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Anotace
Diplomová práce „Ekologické hnutí jako forma opozice v Německé demokratické
republice“ se zabývá problematikou formování a působení ekologického hnutí
v prostředí totalitního režimu SED. Analýza se týká období od konce šedesátých let,
kdy se ochraně životního prostředí dostává globální pozornosti v souvislosti
s celosvětovou diskusí o krizi industriální společnosti, až do počátku let devadesátých,
kdy NDR zaniká v důsledku sjednocení se Spolkovou republikou Německo. Vzhledem
ke skutečnosti, že bylo ekologické hnutí součástí východoněmeckého disentu, jsou v
první části popsány proměny resistence v průběhu čtyřicetileté existence NDR.
Následující oddíl se věnuje státní politice na poli ochrany přírody a životního prostředí,
což napomáhá popsat rámcové podmínky, v nichž se utvářelo ekologické hnutí. Dále se
práce soustředí na nezávislou ekologickou debatu a na její posun k praktické činnosti.
Popis jednotlivých ekologických iniciativ, akcí a posléze i skupin ozřejmuje strukturu
budoucího ekologického hnutí. Práci uzavírá kapitola, jež pojednává o proměně
nezávislého ekologického hnutí v novou politickou sílu a jeho roli na přelomové
události v letech 1989 a 1990.

Annotation
The diploma thesis “The environmental movement as a form of opposition in the
German Democratic Republic” deals with the problems of forming the environmental
movement in the totalitarian SED state. The research concerns the time from the end of
the sixties, when environmentalism gained global attention in connection with the world
debate over the crisis of the industrial societies, until the beginning of the nineties, when
the GDR was dissolved by the reunification with the Federal Republic of Germany.
Because the environmental movement was a component of East German dissent, the
first part of the thesis gives an overview of opposition in the forty-year history of the
GDR. The next section devotes itself to the state’s environmental policy in describing
the general conditions for creation of the environmental movement. Then the work
focuses on the independent environmental debate and its conversion to practical
activities. The description of the actual ecological initiatives, activities and groups helps
to explain the structure of the newly developing environmental movement. The last
chapter concerns itself with the transformation of the independent environmental
movement into a new political force and its role in the period of the peaceful revolution
and German reunification of 1989/1990.
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Annotation
Die Diplomarbeit „Ökologiebewegung als Opposition in der Deutschen Demokratischen
Republik“ befasst sich mit der Formierungsproblematik der Umweltschutzbewegung im
totalitären SED-Staat. Die Forschung betrifft die Zeit vom Ende der sechziger Jahre, als
Umweltschutz die globale Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit der Weltdebatte
über die Krise der Industriegesellschaften gewann, bis Anfang der neunziger Jahre, als
die DDR durch die Wiedervereinigung mit der Bundesrepublik Deutschland aufgelöst
wurde. Weil die Ökologiebewegung ein Bestandteil der ostdeutschen Opposition war,
bring der erste Teil der Arbeit eine Entwicklungsübersicht des Dissenses in der
vierzigjährigen Geschichte der DDR. Der nächste Abschnitt widmet sich der
Staatspolitik auf dem Gebiet des Natur- und Umweltschutzes um die
Rahmenbedingungen zu definieren, in denen sich die Ökologiebewegung gestaltete.
Dann zielt die Arbeit auf die unabhängige Umweltdebatte und ihre Umsetzung in der
praktischen Tätigkeit. Die Beschreibung der eigentlichen ökologischen Initiativen,
Aktivitäten und zuletzt der Gruppen hilft dabei die Struktur der angehenden
Ökologiebewegung zu erklären. Das abschließende Kapitel beschäftigt sich mit der
Umformierung der unabhängigen Ökologiebewegung auf eine neue politische Kraft und
ihrer Rolle in der Wendezeit 1989/1990.
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Úvod
Téma své diplomové práce „Ekologické hnutí jako forma opozice v Německé
demokratické republice“ jsem si vybrala na základě svého dlouholetého zájmu o období
diktatury Jednotné socialistické strany Německa (SED) v Německé demokratické
republice a především o způsoby, jimiž obyvatelé NDR proti tomuto režimu kriticky
vystupovali. Při studiu problematiky východoněmeckého disentu jsem se setkala s
tématem, jehož ideovým zdrojem byla ochrana přírody a životního prostředí. Vzhledem
ke skutečnosti, že mi tehdy dostupná literatura neposkytla dostatek informací o vzniku,
formování a vývoje tohoto segmentu, rozhodla jsem se mu věnovat zevrubněji.

Ústřední otázka, která mě zaměstnávala nejvíce a později určila charakter této
diplomové práce, se týkala podstaty východoněmeckého ekologického hnutí. Přesněji
řečeno: „Jakým způsobem se ekologické hnutí formovalo v prostředí autoritářského
režimu, tedy neexistující občanské společnosti?“ Aby bylo možné na tuto otázku
poskytnout uspokojivou odpověď, bylo nutné provést dva dílčí výzkumy. Zaprvé
vysledovat počátek nezávislé ekologické diskuse v Německé demokratické republice,
zadruhé sledovat její vývoj ke vzniku ekologických skupin a posléze ekologického
hnutí.

Ekologická problematika se na evropské půdě začala dostávat do širšího
povědomí na přelomu šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století v souvislosti
s debatou o globální krizi industriální společnosti. V sedmdesátých letech tuto diskusi
dále podnítily dvě události. V roce 1972 byla vydána zpráva „Hranice růstu“1, ve které
organizace „Římský klub“2 zveřejnila výsledky svého výzkumu o vývoji lidstva a
využívání přírodních zdrojů. V témže roce se pak konala konference Organizace
spojených národů na téma prostředí člověka, během níž byla poprvé formulována
myšlenka ekologicky přijatelného rozvoje a byly nastíněny hlavní problémy vlivu
ekonomického růstu na stav planety.

