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V dnešnom modernom svete, v ktorom dominuje demokratické spoločenské 
zriadenie sa miestami až s hrozivo častou pravidelnosťou stretávame s preja-
vmi násilia páchaného na nevinných ľuďoch, ktoré by sme mohli začleniť do 
kategórie teroristických činov. Pre mnohých mysliteľov, filozofov, etikov, 
politológov, ale aj pre bežného človeka sa demokracia predsa javí ako skutočne 
najlepší typ spoločensko-politického usporiadania vzťahov v spoločnosti. Kon-
krétne mám na mysli samozrejme demokraciu s prívlastkom liberálna, keďže 
samotný pojem demokracia v sebe (a mnohokrát sme toho svedkami) ešte 
nenesie význam, ktorý naznačuje prítomnosť a existenciu ľudských práv 
a slobôd.  

Už samotný K. R. Popper píše: „Myslím, že naša západná civilizácia napriek 
všetkému, čo sa jej právom vyčíta, je najslobodnejšou, najspravodlivejšou, 
najľudskejšou, najlepšou zo všetkých, ktoré poznáme z ľudských dejín“1. Práve 
pre našu západnú civilizáciu je liberálna demokracia typická a charakteristická, 
no možno povedať, že aj najlepšia? Ak by bola západná civilizácia fakt takou 
akou píše Popper, potom je jasné, že produkty jej myslenia a rozvoja sú 
produktmi najlepšej kvality. Cieľom tohto príspevku je podrobiť takéto 
a podobné názory objektívnej kritike, ktorého akýmsi pomocným a oporným 
bodom budú úvahy o sile, stabilite a relevancii liberálnej demokracie aj 
v náročnejších otázkach a problémoch akými sú napr. otázky bezpečnosti 
obyvateľstva voči teroristickým aktom a jej postupne oslabujúca odolnosť voči 
prejavom násilia namiereného na nevinné obyvateľstvo. 

Obrovským optimistom je v tomto smere aj Francis Fukuyama, ktorý 
dodáva: „Nie je však možné si vysniť svet, ktorý sa zásadne líši od súčasného 
a zároveň je lepší. Iné hĺbavé veky sa rovnako pokladali za najlepšie, avšak my 
k tomuto záveru dospievame vyčerpaním hľadania alternatív, o ktorých sme si 
mysleli, že musia byť lepšie ako liberálna demokracia“2. Fukuyama akoby 

                                                 
1  POPPER, K. R.: Hľadanie lepšieho sveta, s. 108. 
2  FUKUYAMA, F.: Konec dějin a poslední člověk, s. 62 – 63. 
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nepriamo vravel, že je zbytočné hľadať niečo lepšie a a-priori odmieta možnosť 
existencie niečoho praktickejšieho, užitočnejšieho a zároveň aplikovateľného 
v praxi. V dobách plného rozkvetu ideí humanizmu, tolerancie, slobody a rov-
nosti zrejme bola demokracia tým, čo naozaj dokázalo ľudí spojiť pre dobrú 
vec, podnietiť odhodlanie a zmeniť autoritatívne a monarchistické režimy na 
niečo omnoho spravodlivejšie a lepšie. Túto skutočnosť demokracii nemožno 
uprieť – tento prvotný entuziazmus prameniaci zo zmeny, ktorá dáva všetkým 
ľuďom rovnaké šance, práva a povinnosti. Jej schopnosť zomknúť ľudí pre 
dobrú vec, pre hodnoty oslavujúce ľudského ducha je nepopierateľná, no 
s takmer istotou to platí len pri jej zrode a pár dekád po jej nástupe. Nepo-
chybne posun smerom k liberálnej demokracii je posunom vpred a pokrokom. 
Technologický, ekonomický, kultúrny, sociálno-politický a zrejme ani vzdela-
nostný pokrok nie sú zárukou aj pokroku morálneho. Nelichotivou ba až 
hrozivou sa stáva situácia, kedy morálny pokrok stagnuje. Veď predsa všetky 
formy pokroku prinášajú do ľudského spoločenstva niečo nové, nejakú novú 
skúsenosť, s ktorou sa človek ako slobodný morálny subjekt často nedokáže 
vyrovnať, dochádza k dezinterpretáciám, doslova k zlým až hrozivým vý-
kladom dejín a ľudského smerovania a človek nedisponuje takou morálnou 
vybavenosťou, aby to zvládol. Následne sme my všetci svedkami zlyhania, 
kedy obyčajne trpia nevinné obete a s ľudskou dôstojnosťou a princípmi 
humánnosti sa zaobchádza ako s prekážkami, ktoré sa dajú ľahko obísť. Malo 
by byť prioritou nás všetkých, aby morálny vývoj ľudstva vykročil vpred. 
Vpred a s úmyslom zdokonalenia mravného uvažovania ľudí, kedy by boli 
stanovené regulácie nášho pokroku, ktorý zaiste prináša nesmierne veľa výhod 
no zároveň starosti a útrapy a v neposlednom rade aj riziko úpadku ľudskej 
spoločnosti ako takej.  

