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Naraščajoča  volilna  abstinenca  ni  samo  znak  čedalje  večje  politične  izključenosti  čedalje

večjega  števila  državljanov  in  povečevanja  demokratičnega  deficita  ter  koraka  v

»malokracijo«,  ampak  je  inherentno  povezana  z  naraščajočo  socialno,  dohodkovno,

infomacijsko,… neenakostjo  oziroma izključenostjo,  neenakimi  možnostmi  in ne nazadnje

politično  neenakostjo  posameznikov,  zaradi  česar  naša  družba  drsi  v  predmodernost,

demokratično nazaduje in postaja patološka. 

Večina  vladnih  reform,  zaradi  ukvarjanja  s  proračunskim primanjkljajem in  zmanjševanja

državnih izdatkov, te trende še dodatno krepi. Nastaja začaran krog, kjer dodatna strogost

varčevalnih ukrepov še bolj slabi socialno kohezijo in zmanjšuje nadaljnje zaupanje v javne

ustanove, zaupanje pa je eden temeljnih dejavnikov volilne udeležbe.

Zaradi nizkih pričakovanj posameznikov glede prihodnosti in občutka mobilnosti navzdol kot

posledica občutka lastnega neuspeha v materialno ekonomskem smislu, se raven participacije

znižuje. Povezava socialnega nezadovoljstva s političnim nezaupanjem pa se pogosto odraža

skozi  nižjo  volilno  udeležbo  (Grӧnlund  in  Setӓlӓ  2007).  S  tem ko  abstinenca  narašča  v

spodnjih socialnih slojih in s tem ko politiki bolj upoštevajo pričakovanja volivcev kot ne-

volivcev, padajoča volilna udeležba naznanja oziroma krepi razredno pristranskost v javnih

politikah  in  poglablja  socialno  neenakost  ter  segregacijo  med  bogatimi  in  revnimi,  med

privilegirano elito in diskriminirano večino. Ekonomska neenakost pomeni tudi neenakost v

politični moči (Gamble 2005; Chomsky 2005).

Nizka  in  padajoča  volilna  udeležba  je  indikativna  za  zaskrbljujoče  trende v demokratični

politiki. Tako nizka volilna udeležba slabi demokratično in legitimno podlago oblasti, saj so

tako  lahko  izvoljeni  predstavniki,  ki  jih  je  podprla  izrazita  manjšina  celotnega  volilnega

telesa,  kar  odpira  vprašanje  politične  reprezentativnosti1 in  ne  egalitarnosti  javnih  politik

(Patterson 2002;  Wattenberg  2002).  Nizka  volilna  udeležba pa je  tudi  določen pokazatelj

nizke  inkluzivnosti2 političnega  sistema  oziroma  politične  izključenosti  (Teixeira  1992).

Dokazano  je,  da  na  dolgi  rok  nizka  volilna  udeležba  lahko  prispeva  k  problemu  ne

reprezentativne  politične  agende,  kajti  nevolivci  in  volivci  so  nagnjeni  k  temu,  da  se

sistematično razlikujejo drug od drugega v lastnostih,  ki  odražajo individualne  potrebe  in

interese, tudi če se njihove specifične politične preference na splošno ne razlikujejo. Izhajajoč

1 Kriterij  reprezentativnosti  je  uveljavljen takrat,  ko se  v reprezentativnih  telesih zrcali  struktura  družbenih
interesov in ko so ustrezno zastopane tudi manjšine.
2 Gre  za  vključenost  kar  najširšega  števila  ljudi  v  politično  odločanje,  pri  čemer  se  upošteva  njihova
individualnost  in  iz  nje izhajajoča  medsebojna različnost  ter  avtonomnost glede  njihove vloge v političnem
življenju. Njena glavna elementa sta participacija (sodelovanje državljanov na različnih ravneh odločanja) in
kompetitivnost (svobodno in enakopravno delovanje političnih akterjev).
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iz  predpostavke,  da  večja  abstinenca ne  pomeni  zgolj  proporcionalnega  nižanja  udeležbe,

glasovalna  razmerja  pa  ostajajo  nespremenjena,  volilna  abstinenca pogosto  pomeni

zmanjšanje deleža specifične skupine volivcev, ki bi v primeru udeležbe (glede na specifiko

njihove  politične  opredeljenosti)  lahko  pomembno  vplivala  na  končni  izid  (glej  Lijphart

1997). Medtem ko sta Voice in Exit pogosto alternativni možnosti za uveljavljanje vpliva, pri

volitvah možnost  odhoda ne nudi  nikakršnega vpliva;  samo glas  ima lahko vpliv (Stoker

2006). Politiko in politike pač zanimajo tisti državljani, ki se udeležujejo volitev in glasovanj,

saj slednji s seboj prinašajo čarobno palico politične eksistence ljudskih predstavnikov.