1

MEADOWS, D. H. aj. The limits to growth : a report for the Club of Rome’s project on the predicament
of mankind. New York : Universe Books, 1972. ISBN 0-87663-165-0.
2
Římský klub (Club di Roma) je mezinárodní nevládní organizace, která byla založena v Římě roku
1968. Sdružuje významné osobnosti z oblasti vědy, kultury, politiky a hospodářství. Zabývá se
výzkumem a analýzou problémů spojených s vývojem lidské společnosti.
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Tyto mezinárodní souvislosti určily počátek časového rámce mého výzkumu.
Vzhledem k tomu, že se ve své práci omezuji na zkoumání ekologického hnutí a jeho
opoziční role, končí rozbor lety 1989 a 1990. Historie východoněmecké opozice je
současně historií diktatury SED. Proto pádem režimu v roce 1989 a samotného
východoněmeckého státu o rok později zanikl i opoziční charakter východoněmeckého
ekologického hnutí. V zájmu zachování určité kontinuity se však v krátkosti zabývám i
jeho přeměnou v období sjednocování Německa.

Při zpracovávání tématu jsem postupovala metodou kompilační historické
analýzy podmínek pro vznik disentu a nezávislé ekologické debaty v NDR a rozboru
působení jednotlivců a skupin v těchto podmínkách. Tomuto metodickému postupu
odpovídá členění diplomové práce na čtyři celky.

Diplomová práce zkoumá ekologické hnutí jako součást východoněmeckého
disentu, proto se první kapitola týká opozice a hnutí odporu v Německé demokratické
republice. Je rozčleněna na sedm podkapitol. První z nich se věnuje terminologii a
objasnění dvou základních forem východoněmeckému disentu, tedy opozice a odporu.
Dalších pět podkapitol přináší stručný přehled vývoje disentu a jeho přeměn během
čtyřicetileté historie NDR. Nejedná se o výčet skupin či osobností, ale o pokus zachytit
kvalitativní proměny disentu.

Historický přehled postupuje po událostech, které zásadně ovlivnily podobu
rezistence východních Němců: od povolení politických stran v sovětské okupační zóně
přes vznik Německé demokratické republiky jako druhého německého státu, červnové
povstání v roce 1953, stavbu Berlínské zdi, podpis Závěrečného aktu Helsinské
konference v srpnu 1975 až po revoluci na podzim roku 1989.

Ve druhá kapitole sleduji oficiální politiku SED v oblasti ochrany přírody a
životního prostředí. To má napomoci určit rámcové podmínky, v nichž vznikala
nezávislá ekologická diskuse a posléze ekologické hnutí. Tato kapitola slouží
k zodpovězení dílčí otázky, zda se nezávislé ekologické hnutí v NDR zformovalo jako
reakce na nedostatečnou činnost státu v otázkách ekologie, nebo spíše na neúspěšnost
státní politiky.
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Tento úsek je členěn na pět podkapitol. První z nich se zabývá vztahem státu
k ekologické problematice. Ten totiž zásadně ovlivnil rozsah opatření, kterými stát do
této oblasti vstupoval, tedy vytvářel právní normy a instituce pro aktivní státní
ekologickou politiku. Ekologické legislativě a nástrojům pro realizaci ekologické
politiky se věnují druhá a třetí podkapitola druhé části. Jde o to posoudit, jak byla
opatření státu propracovaná. Další podkapitoly zhodnocují, jakým způsobem bylo
právních předpisů a institucí využíváno pro praktickou ekologickou politiku a do jaké
míry byla státní politika v této oblasti úspěšná. Vycházím z předpokladu, že právě
neúspěšná ekologická politika státu byla příčinou neoficiálních diskusí o této
problematice a konkrétních akcí na zlepšení situace.

Ve třetí kapitole se dostávám k samotnému tématu ekologického hnutí. Tezí
práce je, že jeho počátky spočívaly v neoficiální, tedy nestátní diskusi o ekologické
problematice. V prvních dvou podkapitolách proto hledám zdroje této diskuse.
S ohledem na charakter státního zřízení Německé demokratické republiky nebylo
mnoho oblastí, kde se mohla rozvíjet. Vzhledem k vnitropolitickému vývoji země
v sedmdesátých letech k tomu mohlo docházet v prostředí evangelické církve.

V práci se dále soustředím na výzkum posunu ekologické diskuse k praktické
činnosti a k zakládání ekologických skupin. Na konkrétních příkladech ekologických
iniciativ a zájmových uskupení chci ukázat, jak vznikala neformální struktura
budoucího ekologického hnutí. Jeho porovnáním s vnitropolitickými podmínkami
následně objasním, proč se současně zformovalo do hnutí opozičního. Sledováním jeho
dalšího vývoje chci nastínit, jakým způsobem se ekologické hnutí formalizovalo a jaký
byl jeho význam v rámci východoněmecké opozice.

Od léta 1989 se začal východoněmecký disent přetvářet. Objevovaly se nové
organizační formy, které se osamostatňovaly od vlivu církve, usilovaly o větší vliv na
veřejnosti a především využívaly narůstající krize v zemi k tomu, aby se jasně
profilovaly jako opozice k vládnoucí straně SED. Ve čtvrté kapitole se věnuji dílčí tezi,
že ekologické hnutí procházelo podobným procesem a mělo tak i svůj podíl na pokojné
revoluci. Diplomovou práci uzavírá několik slov o proměně ekologického hnutí
v průběhu roku 1990.
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Při zpracovávání diplomové práce jsem vycházela především z literatury, kterou
počátkem

devadesátých

let

publikovali

přímí

účastníci

východoněmeckého

ekologického hnutí. Jejich práce pro mne byly cenným zdrojem informací, protože
kromě vzpomínek na své působení v ekologických skupinách a individuálních
hodnocení tehdejších událostí zveřejnili i celou řadu dobových pramenů.

