niektorých skupín (najmä mladých anarchistov 

(Carey, Labropoulou, Magnay, & Rooney, 2011)) s políciou ako aj násilné protesty 

s rozšíreným likvidovaním majetku (Carassava, 2011). Príkladom násilných stretov, kedy 

Atény vyzerali „ako vojnová zóna“ (First_Post, 2012), môžu byť udalosti polovice 
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februára 2012 pred rozhodnutím o druhom balíku reformných opatrení. V Grécku bolo od 

roku 2010 vyhlásené veľké množstvo štrajkov pracovníkov rôznych odvetví, ako aj 

niekoľko generálnych štrajkov, ochromujúcich ekonomiku na 24-48 hodín.  

 Ďalšie formy protestov zahŕňajú akcie rôznych odborových hnutí. Príkladom 

môžu byť protesty colných úradníkov v októbri 2011, ktoré odstrihli Grécko od importu 

a exportu osôb, tovarov a služieb do susedných krajín, kedy len Macedónsku vznikli 

škody vo výške 80 miliónov € (Stavrevski, 2011).20 Ďalej protestovali mnohé profesie, 

ako farmári (ktorí zablokovali diaľnicu), pracovníci združení v energetických odboroch 

GENOP, ktorí vypínali elektrickú energiu a množstvo ďalších (Irishtimes.com, 2011). 

 Spontánne hnutia ako „Neplatím“ používali blokovanie mýtnych brán 

a rozdávanie letákov. Neskôr sa pridali ku protestom más v centre Atén a iných miest. 

Študenti zasa zaútočili na sídlo televíznej stanice TV Channel Net a požadovali priamy 

vysielací čas, alebo pustenie pásky s odkazom na protest voči reforme vzdelávania 

(Sexton, 2011). 

 Ďalším príkladom je protest TAXI služieb voči liberalizácii ich odvetvia, ktoré 

zablokovali prístupy do prístavov, ku pamiatkam a k letiskám, čo pocítilo viac ako 15.000 

turistov. Každá protestná akcia zameraná na turistov prináša štátu a prevádzkarom veľké 

škody. Turizmus, ako skoro pätinová zložka HDP, týmito protestmi neutrpel priamo 

veľké straty, avšak nepriame straty vo forme straty dôvery a motivácie turistov ísť do 

krajiny, ktorá de facto nefunguje, sa prejavili na zníženej návštevnosti v roku 2011. 

 Hnutia ako „Reálna demokracia teraz!“ a „Rozhorčení na Syntagme“ používali 

metódy nenásilného okupovania verejných priestorov, ako napríklad námestie Syntagma 

a symbolický priestor okolo Pomníku neznámeho vojaka, ako aj okupovanie Bielej veže 

v Thessalonikách. 

 Dôvodom jedného z protestov bola verejná samovražda 77 ročného dôchodcu – 

bývalého lekárnika Dimitrisa Christoulasa pred parlamentom. Lekárnik, inak aktívny 

ľavičiar a člen hnutia „Neplatím“, sa strelil do hlavy na námestí Syntagma. Okolo miesta 

úmrtia sa okamžite začali tvoriť davy ľudí, ktorí prišli smútiť za prvou verejnou 

a oficiálnou obeťou krízy v Grécku. Neskôr vznikli protesty aj s násilnými zrážkami 

                                                 
20Macedónsko reagovalo na škody spôsobené gréckymi štrajkami odporučením pre Európsku komisiu, aby sa Grécka zbavili a nechali 

ho zbankrotovať, pretože neustále štrajky ohrozujú ekonomiky susedných krajín. 
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s poriadkovými silami. Dôvodom jeho činu bola neznesiteľná životná situácia a zníženie 

dôchodkov, ktoré mu neumožnili platiť za lieky a zároveň žiť slušný život. Christoulas 

vyzýva na ozbrojené povstanie a obesenie zradcov národa. Tento čin sa dá prirovnať 

k verejnému upáleniu sa obchodníka v Tunisku, ktorý svojim činom spustil takzvanú 

Arabskú jar (Margaronis, 2012; Henley, 2012; Domoney, 2011). 

 Celkovo sa dá povedať, že okrem nenásilne ladených hnutí protesty predstavovali 

veľký ekonomický tlak na štát, prehĺbili nedôveru zahraničia, či elít, alebo aj obyčajných 

ľudí vo forme turistov.  Tieto tvrdé rany ekonomike a likvidovanie verejného 

majetku zatiaľ priniesli – okrem nedôvery zahraničia – „len“ pád vlády premiéra 

Papandreua, nástup technokratického kabinetu Papademosa a vlády národnej jednoty 

strán New Democracy a PASOK, ktoré sa zaviazali prijať ďalšie „protikrízové“ opatrenia.  

