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Lidé a planeta na prvním místě
Nový program globálního pokroku

Tempo změn nebylo nikdy dříve v dějinách lidstva tak rychlé. Nové pokroky vědy, technologické sko-

ky, digitalizace, zásadní demografi cké změny a stupňující se globalizace ovlivňují naše životy společ-

ně a s bezpříkladnou silou. Ba co víc, řada jevů včetně klima  cké změny, migrace a urbanizace mění 

naše společnos   novým způsobem. 

Tyto megatrendy tu budou nadále. Jejich pozi  vní a nega  vní důsledky se však liší podle toho, kdo 

a kde jsme. Otevírají mimořádné příležitos   pro individuální i kolek  vní úspěchy, ale jsou také obrov-

skou výzvou, pokud jde o udržitelnost společnos  , životního prostředí a hospodářství. Směr, kterým 

se vydáme, je historickou příležitos   a zodpovědnos   progresivního hnu  . Jediný způsob, jak prosa-

dit progresivní představu budoucnos  , je připravit přesvědčivý progresivní program, který odmítne 

fatalis  cké neoliberální paradigma. Budoucnost může být lepší než minulost. 

Odhodlání utvářet pozi  vní program podchycením zmíněných megatrendů vedlo k přije   Cílů udrži-

telného rozvoje OSN (SDG‘s) pro rok 2030, které poskytují sadu progresivních cílů – horizont naděje. 

Tyto cíle jsou v souladu s progresivními hodnotami sociálního pokroku a sociální spravedlnos  , je-

jichž cílem je důstojná a zlepšující se kvalita života. 

Poslední roky jsou spojeny s řadou nega  vních trendů: geopoli  cké napě   roste; globální kapita-

lismus zůstává náchylný ke krizím; rostou nerovnos  ; podíl pracujících na národním důchodu je 

na historických minimech; protože se snižují práva zaměstnanců, rozrůstá se „prekariát“ a roste 

nejistota v mnoha zemích, což se neúměrně dotýká mladých lidí; demokracie, tam kde odolává, čelí 

občasným útokům; zdroje naší planety jsou nadužívány a podepisuje se na nich klima  cká změna, 

klesající biodiverzita a další tlaky. Silným se daří lépe než slabým; příjmu a bohatství se v rostoucí 

míře zmocňuje 1 % nejbohatších. Když se nadto podíváme do budoucnos  , další vývoj robo  zace, 

umělé inteligence, biotechnologií a jiných rychle se vyvíjejících technologií vytvoří nové silné pří-

ležitos  , ale přinese také rizika, která společnos   ještě více rozdělí. Čím dál  m více je ohrožena 

schopnost jednotlivců získat požadovanou úroveň znalos   a dovednos   a zvládnout život v promě-

ňujících se  městech. 
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To znamená, že je ohrožena míra, do jaké mohou jednotlivci očekávat příjmy, začlenění a socializaci 

skrze práci. 

Progresivisté mají povinnost tato selhání napravit. Povinnos   progresivního hnu   je dnes konat tak, 

aby se obnovila naděje v srdcích a myslích občanů všech společnos  . To zahrnuje poskytnu   pro-

středků všem občanům, aby si zlepšili schopnos  , a řešení ekonomických, sociálních a kulturních 

nejistot, které rozdělují společnos  . Všeobecná lidská práva a právo na globální veřejné statky, stejně 

jako zajištění genderové rovnos   a spravedlivého globálního přístupu ke zdravotní péči tvoří jádro 

progresivního programu. To vše vyžaduje nový pohled na sociální změny. 

Abychom se mohli posunout vpřed a realizovat tento program, neobejdeme se bez upřímného 

a jasného popisu toho, kde dnes hnu   stojí, jelikož jeho poli  cká schopnost formovat společnos   je 

téměř všude zpochybňována anebo na ústupu. Jiná poli  cká hnu   využila úspěšněji rostoucí poli-

 ckou a sociální nespokojenost, bolest a frustraci. Mobilizovala reakční síly skloubené s ultranacio-

nalismem, izolacionismem, tribalismem, rasismem, xenofobií a autoritářstvím, které jsou v úplném 

pro  kladu k progresivním ideálům a solidaritě. Faktem je, že tyto nega  vní síly jsou na vzestupu, 

progresivisté ne. 