Dnes vieme, že veci nie sú takými akými sa na prvý pohľad zdajú a že aj tak 
„skvelému“ systému akým je liberálna demokracia možno pár vecí vytknúť. 
Prvým momentom, ktorý by sme mohli vnímať ako určitú formu pochybenia 
tohto systému je skutočnosť, že demokracia robí z nerovnakých a veľmi 
rozdielnych ľudí, ľudí navzájom rovných, ktorí by mali mať rovnaké práva 
a povinnosti. Iste ide o záslužný počin no podobný postup a myšlienky sú však 
podľa môjho názoru v modernom svete neuplatniteľné. Akýkoľvek pokus 
zrovnoprávniť ľudí je métou, ktorú ľudstvo nedosiahne pokiaľ nedôjde k zme-
ne myslenia človeka ako takého, no spoliehať sa niečo také je len zbožným 
želaním.  

Odhliadnuc od všetkých ďalších problémov či dilem a ťažko riešiteľných 
situácií, ktoré demokracia prináša je jedným z najzávažnejších problémov zly-
hanie demokracie či skôr otupujúca sa schopnosť ba miestami až neschopnosť 
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čeliť hrozbám a nástrahám moderného sveta v podobe rôznych násilných činov, 
konfliktov, revolt či v podobe samotného terorizmu. Kríza demokracie 
a následne ohrozená bezpečnosť jej obyvateľstva sa stáva prítomnou v našich 
každodenných životoch. Postupná násilná expanzia hodnôt západu a západnej 
civilizácie sú pravdepodobne jednou z prvotných príčin tohto javu. To si 
uvedomuje aj Samuel P. Huntigton keď píše: „Západ a najmä USA, ktoré boli 
vždy národom misionárov, žujú v presvedčení, že nezápadné národy by mali 
primknúť k západným hodnotám – demokracii, voľnému trhu, obmedzeným 
právomociam vlády, ľudským právam, individualizmu, vláde zákona – a tieto 
hodnoty začleniť do svojich inštitúcií“3 a ďalej dodáva: „To, čo Západ vníma 
ako univerzalizmus, chápe zvyšok sveta ako imperializmus“4. Postupné násilné 
pretláčanie západnej civilizácie produkuje viac zla ako by sme si na prvý 
pohľad mohli myslieť. Snaha o tzv. univerzálnu civilizáciu sa stretáva 
s nenávisťou, odporom, hnevom a zlobou. Je nadmieru jasné, že figúra spolo-
čného nepriateľa t. j. Západu je postačujúcou na dotvorenie obrazu a prevlá-
dajúcej nenávisti zo strany nezápadných krajín. Od tejto nenávisti je to už len 
krôčik k násiliu v podobe terorizmu, kedy je potenciálnym cieľom každý 
obyvateľ „nemorálneho Západu“. 

