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DEMOKRATIZACE  
evropské ekonomiky
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Od ekonomické krize z let 2008–2009 
se mnoho Evropanů ptá, zda je EU 
schopna řešit hospodářské šoky demo-
kratickým způsobem a zda je schopna 
se při řešení těchto šoků vyvarovat 
toho, aby podkopávala sociální po-
litiku a ochranu, ze které má většina 
občanů prospěch. Kroky, kterými ev-
ropská „Trojka“ – Evropská centrální 
banka, Evropská komise a MMF – za-
sahovala do řecké ekonomiky v rámci 
reakce na dluhovou krizi států, vyvola-
ly u mnoha lidí silné pochybnosti, zda 
lze na výše uvedené otázky odpovědět 
kladně. V soukromé sféře Trojka za- 
útočila na kolektivní smlouvy a veřej-
né sféře vnutila drastické škrty. Řecko 
sice záchranný program opustilo v roce 
2018, ale řecká zkušenost stále těžce 
doléhá na smýšlení mnoha Evropanů.
Počínaje rokem 2015 se Evropská 
komise pokusila prokázat svou so- 
ciální vnímavost tím, že oživila dlou-
ho dřímající sociální pilíř Evropské 
unie. V roce 2017 podepsali evropští 
lídři Evropský pilíř sociálních práv. 
Tento dokument sice nemá právní sílu, 
jeho cílem je však zlepšit implementa-
ci existujícího evropského práva tím, 
že stanovuje dvacet sociálních práv 
a principů. Sem spadají „rovné příleži-
tosti a přístup na pracovní trh“, „spra-
vedlivé pracovní podmínky“ a „so- 
ciální ochrana a začleňování“. Uve-
dená práva a principy jsou téměř vý-
hradně individuální. Kolektivní vyjed-
návání je zmíněno jen okrajově jako 
součást „sociálního dialogu“. Komise 
spustila i další sociální iniciativy. 
Komise vyhodnocuje jednotlivé člen-

ské státy podle míry nezaměstnanosti 
(zejména nezaměstnanosti mladých 
lidí), snižování chudoby, podle dostup-
nosti celoživotního učení, dostupnosti 
péče o děti a podle dalších sociálních 
ukazatelů. Co však neměří, je smys-
luplnost práce. Stejně tak nevyhodno-
cuje ani to, zda pracovníci mají mož-
nost vyjadřovat se k podobě své práce, 
ke svým vztahům v rámci zaměstnání, 
ke vztahu vlastní práce k širší ekono-
mice či k vlastním pracovním podmín-
kám. To však znamená, že v éře, kdy 
čím dál víc lidí klasifikuje svou práci 
jako „práci na hovno“, abych použil 
výraz antropologa Davida Graebera, 
Komisi něco podstatného uniká.
Skutečnost je taková, že tam, kde by 
se mezi správou ekonomických zá-
ležitostí a sociálními otázkami měla 
nacházet „ekonomická demokracie“, 
zeje obrovský chybějící mezičlánek. 
Demokratická správa ekonomických 
záležitostí v Evropě vyžaduje víc než 
jen demokratické instituce a proce-
sy. Stejně tak i silnější sociální dialog 
a vyjednávání jsou sice potřeba, ale 
samy o sobě nestačí. Hluboká ekono-
mická demokracie v Evropě vyžaduje 
především zohlednění probíhajících 
změn v povaze práce, důsledků, které 
tyto změny přinášejí pro evropský sys-
tém politické reprezentace, a vztahů, 
jaké k těmto změnám zaujímají kon-
krétní občané. EU tuto debatu dosud 
nezahájila, z výzkumů však vyplývá, 
že právě tato debata bude zásadní, ma-
jí-li se odvrátit demokracii ohrožující 
tendence a odstranit hluboké příčiny 
populismu.

Strukturální změny v politických 
hodnotách
Nový proud sociologického výzku-
mu, který navazuje na průkopnickou 
práci Herberta Kitschelta a Philippa  
Rehma vycházející z dat Evropské-
ho sociálního výzkumu, se zabývá 
vztahem mezi povoláními a politic-
kými názory a preferencemi. Ačkoliv 
souvislost mezi povoláními a politic-
kými preferencemi nelze ukázat bez 
složitého sociologického modelování, 
v určitém základním smyslu platí, že 
to, s čím člověk tráví nejvíc času, něja-

kým způsobem podmíní jeho politické 
názory. Politici nemohou tento základní 
princip ignorovat.
Kitscheltovy a Rehmovy studie ukazují, 
že v postindustriálních ekonomikách se 
lidé pracující v administrativně-orga-
nizačních povoláních (manažeři a kva-
lifikovaní i nekvalifikovaní pracovníci 
v kancelářích) přiklánějí k autoritářštěj-
ším názorům, a to nezávisle na výši pří-
jmů (ačkoliv ti nahoře mohou být méně 
nakloněni myšlence přerozdělování, 
a ti dole naopak více). Lidé zaměstnaní 
ve spíše interpersonálních povoláních 
(pracovníci v sociální sféře nebo kultu-
ře, kvalifikovaní i nekvalifikovaní pra-
covníci ve službách), jejichž součástí 
je komunikace a jednání o společných 
normách a cílech, mívají více liberální 
názory, a to opět nezávisle na výši jejich 
příjmů.
Tyto změny v politických postojích 
pracovníků nelze oddělovat od globa-
lizačních tendencí, které integrují trhy 
a zároveň zužují prostor pro politiku 
jednotlivých vlád. Vedle toho také mul-
tinárodní korporace staví jednotlivé vlá-
dy proti sobě navzájem, aby tak oslabi-
ly pracovní práva a ochrany a vystavily 
pracovníky přeshraniční konkurenci. 
Jestliže se dosud nevídané množství vý-
robních pracovníků – mechanici, tesaři, 
montéři a tak dále – přiklání k popu- 
listické krajní pravici, není to jen kvůli 
povaze jejich práce (která je možná čím 
dál rigidnější a neosobnější), ale i proto, 
že jejich pracovní zkušenost se doplňu-
je s jejich vnímáním širšího politického 
a ekonomického prostředí a s ním spo-
jených nejistot. Je to právě tento souběh 
různých postojů, na který má Evropa po-
vinnost reagovat.