V Sloveniji  se  je  volilna  udeležba  v obdobju med  1992 in  2014 zmanjšala  za  skoraj  34

odstotnih točk, kar je precej zaskrbljujoče dejstvo. Zadnjih volitev se je udeležilo najmanj

volivcev doslej in sicer dobrih 51 odstotkov, kar kaže na to, da se Slovenija nevarno približuje

t.i.  meji  legitimnosti.  Kljub  zelo  visoki  začetni  volilni  udeležbi,  85  odstotkov  na  prvih

demokratičnih volitvah, volilna udeležba vse od takrat sistematično pada. Kar je narobe s tem,

je to, da se nizka udeležba nikomur ne zdi preveč problematična, tu smo priča popolnemu

fatalizmu političnih strank in splošne javnosti.

Večina političnih problemov se zvaja na problem tolerance oziroma netolerance,  ne pa na

denimo  probleme  eksploatacije  in  neenakosti,  pri  čemer  se  za  strategijo  boja  proti  tem

problemom predlaga strpnost- v nasprotju z emancipacijo, participacijo in političnim bojem.

Prvo vprašanje, ki  se mi glede tega zastavlja,  je, kako to,  da ljudstvo tako ravnodušno in

malodušno prenaša vse to,  kar se dogaja:  diktat  varčevanja,  presihanje socialne države in

zaton družbe blaginje,  poglabljanje  socialne  neenakosti,  populizem,  zastraševanje,  cinizem

politike.  Zakaj  se  ne  upre,  zakaj  ne  gre  na  ulice,  zakaj  elitam  –  političnim,  socialnim,

asocialnim, antisocialnim – ne vzklika dovolj imamo? Ključni problem vidim v tem, da se

ljudje ne zavedajo, da njihovo nezaupanje v politiko, njihova volilna apatija in paraliziranost

njihove  politične  volje  niso  le  statistični  podatki,  le  seštevek  individualnih  osebnih  kriz,

ampak znak družbenega nezadovoljstva. Sprašujem se, kako državljanom dopovedati, da je

treba nehati mazohistično bežati pred politiko v jogo, fitnes, spa-je in razne samopostrežne

tečaje; kako jih torej prepričati, da so njihovi osebni problemi dejansko kolektivni problemi in

da niso rešljivi z osebno rastjo in sposobnostjo preteči mali maraton, ampak z soočenjem s

politično-družbenimi elitami, ki delajo vse, da bi ideji skupnosti in skupnega dobra čim bolj

zamrli, da bi emancipacijski potencial kolektivne akcije izgledal čim bolj kot stvar preteklosti,

kot stvar socializma, da bi se vsi politični konflikti  čim bolj trivializirali,  da bi ljudje vse

polome  politično-družbenih  elit  doživljali  izključno  kot  svoje  osebne  probleme  oziroma
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neuspehe, ki jih je mogoče reševati le individualno, z raznoraznimi terapijami,  umikanjem

vase,  razvijanjem praks  samo-popolnosti,  z  narcisističnim ukvarjanjem s  samimi  seboj,  z

umikom v psihologijo, ne pa kolektivno (glej Lash 2012)? 

Državljani so tako začeli politiko ignorirati, ob tem pa spregledali, da politika ignorira njih.

Odpor do politike jih je odvrnil od upanja, da je politiko mogoče uporabiti kot instrument

družbene spremembe, zato so spregledali,  da kakovost osebnega življenja ni nezdružljiva s

kolektivno akcijo, ampak je z njo usodno povezana, od nje odvisna, tako kot so bili osebni

problemi  ljudi  –  njihove  osebne  krize,  njihovi  osebni  neuspehi  –  usodno  povezani  z

odločitvami in ukrepi politike (Hay 2007).