Filozofi R. G. Frey a Christopher W. Morris vo svojej spoločnej práci Násilie, 
terorizmus a spravodlivosť diskutujú o terorizme. Ich definícia terorizmu znie: 
„konkrétne použitie násilia s politickými/sociálnymi cieľmi a s niekoľkými 
pridruženými charakteristikami: a) zvyčajne zahrňujúcimi vytváranie teroru 
a strachu alebo paniku medzi ľuďmi b) zdanlivo náhodné a ľubovoľné použitie 
násilia a c) zamerané na nevinných alebo nie-bojovníkov“5. Avšak v protiklade 
k časti tejto definície, ktorá hovorí o zameranosti na nevinných, Frey a Morris 
argumentujú, že samotní teroristi ospravedlňujú svoje konanie a to tak, že ich 
obete nie sú úplne nevinní ľudia. Podľa nich každý občan krajiny, na ktorú sa 
zamerali a proti ktorej bojujú, ju podporuje už len tým, že tam žije a platí dane 
a je pre nich teda vinným a zasluhuje si utrpenie. V dnešnom svete kedy ako 
politické zriadenie v krajinách západného typu dominuje politické zriadenie 
liberálnej demokracie, tu máme obyvateľstvo, ktoré je schopné ba dokonca je 
jeho povinnosťou rozhodovať o riadení štátu. No často sme svedkami, že toto 
právo či skôr povinnosť ostáva nevyužitá a z demokratického zriadenia, ktoré 
je definované vládou ľudu t. j. vláde všetkých zúčastnených občanov danej 
krajiny sa stáva vláda zvolenej menšiny politických zástupcov, ktorých 
rozhodnutia nemožno označiť vždy za tie najsprávnejšie. Len naivný idealista 

                                                 
3  HUNTIGTON, S. P.: Střet civilizací, s. 285. 
4  Tamtiež, s. 286. 
5  SAMSON, I.: Medzinárodný terorizmus, s. 15. 
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si môže myslieť, že demokracia je naozaj vládou ľudu. Keby bola demokracia 
naozaj vládou ľudu, nebolo by nepokojov (politických, sociálnych, ...). Iba cynik 
by sa odvážil tvrdiť, že svet v ktorom dnes žijeme je v poriadku. Demokracia 
nie je zlý politický systém, na druhej strane však nie je obzvlášť dobrý. Zo 
všetkých v súčasnosti ľudstvu dostupných možností je demokracia zrejme 
najmenej zlým riešením, ktoré nás však brzdí pri hľadaní niečoho menej zlého, 
lepšieho, dobrého. Prečo sa uspokojiť s niečím, čo označujeme za menej zlé 
a nehľadať niečo dobré? Práve demokratické zriadenia sú najčastejšími terčmi 
terorizmu, keďže sú terčom, od ktorého možno najmenej očakávať protiútok. 
Už Platón vo svojich dialógoch poukazoval na to, že demokracia má tendenciu 
ustupovať tyranii. Presne tento fakt využívajú teroristi pri svojich rozho-
dnutiach. Je však výsostne jasné, že ospravedlňovať teroristické činy občian-
skou neangažovanosťou do vecí verejných resp. podporovaním štátneho 
zriadenia už len samotným fungovaním v jeho medziach je nemožné, 
nesprávne a nemorálne.  

Keď sa demokratická spoločnosť snaží bojovať s terorizmom, tak obraňuje 
presvedčenie, že politický život a násilie sú dva nezlúčiteľné pojmy. Poraziť 
teror si však vyžaduje použitie násilia, nátlaku, utajovania či porušovania práv 
a slobôd. Ako sa teda môžu demokraticky založené spoločnosti k niečomu 
takému uchýliť, bez toho aby zničili a degradovali hodnoty, ktoré samy 
uznávajú? Je možné uchýliť sa k použitiu menšieho zla bez toho aby sme 
podľahli zlu väčšiemu? M. Ignatieff sa vo svojej knihe Menšie zlo: Politická etika 
v období teroru6 snaží nájsť odpovede na tieto otázky vo svojich precíznych 
úvahách aj pod vplyvom udalostí z 11. septembra 2001, no najväčšiu inšpiráciu 
nachádza v dielach minulých ako napr. u Euripida, Machiavelliho, Dosto-
jevského apod. Ignatieff sa snaží poukázať na históriu pokusov jednotlivých 
štátnych zriadení o poradenie si s teroristickou hrozbou v snahe uchrániť si tým 
svoju vlastnú konštitučnú identitu. V poradí prvej a pre nás najviac prínosnej 
kapitole s názvom Demokracia a menšie zlo autor vysvetľuje prečo použitie 
donucovacích síl v liberálnej demokracii, a to nielen v prípade núdze a poho-
tovosti, ale aj za normálneho stavu, je vnímané ako menšie zlo. Rovnako je 
autorovou snahou nájsť akúsi strednú cestu či kompromis medzi vyložene 
občiansko – libertariánskou pozíciou, ktorá presadzuje názor, že žiadne 
porušenie práv nemôže byť ospravedlnené a medzi vyložene pragmatickou 
pozíciou, ktorá posudzuje protiteroristické opatrenia len na základe ich 
účinnosti (efektivity). Definovať limity ako sú napr. mučenie, nelegálna väzba, 
protiprávny atentát je teoreticky veľmi jednoduché. Problémom je dodržiavať 

