TLAČOVÁ SPRÁVA AINOVY A HVS
K SIMULOVANÝM VOĽBÁM DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU (ZO DŇA 10. 5. 2019)
V dňoch 2. - 7. mája 2019 sa uskutočnili na 51 stredných školách na Slovensku simulované voľby do Európskeho
parlamentu. Voľby sa uskutočnili v rámci spoločného projektu Academie Istropolitany Novy a Helsinského výboru
pre ľudské práva na Slovensku s názvom Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej
kultúry, podporeného z Európskeho sociálneho fondu, Operačného programu Efektívna verejná správa. Projekt
nadväzuje na predchádzajúci trojročný projekt oboch organizácií s názvom EPAS (Ambasádorské školy
Európskeho parlamentu), realizovaný v spolupráci s Kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku.
Osobitosťou týchto simulovaných volieb bolo to, že žiaci a žiačky nevolili z portfólia kandidačných listín 31
strán v SR, ich kandidátov a kandidátok, ale z ôsmich celoeurópskych strán, zastúpených v podobe politických
frakcií v Európskom parlamente.
Vo vzorke 51 škôl, na ktorých sa realizujú hore uvedené vzdelávacie projekty, boli rovnomerne zastúpené
gymnáziá (20) i stredné odborné školy (31) zo všetkých krajov Slovenska. V rámci kategórie gymnázií boli
zastúpené štátne gymnáziá (15) aj súkromné a cirkevné školy (5). V rámci kategórie odborných škôl boli
zastúpené školy zamerané na obchod a služby (24) ako aj technické školy (7).
Volieb sa žiaci a žiačky na školách zúčastnili dobrovoľne. Celková volebná účasť presiahla 46,09 %.
Výsledky volieb:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Názov politickej frakcie EP
Zelení – Európska slobodná aliancia / Greens (Zelení)
Aliancia liberálov a demokratov pre Európu/ ALDE (Liberáli)
Európska ľudová strana / EPP (Kresťanskí demokrati/Konzervatívci)
Progresívna aliancia socialistov a demokratov/ S&D (Sociálni demokrati)
Európa národov a slobody / ENF (Krajná pravica/Nacionálni suverenisti)
Európa slobody a priamej demokracie / EFDD (Radikálni euroskeptici)
Európski konzervatívci a reformisti / ECR (Konzervatívni euroskeptici)
Európska zjednotená ľavica – Nordická zelená ľavica (Krajná ľavica/ Komunisti)

Zisk v %
22,79
19,61
15,05
12,65
8,98
7,17
6,85
4,83

Údaje odzrkadľujú približne 67,3 percentnú spracovanosť výsledkov, t. j. 4365 žiakov, ktorí volili v simulovaných
voľbách. Neočakávame však zásadnú zmenu naznačeného trendu. Zverejnené dáta považujeme v kontexte
súčasného politického diskurzu na Slovensku i v Európe a osobitne v kontexte volebného správania mládeže za
veľmi významné. Zverejňujeme ich v tejto podobe preto, že podľa predbežného stanoviska Štátnej volebnej
komisie sa aj takýto typ simulovaných volieb považuje za volebný prieskum a na jeho zverejňovanie sa vzťahuje
14-dňové moratórium, ktoré sa začína v noci z 10. na 11. mája 2019.
Na základe zistených údajov si dovoľujeme vysloviť hypotézu, že mladí ľudia narodení okolo roku 2000
(millenials) sú výrazne proeurópski a prodemokratickí, pokiaľ je na ich škole dostatočný priestor na
systematické vzdelávanie ku demokratickej kultúre. Ukazujú to vyššie uvedené preferencie, kde sa na prvých
štyroch miestach umiestnili proeurópske strany.
Pokiaľ mladí ľudia dostanú dostatočné občianske, ľudskoprávne a európske vzdelávanie v otvorenom
demokratickom duchu, ak chápu význam občianskeho aktivizmu a ak dostanú na výber dostatočne zmysluplnú
a zrozumiteľnú politickú ponuku, tak si z tejto ponuky dokážu vybrať racionálne a rozvážne. Výsledky poukazujú
na to, že v takomto prípade sú väčšinovo stotožnení s hodnotami liberálnej demokracie, sú citliví na otázky
životného prostredia, cenia si osobné slobody, ale sú vnímaví aj k téme sociálnej spravodlivosti a spravodlivosti
vôbec.
Academia Istropolitana Nova (AINova) a Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku (HVS) plánujú v krátkom
čase k danej téme osobitnú tlačovú besedu.
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