Mantra  potrošništva  ljudi  odvrača  od  njihovih  državljanskih  obveznosti  in  včasih  celo

preprečuje njihovo soudeležbo v politiki,  s tem ko ljudem nalaga nove obveznosti,  kot so

varčevanje, redno plačevanje računov, vse več in več dela. Liberalna kultura daje prednost

privatnemu življenju in zasledovanju ekonomskih ciljev pred javnim življenjem, ki mnoge

demotivira  za udejstvovanje v politiki.  Bolj  ko so ti  elementi  prevladujoči  v kulturi  neke

skupnosti in dobijo status normalnosti in naravnosti ter bolj ko oblikujejo misli in obnašanje

posameznikov,  manj  je  možnosti,  časa  in  pripravljenosti,  da  bi  posamezniki  motivirano

sodelovali pri odločanju o javnih zadevah, sploh v politiki (Lukšič 2009). 

Moramo  pa  tudi  priznati,  da  je  vse  več  primerov,  ko  se  državljani  vendarle  odločijo  za

državljansko participacijo. Vse več in več je protestov, vstaj, stavk, peticij. To se ponavadi

zgodi na točki, ko njihovi problemi postanejo tako pereči, da zahtevajo aktivni poseg v javni

prostor. Vendar pa zaradi slabega poznavanja političnih mehanizmov in omejene možnosti

mobilizacije množice, v vzdušju rastoče apatije in cinizma, večina teh poskusov zamre ali ne

uspe. Iz česa izhaja nevarnost, da brezplodni napor vodi v melanholijo, neuspehi državljanske

participacije pa še bolj poglobijo splošno vzdušje brezizhodnosti. Nevarna posledica takšnega

miselnega okolja je pojav bodisi nasilja bodisi antidemokratičnih teženj, predvsem v obliki

zahteve po »močni roki« ali po tehnokratskem prevzemu upravljanja nad javnimi zadevami

(recimo tehnične vlade, ki niso bile izvoljene na volitvah; ali t.i. »trojka«) (Lisjak Gabrijelčič

2010). 

Politika,  ki  si  danes  pravi,  da je  pragmatična,  je kvečjemu izčrpana,  brez vsebine in  išče

mašila  praznine,  s  katerimi  skuša  zakrpati  tudi  sicernjšnje  pomanjkanje  družbenopolitične

vizije  in  je  tako  zelo  daleč  od  kakršnekoli  »umetnosti  možnega«.  Namesto  z  nekakšnim

tehnološko-nujnim postopanjem, ki ga »od zunaj« narekuje usoda oz. EU, ter z reakcionarno-
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utilitarističnim  barantanjem,  je  nujneje  ukvarjati  se  s  socialno-ekonomskimi  političnimi

procesi, ki povzročajo  anomijo. Permanentno stanje pričakovanja najslabšega, povečevanje

državne represije in drugih metod družbenega nadzora in discipliniranja, pomanjkanje jamstva

za spoštovanje človekovih pravic ter izključevanje celotnih segmentov prebivalstva namreč

predstavljajo najresnejšo nevarnost politični svobodi ter emancipaciji.

Zato demokratični cilj  ne bi smel  biti  samo vsesplošna volilna pravica,  ampak vsesplošna

oziroma skoraj vsesplošna volilna udeležba. Da bodo volitve bolj enake, je treba maksimirati

udeležbo  na  volitvah.  Ali  bi  torej  instrument  obvezne  volilne  udeležbe  odpravil  problem

politične izključenosti v družbi, v kateri so globoko ukoreninjeni občutki ljudi, da je politika

prežeta  s  korupcijo,  pokvarjena,  da  so  vsi  isti,  kjer  prevladuje  vsesplošno  politično

nezadovoljstvo,  apatija,  nezainteresiranost,  cinizem,  nezaupanje,  razočaranost  in  ostala

patološka,  to  je  negativna  psihološka  in  moralnopolitična  stanja  v  odnosu  do  politike  in

političnega,  ki ciklično perpetuirajo razraščanje politične patologije v družbi in posledično

vodijo v naraščanje volilne abstinence oziroma politično izključenost? Nedvomno je politična

izključenost  naravna  posledica  vseh  ostalih  prej  omenjenih  izključenosti  in  zato  obvezna

volilna udeležba ne more biti zadosten mehanizem za odpravo slednjih, vsekakor pa menim,

da je predpogoj  za egalitarnost  javnih politik.  Zavedati  se je treba,  da zaradi  vse večjega

krčenja  socialne  države,  čedalje  bolj  narašča  družbena  neenakost,  ki  predstavlja  grožnjo

demokraciji per se. Vključujoč politični oziroma javni prostor in inkluzivna oblast, pomenita

participativno demokracijo, aktivno državljanstvo in višjo raven kakovosti demokracije.
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