                                                 
6  IGNATIEFF, M.: The Lesser evil: Political ethics in an age of terror. 
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ich v praxi a to v každom prípade, kedy môžu rozumní ľudia nesúhlasiť s tým, 
čo je podstatou mučenia, ktoré väznenie je nelegálne apod. Pri rozhodovaní 
o týchto otázkach nerozhoduje nevyhnutnosť, sloboda, ohrozenie verejnosti či 
súkromné práva. 

Terorizmus vystavuje demokratickú spoločnosť pred neľahkú úlohu. V stave 
ohrozenia nemáme my občania štátu inú možnosť ako veriť lídrom krajiny 
v ich rýchlu reakciu najmä ak sú naše životy ohrozené. Ale dôverovať im 
v otázkach rozhodnutí slobody a bezpečnosti v širšom rozsahu by nebolo 
správne. Hlavným a bezpodmienečným obmedzením demokratických vlád je 
to, že musia slúžiť záujmom väčšiny bez toho, aby za obeť padla sloboda 
a dôstojnosť jednotlivca, ktorí je súčasťou tejto politickej spoločnosti a systému 
vzťahov a môže príležitostne namietať proti spôsobu jej riadenia. Demokratická 
spoločnosť má niekoľko možností ako zareagovať t. j. niekoľko spôsobov ako sa 
jej lídri môžu rozhodnúť v snahe ochrániť životy občanov danej krajiny. Každej 
z nich zodpovedá určitá filozoficko – etická pozícia, ktorá sa automaticky stáva 
prostriedkom hodnotenia tej ktorej reakcie na teroristické činy namierené proti 
demokratickej spoločnosti. Mojou snahou bude spomenúť tri rôzne spôsoby 
reakcií a prípadne poukázať na kladné a záporné momenty, ktoré so sebou 
prinášajú.  

Konzekvencialisti ako predstavitelia myšlienkového prúdu a pozície, ktorá 
sa orientuje na dôsledky našich konaní, zhodne tvrdia, že záchrana životov 
a zabezpečenie bezpečia (nehľadiac pri tom an spôsob, akým sa to dosiahne) 
nemôže byť nesprávne pokiaľ sa nám to podarí, teda pokiaľ je akcia úspešná. 
Nesprávnym sa čin stáva pokiaľ sa nám to nepodarí a nasleduje reťaz ďalších 
škôd a teroristických útokov. Niektoré riešenia, ktoré poskytuje konze-
kvencializmus, ktorý je širším pojmom ako utilitarizmus, neodpovedajú našej 
morálnej intuícií a nášmu morálnemu presvedčeniu, že zabitie, vražda alebo 
mučenie sú nehľadiac na okolnosti ich výskytu nesprávne. „Presvedčenie, ktoré 
akceptuje ako základ morálky princíp úžitku alebo najväčšieho šťastia, vraví, že 
skutky sú správne ak presadzujú šťastie a nesprávne ak produkujú opak 
šťastia.“7 Utilitarizmus sa teda dostáva do sporu s našou bežnou morálkou. 
Musíme teda pátrať po lepšom obhájení našich činov ako je len prosté nazeranie 
na ich dôsledky.  