Co k této nemilé situaci vedlo, je k diskuzi v rámci hnu  . Podle některých je to proto, že rozdíl mezi le-

vicí a středem setřelo příliš mnoho poli  ckých ústupků dominantnímu ekonomickému neoliberalismu. 

Podle jiných byla poškozena věrohodnost hnu   kvůli propas   zející mezi sliby a nega  vními výsledky, 

které zažívali podporovatelé hnu  . Většina se shoduje, že progresivní program neudržel krok s výzvami 

dneška ani zítřka, když ztra  l kontakt s tou čás   populace, o které prohlašoval, že ji reprezentuje: lidé, 

kteří po změně touží a potřebují ji, umlčení,  , kteří se cí   opuštění nebo vyloučení, a samozřejmě 

mladší generace. 

Proto máme zodpovědnost:

Zaprvé, navrhnout vylepšenou vizi orientovanou do budoucna, schopnou přilákat ty, kteří sdílí 

progresivní hodnoty.

Zadruhé, obnovit schopnost získat sílu mobilizací poli  cké energie v souladu s progresivním 

programem globalizace.
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ZAPRVÉ: NOVÁ VIZE

Musí být globální, ale nechat prostor pro rozmanitost. Výzvy a příležitos   jsou společné, ale poli  ka 

jednoho univerzálního řešení pro všechny by nefungovala. Všichni jme na stejné lodi, ale strach 

z uniformity a požadavek na zachování rozličných iden  t musí být vyslyšen.

Musí být navržena s myšlenkou dlouhodobého horizontu, ale uplatnitelná i na problémy dneška.

Musí být zásadová a všezahrnující: beroucí v úvahu dopad technologií na budoucnost práce a so-

ciální strukturu, ale zároveň se zakládat na ideálech spravedlnos  , rovnos   a solidarity.

Musí zahrnovat ekologický rozměr.

Musí být jednoduchá, aby umožňovala širokou debatu, a zároveň odpovídala rostoucí složitos   spo-

lečnos  .

Musí utvářet obrysy alterna  vní vize budoucnos   lidstva, v níž ekonomika slouží lidem a přírodě, ne 

naopak.

Musí zůstat otevřená novým myšlenkám a novým formám sociální a ins  tucionální organizace.

Z této vize pramení následující návrhy na transforma  vní program směřující k post-neoliberál-

nímu světu založenému na rovnos   a spravedlnos  . Některé návrhy jsou novým zdůrazněním 

vůdčích progresivních principů. Jiné představují konkrétnější cíle.

1. Demokra  cká volba

O věcech, na nichž lidem záleží, se musí rozhodovat na základě demokra  ckých procesů. To vy-

žaduje řádnou informovanost, podporu občanství, občanskou výchovu, otevřené veřejné debaty, 

rozhodování většiny při zachování nutných brzd a pro  vah, jakými jsou svoboda a pluralita médií 

a nezávislost soudů. Je zapotřebí vyvinout co největší úsilí k otevření demokra  ckých procesů, které 

umožní nové způsoby par  cipace a oslovování voličů, což posílí demokra  ckou pluralis  ckou kultu-

ru a povzbudí občanskou angažovanost. Limit dvou po sobě jdoucích volebních období pro veřejné 

i fi remní mandáty by měl být zaveden pro vedení veřejných ins  tucí i soukromých organizací, aby se 

zamezilo akumulaci moci a nepo  smu.
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2. Ak  vní a chránící stát

Pozornost by se neměla soustředit na vládnu   buď v malém, nebo ve velkém, ale na zavedení inova-

 vního, tvůrčího, schopného a dynamického státu, který proak  vně posiluje roli všech svých občanů 

skrze dobrou a důstojnou práci a investuje způsobem, který chrání před starými a novými sociálními 

nejistotami a připravuje společnost na budoucí výzvy.