V publikaci Störenfried od Wolfganga Rüddenklaua je dobře zdokumentováno
dění ve východoněmeckém disentu mezi lety 1986-1989. Zvláštní pozornost je zde
věnována činnosti „Ekologické knihovny“ a je zde zveřejněno několik textů ze
samizdatového listu Umweltblätter. Podobného charakteru je i sborník textů vydaný
Carlo Jordanem. V něm sám editor spolu s Christianem Halbrockem, Hans Michael a
dalšími dokumentuje události kolem ekologické organizace „Ekologická síť Archa“
(Grünes Netzwerk Arche). Otištěno je zde pět vydání časopisu Arche Nova, konkrétně
z července 1988, října 1988, února 1989, dubna 1989 a ledna 1990. Díky zveřejněným
pramenům tyto dvě publikace dobře pokrývají etapu, kdy se ekologické hnutí
institucionalizovalo. Významnými prameny z druhé poloviny osmdesátých let, jež jsem
měla možnost prostudovat, jsou výtisky Umweltblätter. V knihovně Institutu Otto Suhra
při Svobodné univerzitě v Berlíně jsou v hektografické podobě k dispozici všechny
exempláře vydané mezi srpnem 1986 a zářím 1989.

Získat přehled o fungování ekologických skupin a o jejich aktivitách na počátku
osmdesátých let mi pomohla kniha Petera Wensierskiho vydaná roku 1986 - Von oben
nach unten wächst gar nichts: Umweltzerstörung und Protest in der DDR. Pohledem
žurnalisty žijícího v západní části Berlína zde odhaluje míru znečišťování životního
prostředí v Německé demokratické republice a jak na něj reagovalo obyvatelstvo. Je zde
k nalezení několik emotivních osobních svědectví tohoto znečišťování a výpovědí
ekologických aktivistů.

Od Petera Wensierskiho vyšel také zajímavý soubor ekologicko-teologických
textů, které se v prostředí ekologického hnutí objevily koncem sedmdesátých let. Jedná
se o publikaci Beton ist Beton: Zivilisationskritik aus der DDR vydanou společně
s Wolfgangem Büscherem. Právě díky ní se mi podařilo vysledovat, kdy se začala
teoretická ekologická diskuse posouvat do praktické roviny. Pro porozumění všech
souvislostí je také velmi užitečný článek Hanse-Petera Gensichena o ekologické
- 11 -

angažovanosti evangelické církve uveřejněný v Umweltgeschichte: Wissenschaftbund
Praxis - Umweltgeschichte und Umweltzukunft II.

Počiny státu na poli ekologie se mi podařilo rekonstruovat především pomocí
dobových právních předpisů (Ústava Německé demokratické republiky z 6. dubna 1968
a Zákon o plánovaném utváření socialistické kulturní krajiny v NDR z roku 1970) a
jejich rozborů uveřejněných ve sborníku Instrumente des Umweltrechts der früheren
DDR vydaném Michaelem Kloepferem roku 1991. Úspěchy a deficity státní ekologické
politiky jsou pak dobře zdokumentovány v práci Gerharda Würtha Umweltschutz und
Umweltzerstörung in der DDR a publikacích Ursachen für das Versagen des
Umweltschutzes in der DDR: Analyse des Gewässerschutzes und der Luftreinhaltung a
Umweltprobleme und Umweltbewußtsein in der DDR. Přehled relevantní literatury je
uveden na konci této diplomové práce.
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1. Opozice a hnutí odporu v NDR
1.1 Nastínění problému
Problematika východoněmecké opozice je značně komplikovaná. Během
čtyřicetileté historie Německé demokratické republiky se objevila celá řada projevů
nesouhlasu s oficiální politikou vládní strany SED3. Dodnes probíhají diskuse o tom,
které formy nesouhlasu je možné považovat za opoziční a které nikoli. Kromě toho stále
neexistuje obecně akceptované vymezení východoněmeckého disentu. Řada autorů, jež
se danou problematikou zabývá, předkládá vlastní definice a pojmosloví, což přispívá
k nepřehlednosti celého diskursu.4 Příčinou těžkostí klasifikovat a definovat
východoněmeckou opozici je její neustále se proměňující charakter.

Od samého počátku existence Německé demokratické republiky byly míra
opoziční činnosti, obsahová náplň, cíle a metody k jejich dosažení závislé na
vnitropolitickém vývoji země. Podle SED neměla opozice žádné politické ani
společenské opodstatnění. NDR byla koncipována jako socialistický stát, podle ústavy
veškerá politická moc vycházela z lidu. Z tohoto pohledu tedy byla opozice proti
socialistickému společenskému zřízení opozicí proti vůli lidu.5

Parlamentní opozice byla prohlášena za nežádoucí element již v období
samotného konstituování Německé demokratické republiky. V roce 1949 předseda
ústavního výboru Lidové rady a pozdější ministerský předseda NDR Otto Grotewohl
vyjádřil v předmluvě k ústavě Německé demokratické republiky názor, že „v
parlamentu nové německé demokracie není místo pro opozici, jejímž jediným cílem je
dělat obstrukce. Žádná politická strana či organizace [...] se nesmí bránit spolupráci
s vládou a vládní odpovědnosti. Ti, kteří se dostanou do parlamentu, musí

3

Jednotná socialistická strana Německa (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands - SED)
Srov. FRICKE, Karl Wilhelm. Opposition und Widerstand in der DDR : Ein politischer
Report. Köln : Verlag Wissenschaft und Politik, 1984. ISBN 3-8046-8628-1. NEUBERT, Ehrhart.
Geschichte der Opposition in der DDR 1949-1989. 2., aktualisierte Auflage. Bonn : Bundeszentrale für
politische Bildung, 2000, s. 25-33. ISBN 3-89331-294-3. POPPE, U.; ECKERT, R. aj. Zwischen
Selbstbehauptung und Anpassung : Formen des Widerstandes und der Opposition in der DDR. Berlin :
Links, 1995. ISBN 3-86153-097-X.
5
FRICKE, Karl Wilhelm. Opposition und Widerstand in der DDR : Ein politischer
Report. Köln : Verlag Wissenschaft und Politik, 1984, s. 18. ISBN 3-8046-8628-1.
4
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spolupracovat“.6 V ústavě byla tato spolupráce zakotvena v článku 92 odstavci 1, podle
něhož se na vládě účastnila každá frakce se čtyřiceti a více poslanci.7 Opozice
v parlamentě byla vnímána jako ohrožení parlamentní práce. Jednotlivé politické strany
proto neměly jednat proti sobě, ale kooperativně. Základní funkce opozice, tedy
kontrolu práce politických stran podílejících se na vládě, kritiku vládní politiky a
nabízení alternativních řešení, SED neuznávala.