Väčšina predstaviteľov občianskeho liberalizmu však jasne odmieta aj činy, 
ktoré „fungujú“ t. j. zabránia ďalším škodám na ľudských životoch prípadne 
utrpení. Je pre nich neprijateľné mučiť teroristu, ľudskú bytosť, za účelom 
odhaliť pripravované teroristické akcie neuvedomujúc si ako prospešná môže 

                                                 
7  MILL, J. S.: Utilitarianism, s. 9. 
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určitá informácia byť. Sú striktne presvedčení, že demokraciu nemožno nikdy 
spájať s mučením a týraním. S takouto dogmatickou pozíciou však nemôžeme 
súhlasiť. Čo je to jeden prípadne pár ľudských životov oproti stovkám či 
tisícom. Áno je našou povinnosťou brať v takýchto extrémnych situáciách aj 
kvantitatívny ukazovateľ. I keď existuje možnosť označenia nášho konania za 
nemorálne práve kvôli zaobchádzaniu s ľudskými bytosťami nedôstojne, 
operujúc so životmi ľudí len ako s číslami. Ak je nesprávne a zároveň ne-
morálne psychicky alebo fyzicky mučiť a týrať príslušníka teroristickej 
organizácie, možno potom dôsledky našej nečinnosti považovať za prirodzený 
vývin udalostí a tým poukázať na našu ľahostajnosť k osudom iných? Za-
stávam názor, že ide o neprijateľnú pozíciu a vnímam ju ako prejav dogmat-
izmu a univerzalizmu založeného na veľmi konzervatívnych základoch. 
V dnešných časoch je povinnosťou každého morálneho subjektu zvažovať 
dôsledky svojich rozhodnutí ešte pred ich vykonaním resp. nevykonaním ako je 
to v tomto prípade. Myšlienka apriórneho odmietania spôsobovania bolesti 
a utrpenia inému človeku musí podľa môjho názoru podstúpiť test správnosti. 
A práve dôsledky plynúce z našich rozhodnutí a činov sú základným 
parametrom tejto skúšky. Dôstojnosť jedného človeka musí utrpieť ak máme 
zachrániť životy iných. Život predstavuje hodnotu najvyššiu a preto ľudskú 
dôstojnosť nikdy za žiadnych okolností nemožno postaviť proti životu. 
Nevraviac, že v prípade teroristických útokov ide vždy o kvantitatívny 
nepomer. Spôsobujeme bolesť jednému, aby sme ochránili tisíce nevinných 
obetí. Dokonca zastávam názor, že aj obeta života za takýmto účelom nesmie 
byť odsudzovaná za nesprávnu. Dané konanie je nemorálne no v danej situácii 
správne. Správnosť konania nám ešte nezaručuje jeho morálnosť. Predstavitelia 
tejto v poradí druhej spomínanej pozície do značnej miery teoretizujú 
a prezentujú svoj názor za jediný správny, čo im umožňuje skutočnosť, že sami 
nikdy v podobnej situácii neboli a dovolím si tvrdiť, že ocitnutie sa v podobnej 
situácii s nutnosťou konať rýchlo a účelne by otriaslo základmi ich pozície. 

