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Francúzsky konflikt nie je iba o študentoch

Na prvý pohľad sa zdá, akoby sa konflikt medzi
vládou Dominiqua de Villepina a študentmi (a
odborármi) týkal len Francúzska. Západná

Európa posledné roky
nevie riešiť rozpor medzi
tlakom na vytváranie
nových pracovných miest
a možnosťami národných
ekonomík, medzi
zachovaním udržateľného
rastu a súčasne aj silného
sociálneho štátu. Preto
sociálnu krízu a
hospodársku stagnáciu
sprevádza aj kríza dôvery
v politické špičky.

Mládež proti všetkým

Jeden z kandidátov na
nového francúzskeho
prezidenta za opozičných
socialistov Laurent Fabius
sa napríklad nedávno na
stretnutí na obchodnej
akadémii pri Paríži usiloval
ohnivou kritikou premiéra Villepina strhnúť na svoju stranu študentov. Z ich
strany sa mu však dostali iba apatické pohľady a nezáujem pýtať sa.
Opozičník Fabius mladých ľudí neoslovil, rovnako ako ich neoslovil ani vládny
zákon o prvom zamestnaní, ktorý všetci poznajú pod skratkou CPE.
Mladí Francúzi sú skeptickí voči jedným aj druhým. Prejavilo sa to napríklad v
posledných prezidentských voľbách, keď už v prvom kole odsunuli z boja o
kreslo hlavy štátu Lionela Jospina a, naopak, posunuli dopredu extrémistu
Jeana-Marie Le Pena. Z podobných dôvodov odmietli neskôr v referende
európsku ústavu. Tak vyzerá revolta, to je prejav odporu proti systému,
prejav beznádeje a nihilizmu mladej generácie: práve ten koncom minulého
roka zapálil ohne na predmestiach francúzskych miest.

Villepinove chyby

Dominique de Villepin sa stal premiérom najmä z vôle prezidenta Jacqua
Chiraca, ktorý v ňom vidí do budúcoročných prezidentských volieb lepšiu
alternatívu k ambicióznemu Nicolasovi Sarkozymu. Ak má Villepin toto
poslanie naplniť, musí sa zhostiť úlohy lídra francúzskej pravice. Práve
"revolučný" zákon o prvom zamestnaní mal demonštrovať Villepinovo
odhodlanie vyrovnať sa aj s týmto poslaním.
Premiér naozaj ukázal rozhodnosť. Až do takej miery, že zákon CPE
nekonzultoval s nijakým sociálnym partnerom, obišiel štátnu radu a vlastne
podviedol aj vlastných poslancov v parlamente, lebo zákon pred nimi
prezentoval iba ako dodatok k zákonu o novom zamestnaní (CNE). Ten sa
však uplatňuje u všetkých zamestnancov bez rozdielu veku (CPE len do 26
rokov). Okrem toho výlučne v malých podnikoch do 20 zamestnancov. Tieto
slabosti, pochopiteľne, teraz využívajú študenti, odborári, opozícia, dokonca
aj mnohí Villepinovi neprajníci v laviciach vládnucej pravice.

V kvadratúre kruhu

O budúcnosti Villepinovho pracovného nariadenia rozhodne s konečnou
platnosťou Ústavná rada. Ak si chce udržať aspoň kreslo šéfa vládneho
kabinetu, nemôže čakať na súdny deň. Dialóg, ktorý začal so študentmi, ho
možno presvedčí, že zákon šil horúcou ihlou.
Villepinova filozofia nie je vo svojej podstate zlá, vo Francúzsku zviazanom
republikánskymi tradíciami sociálnej rovnosti a solidarity je však
prinajmenšom problematická. Mladí ľudia do 26 rokov s trvalou alebo
dočasnou pracovnou zmluvou sa zase obávajú, že CPE im zoberie istotu
stabilného zamestnania. Okrem toho dvojročná skúšobná lehota, ktorá
neexistuje nikde inde v Európskej únii, sa v odborných kruhoch považuje za
prehnanú.
V tejto súvislosti kanadský profesor ekonómie Etienne Wasmer opísal vo
francúzskom večerníku Le Monde "kvadratúru kruhu" známu z politickej
ekonómie: aby ste mohli reformovať, potrebujete priaznivé súvislosti, a aby
ste ich mali, musíte uskutočniť reformy. Kanaďan tým chcel zrejme naznačiť,
čo všetko dnešnému Francúzsku, ale vlastne celej západnej Európe chýba.
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