Projevy mimoparlamentní opozice a odporu nebyly vládnoucím režimem
chápány jako důsledek vlastní politiky, ale vnějších, tedy západních vlivů. Pro SED
představoval

socialistický

a

komunistický

společenský

řád

morální

pokrok.

Antikomunistické projevy východoněmeckého obyvatelstva proto byly i z morálního
hlediska vyloučeny. Pokud se takové případy vyskytly, byly považovány za
kontrarevoluční a za iniciátory označováni placení agenti západních tajných služeb či
fašističtí provokatéři. Opoziční nálady a hnutí odporu byly pro SED synonymy pro
nepřátele státu.

Nepřekvapuje tedy, že v oficiální historiografii a státovědě Německé
demokratické republiky nebylo pro výzkum opozice a odporu místo. Disent byl apriori
nepřátelský a pro hlubší analýzu nebyl důvod. Do roku 1989 ani ve Spolkové republice
nevzniklo mnoho prací, jež by se hlouběji dotýkaly východoněmeckého disentu.
Důvodem nebyla ani tak skutečnost, že by západoněmečtí vědečtí pracovníci neměli
přístup k informačním zdrojům, protože jak v padesátých tak i v šedesátých letech
několik publikací k tomuto tématu vyšlo.8 Důvodem bylo nové politické klima ve
Spolkové republice. Z voleb do Spolkového sněmu v září 1969 vzešla sociálně-liberální
vláda, která přehodnotila dosavadní východní politiku a jednáními se státy východního
přispěla

tak

k uvolňování

mezinárodního

napětí.

Za

této

konstelace

byl

východoněmecký disent řadou vrcholných západoněmeckých politiků vnímán jako

6
Otto Grotewohl (über) die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik (1949). In Die
Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik. Berlin, 1949, s. 3-10. Dostupné také z WWW:
<http://www.documentArchiv.de/ddr/1949/grotewohl_ddr-verfassung.html>.
7
Die Verfasssung der Deutschen Demokratischen Republik (vom 7. Oktober 1949). In Gesetzblatt der
Deutschen Demokratischen Republik. 1949, s. 5-16. Dostupné také z WWW:
<http://www.documentarchiv.de/ddr/verfddr1949.html>.
8
POPPE, U.; ECKERT, R. aj. Zwischen Selbstbehauptung und Anpassung : Formen des Widerstandes
und der Opposition in der DDR. Berlin : Links, 1995, s. 10. ISBN 3-86153-097-X.
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ohrožení procesu uvolňování v Evropě. V takové atmosféře byl i výzkum této oblasti
opomíjen.9

Práce o východoněmeckém disentu, které od sedmdesátých let vznikaly, byly
výsledkem bádání několika málo jedinců. Jedním z nich byl žurnalista a publicista Karl
Wilhelm Fricke, jehož činnost v této oblasti poskytla významný základ pro výzkum po
roce 1989. Fricke od šedesátých let rozlišoval projevy nesouhlasu podle jejich relace
k právnímu rámci. Této klasifikace se při dalším výzkumu přidržela i řada jiných
autorů.10 Pro odpůrce režimu, kteří svým jednáním dodržovali právní normy NDR, se
vžil pojem opozice. Těm, kteří se možnosti využití právního rámce zřekli a svou
legitimitu odvozovali od naprostého odmítnutí diktatury SED, je přiřazováno označení
hnutí odporu.11

Opozice se, alespoň po určitou dobu, rozvíjela relativně otevřeně, snažila se
působit v rámci právních norem NDR. Prostor, který jí poskytovala právní ustanovení
státu, využívala k vyvíjení nátlaku na mocenské struktury a k omezování moci SED.
Vzhledem k tomu, že se právní řád NDR neustále vyvíjel a měnila se klasifikace
politických deliktů, mohla být opozice kdykoli kriminalizována a stát se odporem.
Přesto však zůstávaly některé relativně stabilní oblasti, kde se mohla poměrně
autonomně vyvíjet, například evangelická církev.

Odpor byl oproti tomu projevem politického nepřátelství, jemuž byla možnost
legálního vývoje odepřena. Politický odpor tak byl ilegálním, konspirativním jednáním,
jež se snažilo oslabit politickou moc SED, stranu veřejně zdiskreditovat, popřípadě
vládnoucí garnituru zcela svrhnout a to i za cenu použití násilí. Akce odporu byly
daleko fundamentálnější a rozhodnější než akce opozičních skupin. Proto i jejich
potlačování ze strany státu bylo mnohem radikálnější.

9

FRICKE, Karl-Wilhelm. Dimensionen von Opposition und Widerstand in der DDR. In HENKE, KlausDietmar (ed.). Schriften des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung, Band 9 : Widerstand
und Opposition in der DDR. Köln [aj.] : Böhlau, 1999, s. 23. ISBN 3-412-15698-1.
10
Např. AMMER, Thomas. Opposition und Widerstand von den Anfängen bis zum Mauerbau 1961. In
VEEN, Hans-Joachim (ed.). Lexikon : Opposition und Widerstand in der SED-Diktatur. Berlin :
Propyläen, 2000, s. 20-23. ISBN 3-549-07125-6.
11
FRICKE, cit. 9, s. 24.
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1.2 Opozice a odpor v sovětské okupační zóně a v prvních
letech existence NDR
Bezprostředně po skončení druhé světové války se na území sovětské okupační
zóny opoziční proudy neobjevovaly. Šok z totální porážky Německa, starost o vlastní
existenci a strach z okupačních vojsk nedaly příležitost k vyjadřování jakýchkoli
opozičních nálad proti politice sovětské okupační správy.12 Demokratické politické
strany, jejichž vznik byl Sověty povolen nařízením z 10. června 1945, se soustředily na
obnovu politické činnosti, vlastní konsolidaci a hledání možností pro politickou práci
pod sovětskou správou.