Najschodnejšou cestou sa zdá byť pozícia, ktorú nám predstavuje už 
spomínaný M. Ignatieff. Tvrdí, že na dôsledkoch môže záležať do takej miery, 
že by bolo možné člena teroristickej skupiny vystaviť vytrvalému nefyzickému 
výsluchu v snahe získať cenné informácie. Takýto typ vypočúvania, ktorý 
vystavuje subjekty limitom ich psychologickej výdrže je však rovnakým 
narúšaním ich ľudskej dôstojnosti. Bolo by teda menším zlom urobiť tak, ak by 
sme tým predišli smrti stovkám ľudí. Nevyhnutnosť tohto činu však nezabráni 
jeho posúdeniu za zlý a nemorálny avšak v danom momente správny. 
Nevyhnutnosť od nás niekedy požaduje vykonať opatrenia a činy na obranu 
demokracie, ktoré vybočujú od demokratických záväzkov voči ľudskej 
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dôstojnosti. Pozícia menšieho zla je založená na princípe rovnosti práva 
a nevyhnutnosti. Demokracia je rovnako zaviazaná bezpečiu väčšiny ako aj 
právam jednotlivca. V rozhodovaní o verejných opatreniach musia byť morálka 
dôsledkov a morálka nevyhnutnosti v ekvivalentnej pozícii. Túto situáciu 
vystihuje známe príslovie: To, čo funguje nie je vždy morálne a to, čo je morálne 
nefunguje vždy. Nepriamo nás teda oboznamuje s nevyhnutnosťou použitia 
nemorálneho konania. Príbuznosť tohto etického systému k etike sociálnych 
dôsledkov je badateľná. Najvyšším mravným princípom sú aj tu pozitívne 
sociálne dôsledky avšak aj s narušením princípu humánnosti či ľudskej dôstoj-
nosti, ktoré je tu akceptovateľné. Na to, aby sme sa mohli k pozitívnym 
sociálnym dôsledkom dopracovať jednoducho musíme odsúhlasiť použitie 
menšieho zla, aby sme mohli predísť zlu ešte väčšiemu, čo by bolo pozitívnym 
sociálnym dôsledkom. 

Ako píše samotný Ignatieff: „Morálka menšieho zla je navrhnutá pre 
skeptikov, pre ľudí, ktorí sú ochotní akceptovať, že vedúce osobnosti národa 
budú musieť vykonať rozhodujúci čin na základe nie príliš presných informácii. 
Je rovnako aj pre ľudí, ktorí si myslia, že určitá obeta slobody v čase 
nebezpečenstva môže byť nevyhnutnou.“8 Prínos takto orientovanej etiky 
vidím v jej flexibilnosti, rýchlej adaptácii na podmienky a situačnej podmie-
nenosti. Zároveň nás varuje pred jednostranným uprednostňovaním jediného 
faktoru, jedinej hodnoty. Táto etika nestavia nad všetko ostatné práva 
jednotlivca ani dôstojnosť človeka a ani verejnú bezpečnosť. Práve to by zrejme 
morálnou chybou a postupným približovaním sa k univerzalizmu. Musíme si 
uvedomiť, že vo vzájomnom vzťahu máme rôzne no kvalitatívne ekvivalentné 
princípy. 

Stojíme tu však pred skrytým nebezpečenstvom. Etik či filozof morálky sa 
pýta: Ak vojna proti teroru vo svete vyžaduje uchýlenie sa k použitiu menšieho 
zla, čo nám teda dá záruku a kto nám dokáže zabezpečiť, že menšie zlo, ktoré 
používame sa nezmení na zlo omnoho väčšie? Kto potom ponesie zodpo-
vednosť za činy, ktoré sa potenciálne môžu vyskytnúť a pre ktoré by bolo ich 
označenie za menšie zlo výsmechom zdravého rozumu a triezveho úsudku? 
Predstavme si situáciu, kedy sa pátranie po teroristickej skupine zmení na 
krvilačný hon a prinesie so sebou aj nevinné obete. Som toho názoru, že vina 
resp. nevina človeka je rozhodujúcim a určujúcim faktorom, kedy možno 
aplikovať teóriu menšieho zla. Prekročenie tejto hranice je zároveň vykročením 
z limitov tejto teórie i keď niekedy sa argumentuje, že žiaden človek nie je 
nevinný. Vychádzať však z tohto predpokladu by bolo morálnym úpadkom pre 

                                                 
8  IGNATIEFF, M.: The Lesser evil: Political ethics in an age of terror, s. 9. 



Kríza v politike – politika v kríze? 

 190 

celé ľudstvo. Zodpovednosť za činy, ktoré sa uskutočnia pod zámienkou 
použitia menšieho a nevyhnutného zla preberáme my, pretože my sme boli 
tými, ktorí povolili páchanie menšieho zla a neustrážili to. Iste, ale takúto 
zodpovednosť sme ochotní prijať najmä ak ide o spomínané dôvody. 