 

3.7 Aplikácia teórií na protesty v Grécku 
 

 Grécke protesty sa omnoho viac ako na nenásilné vyjadrenie názoru a vôľu 

zmeniť hodnoty spoločnosti podobajú na masové povstanie širokých vrstiev obyvateľstva. 

Široká podpora obyvateľstva voči protestom dáva hnutiu legitimitu aj napriek miere 

použitého násilia. Model NSM nie je vhodný na vysvetlenie týchto javov, respektíve je 

vhodný výlučne na hnutia typu Indignados, ktorých participantov ale nebolo viac ako 

niekoľko tisíc, na rozdiel od státisícov ostatných protestujúcich 

 Podľa teoretického modelu opísaného v kapitole 1.3, sa Grécko veľmi približuje 

podmienkam na vznik protestov, nepokojov a revolúcie: široká nedôvera voči základným 

inštitúciám, nekompetentnosť a skorumpovanosť politikov, nevolená vláda riadiaca sa 

Trojkou, neférové zdanenie stredných a nižších vrstiev bez postihnutia bohatých, veľký 

rozdiel v príjmoch, likvidácia sociálneho štátu, ekonomické problémy a nezamestnanosť. 

Všetky Brintonove a Adamsove podmienky pre vznik revolúcie sú splnené. Dá sa 

povedať, že počtom protestujúcich sa grécke protesty približujú modelu 

Tanter&Midlarsky. Stupňujúce sa násilie represívnych zložiek štátu voči protestujúcim 

môže vyvolať hlboké znepokojenie širokých más, ostrejšiu polarizáciu spoločnosti 

a paradoxne ešte vyššiu participáciu na protestoch.  

 Je však nutné uznať, že na spustenie revolúcie nebola vytvorená dostatočne silná 
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podpora všetkých občanov, respektíve „triedna koalícia“, ktorá by sa zorganizovala 

a vytvorila by dlhodobý tlak na vládu (hoci výsledky takého tlaku sú otázne). Dôvodom 

môže byť stupňujúce sa násilie spojené s likvidáciou majetku aj bežných občanov 

a živnostníkov (čo znechutilo umiernených občanov), neexistencia koherentnej ideológie 

a spoločného vodcu protestov, na ktorého by sa mohli protestujúci upriamiť.  

 Z ekonomického hľadiska môžeme pozorovať nedostatočný pokles HDP/CAP 

tesne pred začiatkom protestov (Tanter&Midlarsky), ktorý predstavuje -8,21% od roku a 

pravdepodobne nie je dostatočný na širšiu mobilizáciu centristických a umiernených 

občanov. 

 

 (zdroj EUROSTAT) 

 Grécko je príkladom korporativistického štátu, ktorý uznáva silnú úlohu odborov, 

zamestnávateľov a asociácií združujúcich pracovníkov určitých profesií. Prejavom 

korporativistického štátu je i obmedzovanie licencií na mnohé profesie (ktoré sa buď 

dedia alebo sú obchodované na čiernom trhu), ako napríklad TAXI služby a viac ako 150 

iných, ktoré boli liberalizované prvým balíkom reformných opatrení. Zhoduje sa aj 

skutočnosť, že prebyrokratizované štruktúry štátu nedokážu pružne reagovať na nové 

problémy spoločnosti. Neschopnosť štruktúr sa rýchlo prispôsobiť meniacim sa 

skutočnostiam a vonkajším tlakom sa končí masovými protestmi (Held, 2006).  

 Teória post-demokracie sa zhoduje v niektorých prvkoch so situáciou v Grécku: 

• Technokratická vláda premiéra Papademosa.  

• Rozdiely medzi politikou jednotlivých strán sú minimálne (všetky hlavné strany sa 

zaviazali k ďalšiemu prijímaniu úsporných opatrení). 
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• Hlboká nedôvera voči politikom, žurnalistom (strážnym psom demokracie), cirkvi 

(ako nositeľovi morálnych hodnôt) a súdnictvu (jeden z pilierov demokracie) je 

dokázaná prieskumom: „94% (opýtaných) si myslí, že politici sú všetci alebo 

väčšina skorumpovaní, žurnalisti 80%, cirkev 67%, sudci 64%“ (Dimitriou, 2011). 

• Aplikácia neoliberálnej ideológie spojená s vysokou nezamestnanosťou 

a posunom k ochrane výlučne bohatých. 