Politický vývoj v létě 1945 byl ve znamení spolupráce. V červenci 1945 se
všechny čtyři politické strany spojily v Jednotné frontě antifašisticko-demokratických
sil s cílem společně obnovit Německo na principech demokracie a antifašismu.
Komuniké Jednotné fronty však obsahovalo jen obecná prohlášení, jasné podmínky
budoucí spolupráce chyběly. 27. července 1945 přijaly strany na návrh Komunistické
strany Německa (Kommunistische Partei Deutschlands – KPD) a Sociálnědemokratické
strany Německa (Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD) jednací řád, podle
kterého měl společný výbor Jednotné fronty přijímat veškerá usnesení jednomyslně. To
zajišťovalo stranám, které neoplývaly přízní sovětské vojenské správy, aby se mohly
podílet na rozhodovacím procesu. Na druhou stranu však tento princip napomáhal KPD,
později SED, k prosazování jejího nároku na vedoucí postavení. Nebylo prakticky
možné vytvořit koalici stran bez KPD nebo snad dokonce proti ní.13

Zpočátku se zdálo, že společná politická báze Jednotné fronty pomůže rychle
obnovit pořádek v zemi a zároveň že je systém nastaven tak, že zajistí jednotlivým
stranám samostatnost i jejich personální zastoupení v jednotlivých institucích.14 Záhy se
však začalo ukazovat, že KPD usiluje o pozici nejsilnější síly ve stranickém politickém
12

AMMER, cit. 10, s. 20.
SUCKUT, Siegfried. Parteien in der SBZ/DDR 1945-1952. Bonn : Bundeszentrale für politische
Bildung, 2000, s. 21. ISBN 3-89331-384-2.
14
Srov. WEBER, Hermann. Dějiny NDR. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2003, s. 37. ISBN 807106-558-7.a Enquete-Kommission, 12. Wahlperiode, Band VII/1. Protokoll der 67. Sitzung. In
Materialien der Enquete-Kommission : „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in
Deutschland“ (12. Wahlperiode des Deutschen Bundestages), „Überwindung der Folgen der SEDDiktatur im Prozeß der deutschen Einheit" (13. Wahlperiode des Deutschen Bundestages) [CD-ROM].
Baden-Baden : Nomos, 2001, s. 16. ISBN 3-7890-8455-7.
13
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spektru. Třecí plochy se nejprve objevily na regionální a lokální úrovni. Antifašistické
bloky vznikaly v celé sovětské zóně a v místních výborech brzy docházelo
k mocenským bojům, z nichž povětšinou vycházela vítězně KPD.15

Na centrální úrovni došlo k první větší kontroverzi jen pár týdnů po založení
Jednotné fronty v souvislosti s rezolucí KPD o uznání východoněmecké hranice na Odře
a Nise. Další překážkou ve spolupráci bylo viditelné upřednostňování členů KPD při
obsazování veřejných postů. Na schůzi v srpnu 1945 podala Křesťansko-demokratická
unie (Christlich Demokratische Union – CDU) návrh, aby při obsazování funkcí ve
správě byly paritně zastoupeny všechny politické strany. Návrh byl 30. srpna přijat,
v praxi však tento princip nebyl uplatňován.

Důležitým mezníkem vnitropolitického vývoje v sovětské okupační zóně se stala
připravovaná pozemková reforma. Zemědělská reforma nebyla výhradním opatřením
komunistické strany, podporovaly ji všechny strany Jednotné fronty. Zdrojem rozporu
bylo její konkrétní provedení. Především CDU nesouhlasila s tím, že by měl být bez
náhrady vyvlastněn majetek i těch osob, které nebyly zatíženy nacistickou minulostí.
Když předsedové CDU Andreas Hermes a Walther Schreiber veřejně kritizovali
zneužívání blokové politiky k pozemkové reformě a znárodňování pod záminkou
denacifikace, byli sovětskou okupační mocností bez ohledu na své demokratické
zvolení ze svých funkcí 19. prosince 1945 odvoláni.16 Ze stejného důvodu byl donucen
odstoupit i předseda Liberálně-demokratické strany Německa (Liberaldemokratische
Partei Deutschlands – LDPD) Waldemar Koch.17 Poprvé tak byla potlačena
demokratická opozice.

15

SUCKUT, cit. 13, s. 27.
Enquete-Kommission, 12. Wahlperiode, Band VII/1. BUCHSTAB, Günter. Widerspruch und
widerständiges Verhalten der CDU der SBZ/DDR. In Materialien der Enquete-Kommission :
„Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“ (12. Wahlperiode des
Deutschen Bundestages), „Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozeß der deutschen Einheit"
(13. Wahlperiode des Deutschen Bundestages) [CD-ROM]. Baden-Baden : Nomos, 2001, s. 509. ISBN 37890-8455-7.
17
Enquete-Kommission, 12. Wahlperiode, Band VII/4. RICHTER, Michael. Entstehung und
Transformation des Parteiensystems inder SBZ und Berlin 1945–1950In Materialien der EnqueteKommission : „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“ (12.
Wahlperiode des Deutschen Bundestages), „Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozeß der
deutschen Einheit" (13. Wahlperiode des Deutschen Bundestages) [CD-ROM]. Baden-Baden : Nomos,
2001, s. 2521. ISBN 3-7890-8455-7.
16
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Obdobný osud potkal i sociální demokraty, kteří nesouhlasili s připravovaným
sloučením jejich strany s komunisty. Požadavek na sloučení obou dělnických stran
vzešel původně od sociálních demokratů. Komunistická strana jej však odmítla, protože
předpokládala, že se s pomocí SMAD18 stane vedoucí politickou silou. Jak však sociální
demokracii přibývalo příznivců a narůstala její členská základna, museli na podzim
1945 komunisté své původní stanovisko přehodnotit a rychlé sloučení začali prosazovat
zase oni. Ačkoli v létě ještě řada sociálních demokratů v sovětské okupační zóně
vyjadřovala vůli po sloučení, na podzim již převládala vůči jednotné straně skepse.
Stalo se tak především pod vlivem sociálních demokratů ze západních sektorů, kteří
v čele s Kurtem Schumacherem jakékoli sloučení striktně odmítali.