Práve demokracia je tým prvkom, ktorý musí ustrážiť používanie menšieho 
zla ako jedného z mála (ak nie jediného) čiastočne ospravedlniteľných pro-
striedkov boja proti terorizmu. Liberálna demokracia ako forma politického 
zriadenia vydržala tak dlho práve vďaka tomu, že má inštitúcie, ktorých 
úlohou je zvládanie morálne hazardných foriem, akými donucovacie síly určite 
sú. Politickými prostriedkami možno úspešne kontrolovať používanie 
menšieho zla. Musí byť kontrolované a predchádza mu veľký počet rozhodnutí 
a určitá miera tolerovateľnej byrokracie. Ak sa tak nedeje, nastáva vážny 
problém, menšie zlo je páchané bez akejkoľvek kontroly. Z antiterorizmu sa 
stáva štátny terorizmus, ktorého prvotná myšlienka bola dobrá, no v procese 
realizácie zlyhala. Štátny terorizmus je orientovaný na posilnenie mocenskej 
pozície štátu formou oslabenia, zastrašovania a likvidácie jeho protivníkov. 
Takýto teror je charakterizovaný drastickým a prehnaným uplatňovaním 
zákonov. Vyústením je deformácia právneho systému a prekračovanie zákonov. 
Teroristické akcie sú vykonávané orgánmi štátu a veľmi časté je zneužitie 
ozbrojených zložiek na potlačenie protivníkov vo vlastnom štáte.  

Je veľmi zložité nájsť spôsob akým odpovedať na násilné činy a útoky 
smerujúce na demokratické štátne zriadenia, keďže tie sú takmer vždy viazané 
hodnotami, ktoré sú ich akýmsi základným kameňom. Nie je preto ľahké nájsť 
adekvátne odpovede na pálčivé otázky modernej doby a som toho názoru, že 
často je potrebné upustiť od konzervatívnych názorov, ktoré samotnú demo-
kraciu utlmujú a robia ju impotentnou vo vzťahu k problémom dneška. Našou 
úlohou je teda nedopustiť situáciu, kedy nám vlastné konštituovanie demo-
kracie, hodnoty, ktoré uznáva a politiku, ktorú presadzuje, nebudú zväzovať 
ruky a viesť k nečinnosti či doslova k apatii. Hádam ani nie je nutnosťou hľadať 
lepší spôsob usporiadania vzťahov v spoločnosti, ale postačí vylepšenie 
súčasného stavu prijatím rozličných opatrení, ktoré zabránia situáciám, kedy 
nie je liberálna demokracia schopná čeliť terorizmu a zabezpečiť bezpečnosť 
pre svojich občanov. Zároveň však považujem za potrebné upustiť od 
prehnanej snahy rozširovať hodnoty, idey a myšlienky Západu do krajín, ktoré 
by mohli byť potenciálnou hrozbou pre bezpečnosť ľudí, ktorí žijú 
v demokratickom spoločenskom zriadení. No stále platí, že demokraticky 
založená spoločnosť nesmie prekročiť hranice svojej demokratickosti a za 
žiadnych okolností nesmie dopustiť svojvoľné a nestrážené páchanie násilia 
i keď by to malo pozitívny efekt. A práve tento fakt je príčinou akéhosi 
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paradoxu, kedy na jednej strane stojí až prílišné porušovanie všetkého na čom 
liberálna demokracia stojí a na strane druhej je to neaktivita spojená s nescho-
pnosťou idey demokracie ochraňovať. Naším cieľom a cieľom celého ľudského 
pokolenia je v prípade, ak nedokážeme predísť takýmto konfliktom, vedieť 
adekvátne, promptne a správne reagovať na situácie a hrozby, ktoré so sebou 
moderná spoločnosť a konflikty z nej prameniace prinášajú. Uplatnenie 
mierneho situačného relativizmu je nevyhnutnou podmienkou, kedy však 
musíme počítať aj s tým, že nie všetky naše rozhodnutia budú v súlade 
s princípmi humánnosti, ľudskej dôstojnosti či zákonnosti, no v konečnom 
dôsledku prinesú pozitívne sociálne dôsledky pre celú komunitu a ľudstvo ako 
také. 
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