3. Globální veřejné statky

Ke společným globálním statkům, na přístupu k nimž záleží čím dál  m více, nyní patří širší škála ob-

las  , včetně ekosystémů a životního prostředí, zdraví a dat. Tyto sdílené statky musejí být chráněny 

jako globální veřejné statky. Monopoly musejí být omezeny.

4. Mul  lateralismus na prvním místě

Bilaterální a obchodní mezinárodní dohody jsou méně spravedlivé a transparentní než mul  late-

rální. Potřebujeme rozhodnou podporu mul  lateralismu a solidarity, jelikož je nutné řídit rostoucí 

počet globálních problémů a garantovat spravedlivou globalizaci, která je ku prospěchu všem.

5. Skutečná genderová rovnost

Genderová rovnost je lidské právo. Nerovnost je brzdou ekonomiky a společnos  . Konat je potřeba 

napříč celými našimi společnostmi: v právu, poli  ce, na pracoviš  , v byznyse – ve vedeních fi rem 

i v podnikání; v médiích čelících stereotypům, s pomocí sociální poli  ky a sexuálního a reproduk  vní-

ho zdraví a s nulovou tolerancí k násilí pro   ženám a dívkám.

6. Nulová diskriminace

Ak  vně bojovat s jakoukoli diskriminací na základě rasy, sexuality, náboženství nebo kultury pomocí klad-

ných opatření tak, aby došlo k uznání a nápravě nespravedlnos   a přistupovalo se stejně ke všem lidem 

žijícím ve vzájemném respektu a důstojnos  . Musíme zachovat kulturní různorodost a práva menšin.

7. Sdílená bezpečnost

Nejistota doma i v zahraničí dopadá nejvíce na ty nejméně majetné. Proto je nezbytně nutné odvážně 

odstraňovat příčiny nejistoty a neústupně bojovat pro   terorismu a organizovanému zločinu. Fak  cké 

odzbrojení musí být prioritou mezinárodní spolupráce.
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8. Vzdělání orientované na budoucnost pro všechny 

Všichni by měli mít přístup ke kvalitnímu vzdělání a profesní přípravě. Síla mozku je nejrychleji ros-

toucí a nejjednodušeji přístupný zdroj. Vzdělání by mělo pěstovat krea  vitu, kri  cké myšlení a ote-

vřenost k odlišnostem, protože tyto dovednos   jsou čím dál důležitější pro osobní úspěch, spo-

lečenský rozvoj a globální odolnost. Dosažení takového vzdělání by mělo vyplynout ze zásadního 

přesměrování zdrojů.

9. Přístup ke zdravotní péči pro všechny

Všeobecná zdravotní péče, která je nezbytná ke snížení nerovnos   ve zdraví, musí být podporována 

tak, aby byla přístupná a dostupná.

10. Zodpovědná migrace

Je třeba dodržovat mezinárodní práva týkající se uprchlíků. Je třeba zavést legální a bezpečné cesty 

pro migranty. Práva a povinnos   migrantů a hos  telských komunit musejí být respektována. 

11. Nulové emise oxidu uhličitého do roku 2050

Dosažení nulových emisí oxidu uhličitého a dalších látek, které přispívají ke klima  cké změně, je na-

še jediná šance, jak tuto změnu omezit na +2° C. Pokud neuvedeme naši planetu do pořádku a neza-

vedeme udržitelnější model rozvoje, celé společnos   počínaje těmi nejslabšími budou zničeny, což 

dále prohloubí nerovnos  . 

12. Právo pracovníků spolurozhodovat ve fi rmách

Je třeba posílit vliv pracovníků a zaměstnanců v podnicích a na obchodní inves  ční strategie. Vedle 

posílení organizovanos   pracovníků a pracovněprávních vztahů chceme také rozšířit demokracii na 

pracoviš   podporou zapojování pracovníků do rad podniků a zřízením nároku na kolek  vní akciový 

podíl v podniku pro jeho zaměstnance.