Nové formy organizace  
pracovníků

Ačkoliv současná Evropská komise 
začlenila sociální dialog mezi dvacet 
sociálních práv, říká o něm pouze to, že 
by měl probíhat „v souladu s národními 
postupy“ a sama k žádné iniciativě 
nepřikročila. Dobrým příkladem toho, 
jak se sami pracovníci organizují 
na podporu vlastní politické síly, jsou 
každoroční stávky pracovníků Amazonu 
na tzv. černý pátek a Prime Day (výroč-
ní prodej zlevněného zboží), které se 
letos konaly už čtvrtým rokem v řadě. 
Vysoce odcizující disciplinární pracovní 
podmínky v distribučních centrech 

Amazonu jsou již dobře zdokumentová-
ny. V roce 2013 si stávkující zaměstnan-
ci v německém Amazonu uvědomili, že 
jejich stávky nejsou tak účinné, jak by 
mohly, protože Amazon jednoduše pře-
sunul distribuci do center za hranice 
do Polska. V roce 2015 už německé 
odbory Ver.di a nově založené odbory 
Inicjatywa Pracownicza v Polsku spolu-
pracovaly, takže pracovníci mohli stáv-
kovat simultánně nebo pracovat pomalu 
na podporu stávky odehrávající se 
za hranicemi. Dnes se stávky na černý 
pátek koordinují ve většině evropských 
zemí. 
Na podobnou organizovanost ukazují 
i stávky a další akce řidičů v oblasti do-
vozu potravin, které se rozšířily po ce-
lém kontinentě. A co víc, v rámci plat-
formové ekonomiky se do čela organi-
zace podobných akcí i do čela nových 
odborů často staví migrující pracovníci 
a ženy, neboť právě jim se daří nacházet 
způsoby, jak v podmínkách měnící se 
pracovní síly prosazovat vlastní zájmy. 
Zde možná vzniká nový příklad evrop-
ské integrace, která je vedena nikoliv 
shora, ale horizontálně, přičemž dovede 
docenit rozmanitost a spolupráci.
Současná Evropská komise se správ-
ně zaměřila na nadnárodní korporace 
za daňové úniky a monopolní chování. 
Další komise by se měla na korporace 
zaměřit z hlediska zlepšování pracov-
ních podmínek, mezd a práva na or-
ganizaci. Takové kroky by mohly být 
součástí širší strategie směřující k de-
mokratizaci evropské ekonomiky jako 
celku, od správy ekonomických záleži-
tostí až po schopnost jednotlivých pra-
covníků organizovat se a samostatně se 
rozhodovat v souvislosti s vlastní prací. 
Navzdory všem novým řečem o sociál-
ním dialogu a sociálních právech celko-
vý postoj evropské ekonomické politiky 
nadále strukturálně podrývá zastoupení 
pracovníků a dopřává víc práv firmám 
než odborům. Aby bylo možno tuto 

V Evropě chybí spojující článek mezi správou 
ekonomických záležitostí a sociální politikou. EU musí 
zohlednit měnící se povahu práce i důsledky, jaké má 
tato změna na zastupitelskou politiku. Většina diskusí 
o demokracii v EU přehlíží jeden zásadní rozměr takové 
reformy: demokratizaci pracoviště. 

dynamiku zvrátit, bude nutno jak zno-
vu promyslet fungování reprezentace 
pracovníků v globalizované ekonomi-
ce, tak nalézt novou rovnováhu mezi 
právem firem stěhovat se přes hranice 
a právem pracovníků organizovat se 
přes hranice.

K demokratické globalizované 
ekonomice

Není překvapivé, že Evropská komise 
nebyla schopna plně propojit ekono-
mické, sociální a demokratické otázky. 
K tomu by Komise musela zpochybnit 
dogma, že ekonomický růst je základní 
odpovědí na všechny sociální problé-
my, musela by si uvědomit vlastní roli, 
kterou sehrává při podkopávání sociální 
soudržnosti a demokracie v těch mno-
ha částech Evropy vystavených úspor-
ným programům, a musela by uznat, 
že technokratický přístup jen posiluje 
antidemokratické tendence a nálady. 
Unie také potřebuje do mnohem větší 
hloubky porozumět měnící se dynamice 
globální ekonomiky a důsledkům, které 
z těchto změn vyplývají pro politické 
preference. 
Evropská unie by si tak měla vytyčit 
nové poslání směřující k demokratizaci 
pracoviště. Když ukáže, že stojí na stra-
ně pracujících, když zlepší jejich každo-
denní pracovní zkušenost a podpoří je-
jich spolupráci, může tím jenom získat. 
Evropská unie by tak výrazně přispěla 
ke zmírnění pocitu odcizení, ze kterého 
v současnosti těží populistická pravice. 
Je-li snad příliš očekávat, že by EU jako 
celek byla, vzhledem k danému rozlo-
žení politických sil, něčeho takového 
schopna, tak alespoň Strana evropských 
socialistů by měla prosazovat demokra-
cii bez hranic. Byl by to pro ni návrat 
k jejím původním zájmům v kontex-
tu nové globální průmyslové revoluce 
a mohlo by jí to dokonce dodat novou 
důvěryhodnost u jejích voličů.
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