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Zavíráme otevřenou společnost?!

Která současná společnost je dobrá a proč. Úvaha vedená nad knihou slavného politologa Giovanniho Sartoriho

Britský vrchní rabín Jonathan Sacks loni v říjnu v Timesech napsal, že „společnost není hotel“, přestože ji tak dnes mnozí chápou. V hotelu očekáváme kvalitní služby, za něž platíme, ale chybí mu útulnost a pocit sounáležitosti. Hotel zůstává jen osobně či skupinově využívanou službou a nemůže se stát domovem, který společně budujeme a do něhož každý vkládá své úsilí a talent. V našem postmoderním hotelu plném morálního relativismu a multikulturalismu se potom údajně zhoršily i možnosti menšin integrovat se do většinové společnosti. Roste nevraživost a nenávist. Vyzývá-li rabín, aby se Židé i příslušníci ostatních kulturních, etnických a náboženských menšin snažili být především dobrými občany své země, je třeba pozorně naslouchat. Říká se zde totiž, že je třeba přehodnotit vztah menšin k většinové společnosti a vliv kulturních rozdílů na politickou jednotu.

Stoupenec pluralismu

Jednou z významných knih, které se zabývají politickými předpoklady a pravidly života v dnešních liberálních demokraciích, je esej Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci s podtitulem Esej o multietnické společnosti; autorem je proslulý italský politolog Giovanni Sartori (1924).
Sartori patří mezi stoupence pluralitní společnosti. Ta se vyznačuje tolerancí vůči názorovým a kulturním či náboženským odlišnostem i politickým étosem sdílet a spravovat to, co je nám společné - demokratické instituce chránící občanské svobody a práva. Sartori v mnoha ohledech navazuje na Popperovu koncepci otevřené společnosti a odmítá politiku chápat jako výkon svrchované moci či jako schopnost eliminovat nepřítele.
Hlavním tématem Sartoriho eseje jsou kulturní a demografické změny, k nimž dochází v soudobých pluralitních společnostech. Sartoriho model liberálního pluralismu je blízký například představě věhlasného sociálního filozofa českého původu Ernesta Gellnera, konkrétně jeho představě „modulárního člověka“, jehož identita je rozvolněna a utvářena pod vlivem rozmanitých forem moderní kultury a racionálně organizované společnosti.
Pro Sartoriho jsou nejdůležitějším ukazatelem pluralismu a tolerance dělicí linie mezi jednotlivými kulturními skupinami a jejich účinek na politické pojivo společnosti. Jsou-li dělicí linie výlučné a zakazujíli přechod do jiných skupin, převáží výbojnost a agresivita a sociální smír pluralitní společnosti je ohrožen.

Utkání ideologií

Giovanni Sartori důsledně rozlišuje multikulturalismus jako společenskou skutečnost, která je podle něho jednou z mnoha možných historických konfigurací pluralismu, od multikulturalismu coby ideologicky zaštítěné politické hodnoty. Výše zmíněný esej je potom do značné míry polemikou s ideologickým multikulturalismem a názory kanadského filozofa Charlese Taylora, které ovlivnily takzvanou menšinovou politiku v některých demokratických zemích. Tyto názory jsou podle Sartoriho nejen antipluralistické, ale ve svém důsledku vedou k libovůli politické moci a následnému úpadku dnešních pluralitních společností do stavu kulturního a etnického „nevolnictví“.
Italský politolog považuje multikulturalismus za další z ideologií, které pod záminkou boje za politické uznání nejrozmanitějších menšin fakticky ohrožují pojivo západních demokracií. Proti multikulturalismu Sartori staví pojem interkulturalismu jako evropské politické tradice. Evropanství chápe jako mezikulturní výměnu, nikoli balkanizované ostrovy vzájemně nenávistných a segregovaných kultur. Politický pluralismus považuje za výsledek jedinečného kulturního vývoje, jenž se rodil spontánně a bolestně z evropských dějin tolerance a liberalizace.
Sartori uznává faktickou kulturní pluralitu jako hodnotu, která ovšem nesmí ohrožovat společně sdílený svět politiky a demokratické i liberální tradice západních společností. Úloha státu a jeho zákonů potom podle něho spočívá v obraně tohoto kulturního dědictví před imigranty plnými kulturní a náboženské nenávisti. Sartoriho kritiku multikulturalismu doprovází analýza sociálního vývoje dnešních multikulturních společností. Za hlavní nebezpečí autor považuje možnost, že kulturní izolovanost, kterou si vynucují samy imigrující menšiny, povede k vytvoření mnoha „malých Sowet“, to jest segregovaných zchátralých předměstí podobných těm, jež nechvalně proslula jako symbol jihoafrického apartheidu.