13. Zdanění jednoho procenta

Nadměrné hromadění majetku a příjmů je nehospodárné a nespravedlivé. Kapitál musí být zdaněn 

více než práce. Prioritou je povinnost horního 1 % vlastníků a příjemců vrá  t společnos   větší část 

svého majetku a příjmů.
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14. Nulová tolerance korupce a daňových úniků

Korupce a daňové úniky jsou skryté daně pro chudé. Narušují legi  mní a odpovědné systémy moci. 

Řešením je transparentní, odpovědné a hospodárné vládnu  . Poli  cké strany by měly být veřejně 

fi nancovány a současně by měly být zavedeny limity na jejich fi nancování fi rmami.

15. Světová fi nanční organizace

Finance jsou současně globální a rizikové, a přesto je jejich globální kontrola slabá. Aby se zajis  lo, že 

fi nance slouží potřebám našich společnos  , je třeba reformovat stávající organizace a pravidla a na-

hradit neformální basilejský regulační systém náležitou Světovou fi nanční organizací se závaznými 

pravidly a vynucovacími mechanismy založenými na úmluvě.

ZADRUHÉ: NEZBYTNÁ MOBILIZACE

Nový přístup je potřeba k úspěchu tohoto nového progresivního programu. Na mnoha místech naše 

tradiční mocenské páky, jako jsou tradiční odborové organizace, ztra  ly váhu. Důvěra občanů v tra-

diční státní ins  tuce dosáhla nového minima, což vyvolává nálady pro   autoritám, establishmentu 

i demokracii v době, kdy jsou potřeba silné ins  tuce. 

Čelit je tomu potřeba novou strategií o třech částech.

Zaprvé, je nezbytné, aby progresivisté překonali sebekri  ku a nostalgii a stali se silou hledící do bu-

doucna. Musejí znovu získat důvěru v sebe a svůj obnovený program a sílu znovu vyhrát volby. Bez 

toho a bez jasné naděje, že se progresivisté mohou stát transforma  vní silou utvářející 21. stole  , 

zůstanou obranným hnu  m, a  m pádem budou trpět špatnými volebními výsledky a budou mít 

sklon rozptylovat se dalšími podněty namísto toho, aby směle prosazovali své poslání. 

Zadruhé, levice musí vynalézavěji přemýšlet o své voličské základně a nevystačit si s tradičními stra-

nickými organizacemi občanů a odborů, jak bylo zvykem poslední dvě stole  . Progresivisté si musejí 
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osvojit svět poli  ky, který už není určován starými konfl ikty a děleními. Namísto toho se individu-

ální sympa  e zdynamizovaly, což odráží rostoucí míru komunikace, složitost a síť různých iden  t, 

které charakterizují moderní vyvíjející se společnos  . Poli  cké prostředí si žádá zahrnout rozličné 

základny, které si zaslouží podporovat a zaopatřit. Hnu   musí být otevřené k partnerům, spojencům 

a ak  vistům zdola, protože   přinášejí nové modernizující myšlenky a pracují s novými sděleními 

vůči progresivním organizacím. Do výčtu patří i nevládní a neziskové organizace, které se společ-

ně s regionálními a krajskými vládami mocensky podílejí na polycentrickém modelu vládnu  . Nové 

koalice změny jsou potřeba jak na domácích, tak mezinárodních úrovních. Množství energie, touhy 

a připravenos   podpořit změny je obrovské. To dává progresivistům nové příležitos   utvářet lokální 

a globální podoby vládnu   tak, aby vyhovovaly potřebám lidí a planety. 

Zatře  , vzhledem k tomu, že vzorce par  cipace a angažovanos   a se od základu změnily, progresi-

visté musejí změnit svou kulturu organizace a komunikace. Voličstvo se stalo proměnlivějším a nové 

koalice jsou sestavovány na základě rozšiřující se sady sdílených, ale vysoce rozličných požadavků. 

