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Sartoriho cesta do středu země

Proslulý politolog přemýšlí o životě s přistěhovalci

Představte si že dostanete na vybranou: můžete se rozhodnout, zda chcete žít ve společnosti, kde se lidé mohou svobodně sdružovat do volně soutěžících skupin; nebo ve společnosti navzájem segregovaných kmenů, zápasících o nadvládu. Pokud nejste zrovna členem Ku-klux-klanu, sáhnete samozřejmě bez váhání po první možnosti. Má pak taková otázka vůbec smysl? Má, tvrdí renomovaný italsko-americký profesor politologie Giovanni Sartori ve své knize Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci. Esej o multietnické společnosti, která právě vyšla i v češtině.

Strašidelná kuchařka

„Pluralismus“ v názvu zastupuje první typ společnosti, „multikulturalismus“ druhý a „přistěhovalci“ pak katalyzátor, jenž nás nutí k volbě mezi nimi. Jak naznačily první pozitivní ohlasy (Martin Weiss v Hospodářských novinách z 13. 9. 2005 a Petr Zídek v Lidových novinách ze 17. 9. 2005), Sartoriho knize se bude v Česku dařit. Nabízí totiž ideologického bubáka, který se u nás těší velké oblibě. Recept na jeho výrobu je jednoduchý. Vybere se hnutí prosazující nějakou sociální či politickou změnu. Pak se celek tohoto hnutí ztotožní s jeho extrémním a obvykle menšinovým křídlem. Nakonec se názory tohoto křídla vytrhnou z historického a politického kontextu tak, aby ztratily jakoukoli srozumitelnost a jevily se pouze jako výplod chorých mozků. V takto upravené podobě se pak výsledný produkt servíruje ideologickým spotřebitelům. Uspokojení je okamžité a nenáročné - kdo by nechtěl být na straně svobody proti tyranii, demokracie proti totalitě, dobra proti zlu?
Mezi oblíbené bubáky české pravice patří feminismus a environmentalismus, nedávno se k nim přidal „europeismus“. Kdo četl v posledních třech měsících české noviny, ví, že nyní je na řadě multikulturalismus. Základní teze Sartoriho knihy se dokonale strefila do této ideologické poptávky. Multikulturalismus je podle něj doktrínou, která hlásá segregaci etnických skupin a nenávist k odlišnosti. Je tedy přesným opakem liberálního pluralismu, jenž se opírá o toleranci a vzájemné respektování různých názorů.
Zatímco pluralismus předpokládá, že člověk může na základě svobodné volby patřit současně k různým skupinám, multikulturalismus v Sartoriho podání vnucuje každému člověku jen jednu skupinu, která je mu přisouzena narozením. V politice pak nemají o moc soutěžit dobrovolná sdružení jednotlivců, ale tyto jednou provždy stanovené kulturní komunity. Lidé tak již nezakládají své vztahy na svobodných smlouvách, nýbrž na statusu skupiny, do níž se narodili. Tím je podkopán samotný základ liberálně-demokratické společnosti - občanská svoboda jednotlivce, varuje Sartori.
Australský pravicový premiér John Howard, jehož vláda roku 2003 přijala další ze střednědobých programů rozvoje multikulturní Austrálie, by se jistě podivil tvrzení, že podvrací liberálně-demokratický řád. Podobně by se divila i celá kanadská politická elita, která roku 1988 přijala zákon, jímž za jádro kanadského občanského národa označila soužití anglofonních a frankofonních Kanaďanů s kulturami původních obyvatel. Australští a kanadští politici stejně jako desítky liberálních publicistů a teoretiků na obou stranách Atlantiku - někteří Sartorim citovaní, jiní ne - obhajovali a obhajují multikulturalismus jako cestu integrace příslušníků menšin do občanského celku, nikoli jako nástroj potvrzení jejich separace ve zvláštních kmenech.
Jistě, existuje komunitaristická verze multikulturalismu, která má sklon považovat podporu různých kultur za cílové dobro a zdůrazňovat rovnou hodnotu a nesouměřitelnost kultur. A ovšem, existuje také politická korektnost, která má na svět podobně manicheistický pohled, jaký předkládá Sartori, jen s obrácenými znaménky: nevinné a morálně nadřazené menšiny údajně čelí agresivním a zvrhlým „bílým mužům“.
To jsou však jen okraje hlavního multikulturního proudu, jehož protagonisté se Sartorim sdílí ideál otevřené společnosti a multikulturalismus chápou jako praktický způsob, jak zapojit do jejího plurálního prostoru ty, kteří jsou z něj vyloučeni na základě jiné barvy pleti či etnicity, jiného jazyka či náboženství. Multikulturalisté tvrdí, že toto vyloučení má často silný symbolický aspekt, v němž jsou fyzické či kulturní rysy dané skupiny majoritou chápány jako znak podřadnosti a méněcennosti jejích příslušníků. Při jejich začleňování do většinové společnosti tedy nestačí vyrovnat jejich práva a příležitosti, ale je třeba také přeznačit hranice většinové kultury tak, aby menšinové rysy byly v pluralitním veřejném prostoru uznány za stejně tak legitimní jako rysy příslušníků většinových skupin.
V „zápasech o uznání“ jde tedy o to, aby lidem menšinového etnického původu, barvy pleti, sexuální orientace či životního způsobu byl zajištěn stejný respekt ve veřejném prostoru a stejné šance v participaci na ekonomických, politických a kulturních institucích, jaké mají zajištěny nositelé rysů a životního způsobu většiny.
Konkrétní formy překonávání vyloučení jsou samozřejmě předmětem neustálých sporů. V nich zní legitimně i hlasy těch, kteří tvrdí, že jisté formy veřejného uznání menšin mají zvrácený efekt - že místo k zahrnování jejich příslušníků do občanského celku vedou k udržování jejich oddělení. Od druhé poloviny 90. let přitom mají v Evropě stále větší politickou váhu hlasy těch, kteří tvrdí, že ve vztahu k přistěhovalcům byly politiky některých států v čele s Holandskem a Británií až příliš zaměřeny na podporu jejich kulturní odlišnosti a nedostatečně se staraly o vytváření jejich nové občanské identity, kterou mají sdílet s domorodci přijímacích zemí. Toto je věcné jádro opouštění některých multikulturních přístupů jménem nové politiky občanské integrace, k němuž od konce 90. let dochází v Holandsku, Británii i jinde v západní Evropě.