Hrajeme si s vláčky

V mnoha současných případech se kulturní tradice doplňují, ovlivňují a společně vytvářejí nekonfliktní a obecně přijatelné prostředí. Vůbec teď nemám na mysli povrchní obraz o multikulturalismu jako úžasném společenském pokroku, který nám umožňuje nakupovat exotické předměty do bytu a jíst v etnických restauracích. Před očima mám například obraz jihoafrických nemocnic, ve kterých lidem postiženým AIDS umožňují vedle moderní léčby zajištěné křesťanskou charitou podstupovat také léčebné metody tradičního léčitelství. Otázka, zda má větší úspěch při léčbě zaříkávač duchů, modlitba řádových sester, nebo farmaceutický průmysl, je v této souvislosti druhotná. Důležité je, že si jednotlivé praktiky navzájem nepřekážejí. V kulturně pluralitní síti se však vyskytují i uzly, které mohou být konfliktní a obecně nebezpečné. Někteří imigranti se vlivem svých kulturních a náboženských tradic a pravidel totiž ocitají v situaci dětí hrajících si s vláčky, které však pocházejí ze země, jež nemá železnici. Pro takové děti nemá hra na železnici stejný význam jako pro děti žijící v zemi se železnicí. Děti národa bez železnice nemohou vědět, co vlastně napodobují, a proto pro ně hra nebude mít stejný smysl jako pro děti, které železnici znají z vlastní zkušenosti. Hlavní problém dnešních západních demokracií spočívá nicméně v tom, že vedle dětí hrajících si na železnici žijí v našich městech také děti, jejichž hrou je tuto železnici bombardovat.

Stát v roli domovnice

Ačkoli Sartori upozorňuje na obecné nebezpečí segregace a celkové dezintegrace demokratických společností, ve skutečnosti si klade jednu velmi konkrétní, avšak o to závažnější otázku: „Chce se muslim integrovat?“ Kromě ideologické polemiky s Charlesem Taylorem se italský autor soustředí na problém slučitelnosti teokratického vidění světa s moderní pluralitní demokracií a jeho důsledky pro imigrační a azylovou politiku.
Sartoriho přístup připomíná Chestertonovu poznámku, že každá domovnice by si měla zjistit životní ideologii svého nájemníka ještě předtím, než mu vydá klíče od bytu. V eseji se zdůrazňuje známý fakt, že tolerantní výklady islámu jsou na ústupu; sílí nauky hlásající nesmiřitelnost se světem bezvěrců a vyzývající ke konfrontaci se západní sekulární kulturou a jejím politickým systémem. Západní stereotyp, podle něhož se takto chovají pouze „zaostalí“ muslimové, je nebezpečný -nenávistnou ideologii totiž rozšiřují islamističtí „intelektuálové“, absolventi některé z fundamentalistických univerzit v Saúdské Arábii, Pákistánu a dalších zemích. Zatímco levicový i pravicový terorismus v minulosti vyrůstal uvnitř západní společnosti, islamistický terorismus přichází zvenku, tuto společnost chce zničit a na jejím rumišti vybudovat teokraticky řízenou společnost. Ve jménu Božím vznikají radikální skupiny imigrantů či jejich potomků, které chtějí bojovat proti moderní společnosti a jejím hodnotám.
Jedinou obranou podle Sartoriho je zpřísnění dnešní údajně nesmyslně liberální azylové politiky a zastavení nekontrolované imigrace těch, kdo se odmítají podřídit západním politickým tradicím a hodnotám.

Nenuť milovníka růží, aby pěstoval fíkus

Sartori se tak dostává do sporné pozice: obhajuje kulturní pluralismus, ale současně chce jeho důslednou regulaci a po vládě žádá, aby měla nejen restriktivní azylové zákony, ale i kulturně represivní politiku. Do této pozice se dříve či později dostane každý liberál, který své politické názory a přesvědčení začne chápat jako hodnotný výsledek jedinečného dějinného a kulturního vývoje. Jestliže nebudeme považovat liberální principy jen za obecná pravidla organizace politického života a prohlásíme je za výjimečnou kulturní tradici, potom budeme společně se Sartorim vystupovat proti všem, jejichž kultura nám nebude připadat „politicky korektní“.
Nespočívá však liberální otevřenost v tom, že stát v roli domovnice má sice dávat pozor na ideologie nájemníků žijících ve společném domě, ale zasáhne proti nim teprve tehdy, když budou kouřit ve výtahu nebo vyhrožovat ostatním nájemníkům? Chránit novináře, spisovatele a politiky před rozběsněnými islamisty, jak jsme toho svědky v dnešním Nizozemsku, Dánsku a dalších zemích, je nákladné, technicky náročné a občansky frustrující. Na druhé straně však lze pocit společného domova stěží budovat tam, kde po nových nájemnících budeme požadovat nejen dodržování nočního klidu, ale také pěstování fíkusů v místech, kde by chtěli mít růže.
Abychom se v kulturně pluralitní společnosti mohli cítit „jako doma“, postačí, když budeme trvat na tom, aby příslušníci všech imigračních kultur hráli naši „liberálně demokratickou hru na železnici“ podle pravidel a měli ji v patřičné úctě. Obvykle se této úctě říká politická kultura, což je však něco zcela jiného než kulturní politika prosazovaná Sartorim a dalšími.

Sartori si klade jednu velmi konkrétní, avšak o to závažnější otázku: „Chce se muslim integrovat?“
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