Komunistická strana proto zahájila cílenou kampaň pro rychlé sjednocení.
Sovětská vojenská správa tuto kampaň podpořila represemi a zatýkáním funkcionářů
SPD. Ústřední výbor SPD tak nakonec pod tlakem okolností ustoupil a na svém sjezdu,
který se však konal jen v sovětské zóně, sjednocení schválil. KPD tak svých cílů
dosáhla systematickým potlačováním demokratické opozice.

Sloučením SPD s KPD v dubnu 1946 začala v sovětské okupační zóně zásadní
proměna celého společenského řádu. Pro komunisty byla SED nástrojem pro
prosazování sovětského systému nejen v oblasti politiky, ale i v oblasti hospodářství a
kultury. Přeměna politických a společenských struktur měla původně vést k oslabení
starých tradic a pomoci překlenout nacistickou minulost. Vytvoření nové společnosti
mělo zabránit opětovnému oživení německého nacionalismu a militarismu. Legitimita
vládnoucího režimu vycházela z antifašismu a socialismu. Z této priority se však záhy
vyvinul proces sovětizace společnosti. Komunisté se vydali cestou budování země podle
sovětského vzoru, jejímž vyvrcholením bylo založení Německé demokratické republiky
jako druhého německého státu.

Tato přestavba společnosti musela nutně vyvolávat opoziční nálady a odpor. Po
vzniku NDR však nebyla opoziční politika v rámci politického systému již prakticky
možná. Do té doby nejvýznamnější představitelé opozice, strany CDU a LDPD, byly
systematicky oslabovány zatýkáním jejich čelních reprezentantů, popřípadě jejich

18

Sovětský vojenský úřad v Německu (Sowjetische Militäradministration in Deutschland – SMAD)
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nuceným odchodem ze země. Mezi lety 1948 a 1950 bylo z politických důvodů zatčeno
na šest set členů CDU.19 SED se s opozicí ve vlastních řadách, která přicházela
především od sociálních demokratů, vypořádávala pořádáním stranických čistek. Podle
nejnovějších odhadů bylo v letech 1946 až 1956 k nuceným pracím či k odnětí svobody
odsouzeno až šest tisíc sociálních demokratů.20 Nesouhlas s oficiální politikou státu
postupně začal nabývat formy více či méně organizovaného odporu.

Spolu s přechodem od lidově demokratického antifašistického zřízení
k socialistickému

na

počátku

padesátých

let

se

politický

odpor

stával

fundamentálnějším. SED definovala jako nepřátele státu nejen ty síly, které s procesem
sovětizace nesouhlasily, ale i ty, které se na přebírání sovětské ideologie a společenské
struktury podílely příliš váhavě. SED okruh nepřátelského jednání de facto sama
neustále rozšiřovala. Jak přestavba státu spojená s veřejně proklamovanou výstavbou
socialismu zasahovala do všech oblastí společnosti, dostávalo se do přímého konfliktu
se státní mocí čím dál tím více lidí ze všech společenských vrstev. Vzhledem k neustále
se zostřujícím represím se nesouhlas s vývojem v NDR začal projevovat dvěma
způsoby. Jedním byla vlna útěků za hranice, což přetrvávalo až do stavby Berlínské zdi
v srpnu 1961, druhým nepokoje ve společnosti, které se po několika politicky a sociálně
motivovaných spontánních akcí naplno projevily povstáním v červnu 1953.

1.3 Rok 1953
Červnové povstání roku 1953 bylo vyvrcholením celospolečenské krize, která
nabývala kontury již delší dobu. Ve dnech od 9. do 12. července 1952 se ve východním
Berlíně konal druhý stranický sjezd SED, na kterém stranické vedení veřejně
deklarovalo plánovanou výstavbu socialismu. To zahrnovalo nejen upevňování
stranické ideologie, ale i přeměny státní struktury a především hospodářství v duchu

19

Enquete-Kommission, 12. Wahlperiode, Band VII/1. BUCHSTAB, Günter. Widerspruch und
widerständiges Verhalten der CDU der SBZ/DDR. In Materialien der Enquete-Kommission :
„Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“ (12. Wahlperiode des
Deutschen Bundestages), „Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozeß der deutschen Einheit"
(13. Wahlperiode des Deutschen Bundestages) [CD-ROM]. Baden-Baden : Nomos, 2001, s. 514. ISBN 37890-8455-7.
20
FRICKE, cit. 9, s. 25.
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centralismu.21 Klíčová průmyslová výroba, bankovní sektor či doprava byly již v této
době v rukou státu, naplno běžela kolektivizace zemědělství. Nyní šlo o to, aby
hospodářské výnosy pomohly překlenout následky války a zvýšit životní úroveň
obyvatelstva, tedy materiálně zajistit přestavbu země.

Při výstavbě socialismu tak hrálo hospodářství dominantní roli. Závěry
stranického sjezdu vedly k důslednější orientaci na energetickou, hutní a strojírenskou
výrobu. Stát začal úmyslně upřednostňovat těžký průmysl, ovšem na úkor průmyslu
spotřebního, což zapříčiňovalo výpadky v již dříve problematickém zásobování
obyvatelstva.22 Ačkoli hospodářství začalo vykazovat růst, životní úroveň obyvatel
NDR se díky značnému daňovému zatížení a nárůstu cen v důsledku zanedbávání
spotřebního průmyslu nezlepšovala. Špatné životní podmínky a zvyšující se represe
proti oponentům výstavby socialismu otřásly vírou východních Němců v lepší
budoucnost v socialistickém státě. Když ministerská rada NDR v květnu 1953 oznámila
další všeobecné zvýšení norem nejméně o deset procent23, vyvolalo to další vlnu
neklidu a útěků za hranice.

