Rozložení moci v Sektoru 42
Okamžitě po osídlení Sektoru 42 lidmi se zde dostalo do střetu hned několik vlivných skupin, které si pro
sebe chtěly utrhnout, pokud možno, co největší kus moci. Dá se říci, že tento boj trvá až do dnešních dnů. Možná
se za tu dobu změnili hráči, ale hra samotná zůstala stejná.
Situace se znatelně liší v oblasti centrálních světů od oblastí periferních kolonií. Zatímco v centrálních
systémech má nezpochybnitelnou roli centrální vláda v čele s Prezidiem, v koloniích její vliv již tak jasný není. V
minulosti zde byla opakovaně zpochybňována některými, podle centrálních politiků extrémistickými, skupinami
- počínaje až přespříliš svobodomyslnými anarchisty, přes umírněné separatisty až po poměrně radikální
militarizované povstalce, kteří se nebáli proti centrální vládě chopit zbraní.
Ačkoliv i přes to všechno dnes oficiálně vládne v celém Sektoru 42 Prezidium, realita je tak trochu jiná. V
mnohých oblastech totiž ztrácí rozhodující slovo a musí využívat služeb Centrální flotily, aby udržela celý sektor
pohromadě. Na straně centrální vlády však stojí minimálně organizovanost a taktéž technologická i materiální
převaha. Její oponenti jsou nejednotní a často soupeří i mezi sebou. Podle mnohých je však i přes to momentální
situace Sektoru 42 neudržitelná a změn se systém vlády dříve či později stejně nevyhne.

Centrální vláda
Centrální vláda byla původně založena okamžitě po objevení Sektoru 42 lidmi. U jejího zrodu byly významné
rody, které vedly Velký exodus ze Starého světa. Důvodem jejího vzniku bylo především sjednotit veškeré
obyvatelstvo původní flotily i přes vzájemné spory a odlišnosti, což se alespoň načas podařilo.
Rozhodující vliv v rámci centrální vlády měla již od jejího vzniku tzv. Velká rada, seskupení představitelů
rodů, které ji založily. Tento stav trval celá desetiletí. Z dlouhodobého hlediska byl však nadále neudržitelný. Jak
ubýval životní prostor a také suroviny, vzájemné vztahy rodů se neustále zhoršovaly. Vykořisťování běžného
obyvatelstva rovnováze v sektoru také příliš nepřidávalo. Tyto a mnoho dalších důvodů dalo nakonec vzniku
Prezidia roku 87 po přistání. To původně fungovalo pouze jako poradní orgán Velké rady, nakonec však tlakem
nižších vrstev převzalo mezi lety 135-140 po přistání dominantní funkci a odsunulo Velkou radu až na druhou
kolej. Vliv významných rodů a jejich Velké rady tak postupně slábl, zatímco lidmi volení zástupci Prezidia se těšili
stále větší úctě i moci v Sektoru 42. I dnes, 274 let po přistání, zůstává Prezidium hlavním stavebním kamenem
centrální vlády a rozhodujícím orgánem ve tvarování politiky Sektoru 42.

Prezidium
Prezidium je dnes nejmocnějším vládním orgánem v rámci centrální vlády i celého Sektoru 42. Svou oblibu
si původně získalo především pro své demokratické principy ve srovnání s přístupem Velké rady významných
rodů. Díky tomu také nakonec získalo v sektoru rozhodující slovo, které i dnes nadále prohlubuje napříč světy.
Prezidiu předsedá vždy prezident, volený na 6 let demokratickými volbami v rámci celého Sektoru 42 a to
včetně všech kolonií i světů v područí významných rodů. Tato svoboda však bývá často některými nezávislými
médii a skupinami zpochybňována, a dokonce i napadána pro svou lživou propagandu.
Posledních přibližně třicet let navíc jako reakce na pevnou vládu Prezidia sílí v rámci Sektoru 42
separatistické tendence různých uskupení, od malých povstaleckých skupin až po celé kolonie, ať už pod
kontrolou různých povstaleckých skupin nebo v mnoha případech i významných rodů, členů Velké rady.