Oceňovat a odpovídat na rozmanitost těchto požadavků je nezbytné zejména při oslovování gene-

race mileniálů a nejmladších, ale také mnoha milionů rozčarovaných a umlčených občanů, kteří mo-

hou profi tovat z nového programu pro globální pokrok, jež uznává jejich potřeby a priority a vybízí 

je podílet se na utváření hnu  , jehož závaznou prioritou jsou lidé a planeta. 

S fi nanční podporou Evropského parlamentu
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vay Brussels School of Economics and Management, Svobodná univerzita v Bruselu, bývalý vicepre-

zident a předseda vědecké rady, FEPS

Manuel, Trevor, bývalý jihoafrický prezidentský ministr pro Národní plánovací komisi, bývalý ministr 

fi nancí Jižní Afriky

Netshitenzhe, Joel, výkonný ředitel Mapungubwe Ins  tute for Strategic Refl ec  on (MISTRA), bývalý 

ředitel poli  cké koordinace a poradenské služby jihoafrického prezidenta a bývalý člen národní ko-

mise pro plánování

Pangestu, Mari Elka, bývalá ministryně turismu a krea  vní ekonomiky, bývalá ministryně obchodu 

Indonésie a profesorka mezinárodní ekonomiky na Indonéské univerzitě

Rifai, Taleb, generální tajemník Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) 
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Saad Filho, Alfredo, profesor Ústavu rozvojových studií (SOAS) na Londýnské univerzitě, bývalý ve-

doucí pracovník hospodářských záležitos   Konference OSN o Obchodu a rozvoji (UNCTAD)

Sanchez, Pedro, generální tajemník Španělské socialis  cké strany pracujících (PSOE)

Sane, Pierre, předseda Imagine Africa Ins  tute a bývalý generální tajemník Amnesty Interna  onal

Schroder, Mar  n, profesor ekonomické sociologie na německé Univerzitě v Marburgu

Skrzypek, Ania, vedoucí výzkumná pracovnice, FEPS

Smith, Rick, ředitel Broadbent Ins  tute

Somavia, Juan, bývalý ředitel Mezinárodní organizace práce (ILO)

Ste  er, Ernst, generální tajemník, FEPS

Tall Sall, Aissata, starostka Podoru, bývalá ministryně komunikací Senegalu

Velasco, Andres, profesor odborné praxe v mezinárodním rozvoji, Fakulta mezinárodních a veřej-

ných věcí, Kolumbijská univerzita, bývalý ministr fi nancí Chile

Warner, Neil, člen Young Academics Network (YAN), FEPS

Wieczorek-Zeul, Heidemarie, bývalá Federální ministryně pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Ně-

mecka (1998–2009)

Wood, Stewart, bývalý člen Rady ekonomických poradců britského ministerstva fi nancí, pracovník 

oxfordské Blavatnik School of Government, předseda Agentury OSN ve Velké Británii (UNA-UK).
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Připravili

Tým FEPS

Bloedt, Alain, vrchní poradce komunikace FEPS, šéfredaktor Progressive 

Post

Guedes, Celine, nižší referentka v oblas   poli  k, FEPS

Koc, Kate, produkční, FEPS

Ntousas, Vassilis, poradce pro poli  ku mezinárodních vztahů, FEPS

Wehmhoerner, Arnold, korespondent v Jižní Africe, FEPS.

Tým Nadace Jeana Jaurèse

Cohen, Laurent, zástupce generálního ředitele, spoluředitel publikační 

činnos   Nadace Jeana Jaurèse

Tým Broadbent Ins  tute

Blomme, Willy, programový ředitel Broadbent Ins  tute.

Kopyto, Erica, produkční Broadbent Ins  tute.

Tým MISTRA

Maimela, David, výzkumník fakulty poli  cké ekonomiky MISTRA.

Sehume, Jeff rey, vedoucí výzkumný pracovník humanitní fakulty MISTRA.

Český překlad připravila Masarykova demokra  cká akademie.

Z anglického originálu přeložil Mar  n Babička.
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