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Autorské ambice jsou nezbytným hybatelem pro napsání důležité knihy, pokud jsou však přehnané, mohou se stát přítěží. Kniha kanadské autorky Naomi Kleinové Šoková doktrína. Vzestup kalamitního kapitalismu je toho příkladem.
Kleinová začínala v roce 2000 knihou Bez loga, objevnou studií odvrácené stránky globalizace a světa slavných značek jako Nike nebo Tommy Hilfiger, které díky marketingu a novodobým otrokům ve třetím světě prakticky zničily tradiční hodnotu práce i věcí a vzhledem k tomu, že si dokázaly koupit své odpůrce z umělecké alternativy, ovládly především mladou generaci. Tato kniha, jež se záhy stala biblí antiglobalistů, autorku právem proslavila. Pak začala Kleinová pracovat na knize Šoková doktrína, v níž chtěla postoupit o krok dál a systematicky popsat ničivé důsledky globálního kapitalismu amerického typu na zbytek světa. Chtěla svou knihou šokovat a této ambici podřídila veškerou svou energii. Výsledek není tak přesvědčivý, jak si asi sama přála, a navíc měla smůlu, že její tažení proti americkému neoliberalismu jako nelítostnému dobyvateli cizích území vyšlo těsně před tím, než se tento nepřítel zhroutil vlastní vahou na domácí půdě. Kleinová natolik toužila odhalit podstatu vražedné mašinerie, jejímž ideologickým guru byl ekonom Milton Friedman, že zapomněla zkoumat možnosti jejího systémového selhání zevnitř. Kolaps neoliberalismu, který nastal po krizi v roce 2008, Kleinová nepředvídala, čímž se její kniha stává spíše historickou sondou než vizionářským manifestem.

Hoši z Chicaga

To však neznamená, že ji nestojí za to číst. Naopak. Český čtenář má ojedinělou možnost nahlédnout moderní dějiny velké části světa (o Evropě pojednává minimálně) úplně jinýma očima, a pokud bude mít otevřenou mysl, Kleinové kniha ho nemůže nechat lhostejným. Pochopí například, proč obyvatelé Latinské Ameriky vnímají Washington podobně, jako obyvatelé východní Evropy Moskvu. Pro žáky a následovníky Miltona Friedmana, tedy ony slavné „hochy z Chicaga“, byla Latinská Amerika laboratoří neregulovaného kapitalismu stejně, jako byly státy východní Evropy pokusnými králíky komunismu. Počty obětí, jichž se Kleinová dopočítala, jdou do ohromujících čísel a pochmurné jsou i statistiky nárůstu nerovnosti, dramatického poklesu životní úrovně i výkonu tamních ekonomik. V Chile bylo v sedmdesátých letech v rámci Pinochetovy diktatury podporované Spojenými státy popraveno 3200 lidí, uvězněno 80 tisíc, emigrovalo jich 200 tisíc, v Argentině byly během Perónovy autokracie zabity desítky tisíc lidí, více než 100 tisíc jich bylo mučeno a tak dále.
Kleinová samozřejmě netvrdí, že násilí a diktatury jsou dílem neoliberalismu, nicméně dokazuje, že hlasatelé této ekonomické teorie chápali převraty a také diktatury ve třetím světě jako příležitost pro uplatnění svých radikálních myšlenek. Do vlád vysílali lidi vyškolené v Chicagu nebo se sami stávali poradci diktátorů, včetně Friedmana, který v roce 1975 Augustu Pinochetovi osobně vysvětloval potřebu ekonomické „šokové terapie“. Zejména příběh Chile je zvláštní čtení pro člověka, který si ještě z dob komunismu dobře pamatuje propagandu proti Pinochetovi. Kleinová však není komunistka, je to levicová novinářka, která ctí tradici poctivé americké žurnalistiky a fakta i data podepírá bohatými poznámkami pod čarou. Uznává například, že Chile nakonec dospělo k ekonomické stabilitě, byť spíše navzdory neoliberálním reformám. Pinochet totiž v roce 1982, když ekonomika krachovala a nezaměstnanost dosáhla 30 procent, opět znárodnil řadu podniků a nikdy také nedovolil zprivatizovat zlaté vejce chilské ekonomiky, měďařskou těžební společnost Codelco, kterou znárodnil jeho socialistický předchůdce Allende.
Jádrem knihy měla být původně teze o válce v Iráku, jež se stala výnosným byznysem především pro soukromé firmy jako třeba Halliburton či Blackwater. Ty utrácely peníze amerických daňových poplatníků v miliardách dolarů na obnovu Iráku, podle Kleinové však spíše jen přispěly ke zbídačení mas, protože si najímaly americké zaměstnance místo Iráčanů, kteří zůstali na dlažbě. Kleinová však posléze rozšířila svůj záběr na celé části světa, v nichž se kvůli revolucím, válkám či přírodním katastrofám otevřela možnost od základu přebudovat strukturu ekonomiky a společnosti. Kromě Latinské Ameriky a Iráku zkoumá vpád neoliberalismu do Jižní Afriky počátkem devadesátých let, do Ruska o něco později, na Srí Lanku po tsunami nebo do New Orleansu po hurikánu Katrina.
A všude nalézá katastrofální následky „šokové terapie“. Ukazuje, jak privatizace, deregulace, liberalizace cen, odstranění ochranných bariér proti zahraničním korporacím, radikální snížení výdajů na sociální programy a mnoho dalších kroků vrhly miliony lidí do bídy, zničily jejich tradiční způsob života a ve společnosti vyvolaly skutečný šok, z něhož se mnohé už nevzpamatovaly.

Zdroj korupce

Kleinová se však snaží být spravedlivá a ideologům neoliberalismu neupírá jejich upřímnou víru. Jen tvrdí, že je v praxi zhoubná a kromě zbídačení mas přináší také korupci ohromných rozměrů, která je nezamýšleným důsledkem ekonomické teorie o přirozené touze člověka po zisku: „Jakmile člověk přistoupí na to, že profitování a chtivost praktikované ve velkém měřítku vytvářejí ty největší možné zisky pro jakoukoli společnost, v podstatě každý akt osobního obohacení lze ospravedlnit jakožto příspěvek do velké tvůrčí líhně kapitalismu, která produkuje bohatství a podněcuje ekonomický rozvoj – i kdyby to mělo být jen ve prospěch vás a vašich spolupracovníků.“ A příkladů korupce v obrovském měřítku, již neoliberální teorie produkuje v praxi, přináší Kleinová ve své knize celé haldy.
Jak už ale bylo řečeno v úvodu, autorčiny ambice za každou cenu dokázat, že teorie kapitalismu laissez-faire vytváří v praxi čiré zlo, je občas přehnaná. Na příkladu Polska, kde Kleinová považuje privatizaci a liberalizaci trhu z počátku devadesátých let za zradu ideálů odborového hnutí Solidarita s ničivými důsledky pro život lidí, lze vidět, že občas přizpůsobuje realitu vlastnímu přesvědčení. A kdyby se lépe podívala na to, jaké škody napáchal neoliberalismus například v Česku, musela by uznat, že existují i jeho relativně nezhoubné formy, kdy sice ideologové používají silná slova, ale v praxi se silným činům vyhýbají. Do jisté míry však Kleinovou omlouvá, že o Evropě toho moc neví a nezajímá se o ni.
Kniha Šoková doktrína je vášnivou obžalobou Friedmanovy ekonomické teorie a jejího uplatnění v praxi. Jistě potěší čtenáře s levicovými názory, měli by ji však číst i ti, kdo se hlásí k pravici, neboť tak důstojného názorového soupeře jen tak nenajdou.