Velká rada
Velká rada, jinak také Rada rodů, je původně zakládající složkou centrální vlády, která se snažila udržet
Sektor 42 v křehké rovnováze a mírově řešit jakékoliv spory mezi jednotlivými významnými rody, které se v té
době snažily získat co nejvíce z vlivu v sektoru, mnohdy bez ohledu na své sousedy.
I když se jí nedají odepřít některé velice prospěšné reformy a mnoho úspěchů centrální vlády se dá připsat
právě Velké radě, tak její příliš autokratické přístupy s postupným růstem obyvatelstva postupně vedly k oslabení
její oblíbenosti u nižších vrstev. To nakonec i vedlo roku 87 k ústupku ve vzniku Prezidia, kam si lidé mohli volit
zástupce ze svých řad. Na poměry historie sektoru netrvalo příliš dlouho a Velká rada byla ve své vládnoucí pozici
zcela nahrazena úřadem Prezidia, a nakonec zcela odsunuta jako poradní orgán.
Dnes po tolika letech však vliv Velké rady opět postupně sílí, jak obliba silného Prezidia slábne. Ačkoliv i dnes
má spíše poradní až pouze formální roli, tradice umírají velice pomalu a nyní, když lidé potřebují silného
oponenta pro mnohé odlidštěnému Prezidiu, tak se obrací právě k Radě rodů. Vztahy mezi těmito oběma orgány
nejsou vyloženě nepřátelské, a i přes vzájemné spory se snaží spolupracovat v některých kritických otázkách.
Nikdo však nepochybuje, že se někteří členové Rady již vyslovili ke spolupráci se separatisty.

Významné rody
Významné rody se i dnes, přestože již před mnoha desetiletími ztratily svou hlavní roli ve formování politiky
Sektoru 42, na některých světech těší oblibě a úctě. To je znát především na jejich domovských koloniích, které v
době rozhodujícího vlivu Velké rady kolonizovaly a spravovaly právě tyto rody. Prezidium v těchto koloniích
nikdy neslavilo významné úspěchy, a ač samozřejmě spadají pod centrální vládu, místní poměry se výrazně liší
od centrálních světů. Místní obyvatelé navíc v rodech často vidí nositele starých pořádků a také zakladatele
původní civilizace Sektoru 42. Vzhledem k často obrovským majetkům a financím některé rody navíc znamenají
i z pohledu materiálního skupinu, s kterou musí centrální vláda počítat.
Své slovo mají významné rody i v centrálních systémech, a dokonce i v koloniích obsazených až v dobách
Prezidia. V těchto případech jde však spíše jen o nepříliš významné sféry vlivu jednotlivých rodů v rámci jejich
politiky ke konkrétním oblastem, ať už v rámci obchodu či jiné podpory. Faktický vliv v těchto oblastech však
zpravidla spadá buď do rukou centrální vlády, nebo jiných mocných uskupení, často separatistických.
Vztahy mezi jednotlivými rody a Prezidiem jsou již od jeho vzniku velice napjaté. Obě strany jsou si vědomy
jak potřebou spolupráce, tak i hrozby z druhé strany. Ačkoliv mnohé spory v tomto ohledu řeší Velká rada,
zdaleka nezastupuje názory všech významných rodů, zatímco některé z nich Prezidium dokonce otevřeně
podporují, mnohé se staví na druhou stranu barikády a podporují separatistické tendence některých kolonií,
protože v nich vidí další krok k oslabení moci Prezidia a zároveň možnost rozšíření svého vlivu.

Separatistické organizace
Dalším výrazným hybatelem politiky v Sektoru 42 jsou bezesporu různé separatistické organizace. Zatímco
významné rody mají alespoň svou Velkou radu, která je pojí, separatisté jsou nejednotní a zcela roztříštění po
celém prostoru sektoru. Ač se některé skupiny snaží o spolupráci, často je to téměř nemožné, neboť každá z nich
chce tak trochu něco jiného a snaží se toho docílit jinými způsoby. Separatisté tak často hledají spojence právě ve
významných rodech, které nesouhlasí s nadvládou Prezidia.
Separatistické organizace mají výrazný vliv především v odlehlých periferních oblastech, kde v nich lidé vidí
zachránce od vykořisťovatelské centrální vlády, která je často považuje za pouhý přísun financí a taktéž levný
zdroj surovin, ale jinak se o jejich blaho nikterak nestará.
V posledních letech sílí povstalecké tendence a Prezidium muselo opakovaně vojensky zasahovat na mnoha
světech, aby si zde udrželo své rozhodující slovo. To samozřejmě na mnoha světech ještě posílilo již tak existující
nenávist k centrální vládě a dalo vzniku mnoha dalším uskupením. I když centrální flotila materiálně i početně
zatím mnohonásobně převyšuje jakékoliv separatistické bojůvky, z dlouhodobého hlediska je tento stav
neudržitelný a vůdci povstalců jsou si vědomi, že každý střet mezi nimi a vojáky Prezidia jen posiluje jejich vlastní
cíle. S těmito radikálními postupy však zdaleka ne všichni separatisté souhlasí.