Třaskavá směs

K současným evropským diskusím o integračních politikách přispívá Sartori řadou důležitých postřehů. Mnohé z nich se od italského vydání jeho knihy (2000) staly součástí nového konsenzu mezi věcnými kritiky multikulturalismu a jeho liberálními obhájci. Jedná se například o tezi, že udělování občanství přistěhovalcům nevede automaticky k jejich integraci. Nebo tezi, že evropské společnosti mají právo po přistěhovalcích požadovat, aby se naučili jejich jazyk a přijali za své jejich ústavně-politické hodnoty.
Podobně jako multikulturalisté však Sartori nežádá opuštění původního jazyka, ale dvojjazyčnost. Stejně jako oni také on hájí toleranci k odlišným etnickým identitám a životním způsobům v té míře, v jaké tyto identity a způsoby nekolidují s liberálně-demokratickými hodnotami (dokonce zdůrazňuje, že udržení určitých hodnot přistěhovaleckých menšin - jako například smyslu pro rodinu - může mít v prostředí západních velkoměst pozitivnější efekt na integraci druhé generace, než její rychlá asimilace do spotřební kultury západní mládeže).
Sartoriho kniha nabízí zvláštní směs ideologického bubáka a podnětných postřehů k diskusi o žhavé otázce současnosti. Snad právě proto stojí za přečtení: člověk si uvědomí, jak zbytečné je to první a jak potřebné to druhé.

***

Evropské společnosti mají právo požadovat od příchozích, aby se naučili jejich jazyk a přijali jejich hodnoty.
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