Situace v NDR byla natolik kritická, že se jí muselo začít zabývat nové politické
vedení v Moskvě. Opatření, která SED prováděla po svém druhém stranickém sjezdu,
byla podle Moskvy příčinou zhoršující se politické i hospodářské situace. Požadovala
proto po SED uvolnění poměrů a změnu kursu. Doporučení Moskvy měla být bez
dalších diskuzí převedena do praktické politiky, což také SED v červnu téhož roku
učinila. Politbyro 9. června odsouhlasilo změnu politiky a o tři dny později vláda
oficiálně vyhlásila „nový kurs“.

Moskvou nařízená změna kursu měla zcela jiný efekt, než se původně
předpokládalo. SED doufala, že přiznáním odpovědnosti za negativní důsledky
výstavby socialismu a ohlášením liberalizace dojde ve společnosti k postupnému
uklidnění a následně ke stabilizaci celého systému. Změnou své politiky však SED
21

Enquete-Kommission, 12. Wahlperiode, Band VII/1. Protokoll der 67. Sitzung. In Materialien der
Enquete-Kommission : „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“
(12. Wahlperiode des Deutschen Bundestages), „Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozeß
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ukázala vlastní slabost, které nespokojené obyvatelstvo využilo. Když nebylo odvoláno
zvýšení pracovních norem, vypukly nepokoje a stávky dělníků, které přerostly v
celorepublikové povstání. Z původně hospodářsko-sociálních nároků se vyvinuly
nároky politické. Během povstání zaznívaly vedle požadavků na lepší pracovní a životní
podmínky i požadavky po pluralitním politickém systému, svobodných volbách,
odchodu sovětských okupačních vojsk ze země a v neposlední řadě po sjednocení
Německa.24

Masové demonstrace destabilizovaly režim natolik, že vládnoucí garnitura byla
paralyzovaná a na nastalou situaci nedokázala několik dní reagovat. Pod tlakem
masových protestů učinilo politbyro ústupky a 16. června odvolalo zvýšení norem. Toto
rozhodnutí však přišlo příliš pozdě. Povstání již bylo mimo kontrolu SED a legitimita
režimu byla zpochybněna. Do konfliktu se proto vložil sovětský vojenský úřad a
povstání nechal vojensky potlačit.

Červnové povstání představovalo masivní vzedmutí protirežimních nálad, které
se v historii NDR opakovalo již jen jednou, na podzim roku 1989. Díky zásahu
sovětských jednotek však mělo tragickou bilanci. Je doloženo, že přímý zásah
sovětských vojsk nepřežilo na 34 osob. Skutečný počet obětí však patrně bude vyšší.
Režim se následně se strůjci a aktéry masových demonstrací tvrdě vypořádal.
V souvislosti s povstáním bylo odsouzeno na 1.500 osob, východoněmecké soudy
dokonce vynesly dva rozsudky smrti. 25

Potlačení červnového povstání představovalo pro opozici tvrdý zásah, ze kterého
nebylo snadné se vzpamatovat. Je sice možné konstatovat, že s ohledem na sociální a
hospodářské životní podmínky obyvatel NDR došlo k jistému zlepšení. Byla utlumena
výroba v těžkém průmyslu ve prospěch průmyslu spotřebního a potravinářského. Ceny
zboží klesly o 10 až 25 procent. SED byla navíc ochotna v rámci „nového kursu“
uvolnit tlak na soukromé zemědělce, živnostníky, obchodníky a dokonce i evangelickou
církev.26 To však trvalo jen dočasně. O skutečné liberalizaci systému nemohla být řeč.
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Zatímco SED utužovala svůj aparát a vnitřní bezpečnost, rozšiřovala se mezi
občany skeptickým ke komunistickému režimu deziluze. Ukázalo se, že neexistují
žádné prostředky, jejichž pomocí by bylo možné stávající vládu jedné strany svrhnou.
Politické struktury, jež by umožnily rozvoj legální opozice, byly již ve svých zárodcích
zlikvidovány. Potlačením červnového povstání se ukázalo, že ani masový odpor nemá
šanci na úspěch.

Určitou nadějí pro obnovení kritické diskuse v NDR byly až události související
s 20. sjezdem Komunistické strany Sovětského svazu v únoru 1956. Odsouzení Stalina,
jeho cesty k moci a způsobu jeho vlády sovětskými komunisty zpochybnilo
stalinistickou výstavbu socialismu i v jednotlivých sovětských satelitech a vyvolalo tak
nárůst reformních požadavků. Proces destalinizace se nevyhnul ani NDR. Kritika
stávajících poměrů nepřicházela tentokrát z řad dělníků, ale intelektuálů a reformních
komunistů. Vznikla nová socialistická koncepce „třetí cesty“, která vycházela ze
socialismu, ale kritizovala stalinismus a stávající mocenské struktury v NDR.27 Úzké
stranické vedení v čele s Walterem Ulbrichtem si však uvědomovalo, že konkurenční
socialistická myšlenka je pro SED nebezpečná, což dokládaly události v Polsku a
Maďarsku. Ministerstvo pro státní bezpečnost proto tyto skupiny sledovalo a řada
přívrženců „třetí cesty“ neunikla trestnímu stíhání.

V NDR nebyla možnost vyjádřit nesouhlas s dosavadním vývojem, aniž by
nehrozila perzekuce. To se týkalo i opozice ve vlastních stranických řadách, která
nebyla principielně antikomunistická. Vzhledem k mocenskému monopolu SED a
postupující homogenizaci společnosti bylo stále obtížnější, aby se významnější politický
disent vůbec zformoval. Kritické myšlení k režimu a vývoji země bylo přítomné ve
všech společenských vrstvách a sociálních skupinách, nemělo však možnost se veřejně
projevit. Důsledkem bylo, že i lidé k režimu skeptičtí se začali životu v NDR
přizpůsobovat a stáhli se do soukromí. Jediným únikem se socialistické reality tak byla
emigrace.

Vlny útěků ze země byly odrazem celospolečenských krizí. Nejvíce lidí uprchlo
ve vypjatých letech 1953 a 1956. Další ohromný nárůst utečenců vyvolala krize v letech
27
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1960 a 1961. Masové útěky se staly jedinou viditelnou formou nesouhlasu s
vnitropolitickým vývojem v NDR. V tomto smyslu se tedy jednalo o aktivní formu
politického odporu.