 Koncept privatizovaného Keynesianizmu v prípade Grécka nesúhlasí 

s Crouchovým modelom. Podľa Croucha je ekonomika stimulovaná zadlžovaním 

obyvateľstva, kedy požičané peniaze občania minú. V prípade Grécka sa jedná 

o platenie verejných dlhov obyvateľstvom za účelom zníženia deficitu štátu a jeho 

potenciálny návrat na finančné trhy, čo sa stimuláciou trhu nedá nazvať.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Porovnanie Occupy hnutí a Grécka  

TEÓRIA 
Premenná Occupy Odbory & KKE 

Typ 

Indignados 

Nové sociálne hnutia 

Vodcovstvo Rozptýlené Určené Rozptýlené 

Organizácia 
Valné 

zhromaždenie 
Hierarchická 

Valné 

zhromaždenie 

Návrat morálnych hodnôt spoločnosti Áno Áno Áno 

Vymedzenie životného priestoru od 

vplyvu veľkého biznisu 
Áno Nie Áno 

Kolonizácia životného priestoru Áno Nie Áno 

Kultúrne ochudobňovanie Áno Nie Áno 

Úpadok verejnej sféry Áno Áno Áno 

Lakomosť bohatých/korporácií Áno Nie Áno 

Otázky životného prostredia Áno Nie Áno 

     

Metahnutia 

Anti-korporátne protesty Áno Nie Nie 

Snaha o skutočnú demokraciu Áno Nie Áno 

Strata ľudskej dôstojnosti Áno Áno Áno 

Zlyhanie inštitúcií Áno Áno Áno 

     

Občianska 

neposlušnosť 

Druhy občianskej neposlušnosti 
   

Prijatie legislatívy, ktorá porušuje ľudské 

práva 
Áno Nie Nie 

Obmedzovanie hlasovacieho práva Áno Nie Nie 

Nenásilné smerovanie protestov Áno Nie Áno 

     

Teória revolúcií 

Korupcia Áno Áno Áno 

Nekompetentné elity Áno Áno Áno 

Znižovanie verejných (najmä sociálnych) 

výdavkov 
Nie Áno Áno 

Nerovnomernosť zdaňovania Áno Áno Áno 

Zvyšovanie daní Áno Áno Áno 

Ľudová účasť na protestoch Nízka Stredná Nízka 

Odhady účasti (maximálne) 25.000 500.000 15.000 

    Doba trvania Krátka Dlhá Minimálna 

Miera vnútroštátneho násilia Minimálna Vysoká Žiadna 

Škody vytvorené protestujúcimi Minimálne Vysoké Minimálne 

Množstvo ľudí so základným vzdelaním Veľmi vysoké Veľmi vysoké Veľmi vysoké 

Dosiahnuté výsledky v zmysle distribúcie 

myšlienok medzi obyvateľstvom 
Pomerne veľké Žiadne Žiadne 

Dosiahnuté výsledky v zmysle prijatia 

požiadaviek elitami 
Žiadne 

Minimálne (pád 

vlády) 

Minimálne (pád 

vlády) 

Delta HDP/CAP (2008-2011)21 +3,17% -8,21% -8,21% 

Miera represie a násilia zo strany polície Stredná Veľmi vysoká 
 

Úroveň triednej koalície Veľmi nízka Nižšia až stredná Veľmi nízka 

                                                 
21 Počítané v národnej mene pri terajších cenách.  
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5. Záver 
 

Je príliš náročné uvažovať šľachetne, ak človek rozmýšľa len nad získaním živobytia. 

Jean-Jacques Rousseau 

 

 Z hľadiska aplikácie teórií sú obe hnutia odpoveďou na krízu neoliberálneho 

systému a vzniku obrovských nerovností medzi ľuďmi. Rovnako sa v oboch prípadoch 

jedná o krízu demokracie, prerastanie biznisu do politiky a celkovú stratu legitimity 

volených zástupcov ľudu kompatibilnú so znakmi post-demokracie.  

V mnohých ďalších ohľadoch sú hnutia odlišné, ako je vidieť vo vyššie uvedenej 

tabuľke. Occupy hnutia, v ktorých sú okrem iného zahrnutí aj odborári mnohých odvetví, 

sa veľmi podobajú na hnutia typu Indignados! v Grécku, avšak sú v mnohom odlišné od 

odborovo organizovaných gréckych protestov. Hnutia v USA pristupujú k protestom 

premyslenejšie, sú schopné vytvoriť určitý zoznam požiadaviek, majú predstavu 

o chybách systému a sú menej živelné ako masové protesty v Grécku. Sú odpoveďou na 

stále väčšiu priepasť medzi chudobnými a bohatými. Grécke protesty boli a sú 

spontánnym odporom k strate legitimity vlády, ústupu demokracie a k politike 

realizovanej vládami Papandrea a Papademosa - boli bez hlbšej politickej agendy.  

Na rozdiel od hnutí Occupy, ktoré majú širšiu a centristicko - ľavicovú agendu, sú 

hnutia ako Reálna demokracia teraz! orientované viac ľavicovo a usilujú o širšiu zmenu 

kapitalizmu, ako takého. Pravdepodobná príčina je aj v tradične rozdielnom ponímaní 

ľavicovej politiky v Európe a v USA. V USA sú Demokrati centristická strana, v ktorej 

existuje i ľavicovejší prúd, zatiaľ čo Európske ľavicové strany vychádzajú z mnohoročnej 

histórie ľavicových hnutí. Relatívna vágnosť vyjadrení v požiadavkách Reálnej 

demokracie teraz! je kontrastujúca k pomerne priamym požiadavkám hnutia Occupy, čo 

môže signalizovať na strane jednej možnú neschopnosť sa dohodnúť na konkrétnej 

zmene, na strane druhej možnú nekompetentnosť.  

Moyer vo svojom diele The Movement Action Plan opisuje hlavný cieľ 

nenásilných sociálnych hnutí ako upovedomenie, informovanie verejnosti o určitom 

spoločenskom probléme a vytvorenie následnej diskusie s cieľom danú situáciu zmeniť 

(Moyer, 2001). Z tohto hľadiska bolo hnutie Occupy úspešné a následný vývoj (najmä 

v súvislosti s prezidentskými voľbami) ukáže, do akej miery. Grécke protesty z hľadiska 

snahy o zmenu politiky vlády boli neúspešné, nakoľko jediné, čo 
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sa im podarilo zmeniť bola vláda. Na druhej strane Grécko stratilo medzinárodný 

rešpekt a dôveru ako štátov, tak aj turistov, čo len prehĺbi celkovú zlú ekonomickú 

situáciu krajiny. 

Grécke protesty ulice sú v mnohom vzdialené hnutiam Occupy, aj keď na prvý 

pohľad sa môže zdať opak. Relatívne dlhotrvajúce okupačné protesty boli organizačne 

pomerne efektívne zvládnuté, zatiaľ čo grécke protesty sa (vďaka niekoľkým vandalom) 

vymkli kontrole pomerne často, čo končilo násilím a stretmi s políciou. Dá sa 

skonštatovať, že napriek relatívnemu neúspechu protestov štýlu Indignados! sa uchytila 

forma protestu, ktorá inšpirovala mnoho ďalších hnutí a dokázala zmobilizovať 

intelektuálne, ľudské a materiálne zdroje k spoločnej akcii. Tá vyvrcholila v hnutí Occupy 

Wall Street. Occupy, napriek svojim slabinám, dokázalo účinne zorganizovať ľudí, 

zabezpečiť si financovanie, základné potreby, rešpekt k polícii, čistotu a v neposlednom 

rade aj určitý úspech vo forme verejnej diskusie na tému nerovnosti a reformy hodnôt. 

Grécke protesty ulice neboli schopné tohto druhu organizácie.  

 Z tohto vyplýva, že efektívnou organizáciou nenásilného hnutia sa vytvárajú 

základy potenciálne závažnej a efektívnej politickej sily, ktorá v budúcnosti môže zmeniť 

systém. Násilím sa môže zmeniť vláda, ale zmeny v spoločnosti nastanú len revolúciou 

a masovým povstaním, k čomu v Grécku zatiaľ neprišlo. Grécke protesty sú protestmi 

obyčajných ľudí, ktorí sú síce zamestnaní, ale tvrdo na nich doľahli reformné kroky vlády. 

Sú to ľudia zahnaní k múru. Protestujúci v hnutiach Occupy sú vzdelaní a dobre 

zarábajúci bez existenciálnych problémov, čo implikuje schopnosť určitej intelektuálnej 

reflexie súčasného stavu. Preto citát v úvode tejto kapitoly; Ak je totiž človek zahnaný 

k múru, okrem života už nemá čo stratiť a s hnevom vyrazí do ulíc. Pritom nebude 

schopný hlbokej intelektuálnej analýzy hodnôt spoločnosti s víziou ich zmeny. 

Či a nakoľko budú tieto dve formy protestných hnutí úspešné, ostáva otázkou 

budúcnosti, najmä jesenných volieb v USA a ďalšieho vývoja v Grécku. Je však pravdou, 

že sa dá bojovať voči ľuďom, ale ťažké, takmer nemožné je bojovať voči myšlienke... 
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