1.4 Stavba Berlínské zdi – zlom v poválečné historii
Počátkem šedesátých let se NDR dostávala do další hluboké krize, jíž podobně
jako v letech 1952 a 1953 předcházely hospodářské problémy a přitvrzený politický
kurs. Zdvihla se nová mocná vlna útěků za hranice. Během prvních sedmi měsíců roku
1961 z Německé demokratické republiky uprchlo na 160 000 osob.28 Ohromnému
odlivu převážně kvalifikovaného výdělečně činného obyvatelstva zabránila až výstavba
Berlínské zdi.

Ačkoli stavba Berlínské zdi byla spíše následkem mezinárodních konfliktů než-li
vnitropolitického pnutí, je možné, že političtí vůdci tímto razantním krokem předešli
novým protestům a vnitropolitické destabilizaci. Zeď mezi západní a východní částí
Berlína definitivně ukončila prostupnost německo-německé hranice. Straně se zvětšil
manévrovací prostor při prosazování jejích cílů. Již nehrozilo, že by negativní dopady
její politiky vedly k odlivu obyvatelstva ze země. Stavba zdi pak měla obdobný efekt
jako potlačení červnového povstání v roce 1953 - napomohla SED k udržení moci a k
útisku domácího obyvatelstva.

Vybudováním zdi se zdálo, že kriticky smýšlejícím obyvatelům NDR nezbývá
nic jiného, než se s režimem smířit. Padla totiž poslední možnost vyjádřit aktivní
nesouhlas s režimem prostřednictvím odchodu na Západ. Následný vývoj v sovětském
bloku však vytvořil nový rámec, v němž se mohly začít utvářet další opoziční formy.
Druhy opozice, které vznikly v první polovině šedesátých let, byly zásadní pro další
vývoj disentu v zemi.

Významným mezinárodním impulsem pro kritickou reflexi vývoje v NDR byl
další stupeň destalinizace zahájený na 22. sjezdu KSSS v říjnu 1961. Zatímco důsledky
destalinizace v roce 1956 SED zmírnila bojem proti revizionistům a další centralizací
28
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systému, přinesla destalinizace v šedesátých letech dočasné uvolnění. SED se sice
z předchozího vývoje poučila a ve vlastních řadách širší diskusi o reformách
komunismu nedovolila. Ve společnosti se však probudily síly, které se snažily proces
destalinizace využít ke kritickým úvahám o komunistické ideologii a o jejím významu
pro režim v zemi. SED proti těmto silám přirozeně tvrdě zakročovala. Přední
intelektuálové jako Stefan Heym, Wolf Biermann či Robert Havemann byli označeni za
škůdce strany a státu.29 Naděje na demokratický komunismus se však zcela vymýtit
nepodařilo. To mimo jiné dokládají sympatie občanů NDR s Pražským jarem, které
nevyprchaly ani po jeho potlačení vojsky Varšavského paktu.30

Další podnět k rozporu se stranou a státem dala postupující militarizace NDR.
Krátce po vydání zákona o všeobecné branné povinnosti v roce 1962, který se vztahoval
na všechny mužské občany NDR, se objevili především křesťanskými hodnotami
motivovaní mladí lidé, kteří nástup do vojenské služby odmítali a byli ochotni nést s tím
spojené riziko finanční pokuty a odnětí svobody.31 Tímto svým postojem záhy donutili
stát, aby nabídl legální alternativu vojenské služby beze zbraně.32 Vojáci beze zbraně
(vojáci se statutem Bausoldat) byli projevem nového fenoménu, který byl
předpokladem pro vznik budoucích nezávislých hnutí. Skupina lidí se dokázala sama
zorganizovat na bázi společných hodnot, které vycházely z křesťanských tradic, a
vytvářet tlak na vládnoucí skupiny.

Třetí oblastí, kde docházelo ke konfliktu se státem, byla nově vzniklá subkultura.
Jejími nositeli byli převážně nekonformní mladí lidé, kteří se vzpírali oficiální kulturní
politice východoněmeckého státu. Zrod subkultury tak byl přímým důsledkem striktního
řízení a kontroly společnosti. Ačkoli její přímé působení na veřejnosti bylo represemi
znemožněno, dařilo se ji více či méně konspirativně udržovat a rozvíjet v soukromí, což
později napomohlo vzniku kritické alternativní scéně.33
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Šedesátá léta bývají vnímána jako období, ve kterém východoněmecký disent
stagnoval. Stavba zdi a potlačení Pražského jara výraznou měrou přispěly k útlumu
aktivit východoněmeckého disentu. Při hlubším pohledu je však možné vidět, že se
utvořily platformy pro vznik politicky alternativních skupin, které nabývaly jasné
kontury v průběhu sedmdesátých let. Tento proces podpořilo konání mezinárodní
konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.

1.5 Helsinská konference – nový akční rádius pro
východoněmeckou opozici
Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě původně vzešla z iniciativy
zemí Varšavské smlouvy. Vzhledem ke vstřícné reakci západních mocností byly
v listopadu 1972 zahájeny rozhovory, které stanovily témata budoucí konference. Jednat
se mělo o otázkách evropské bezpečnosti, o ekonomické, vědecké a kulturní spolupráci
a spolupráci v humanitární oblasti. Zatímco státy sovětského bloku usilovaly o záruky
neporušitelnosti evropských hranic, západoevropské země spolu se Spojenými státy a
Kanadou upřednostňovaly otázku dodržování lidských práv a volného toku informací.34

Konference vyvrcholila 1. srpna 1975 v Helsinkách podepsáním Závěrečného
aktu, jenž zohledňoval přístupy obou stran. Východní blok dosáhl uznání hranic
poválečného uspořádání, ovšem za cenu ústupků v otázkách dodržování lidských práv a
svobod. Mezi pětatřiceti signatáři Závěrečného dokumentu byla i Německá
demokratická republika.35

Závěrečná ustanovení Helsinské smlouvy měla pro NDR zásadní význam.
Poprvé byly její hranice uznány v mezinárodní smlouvě. Zaměstnána svými ambicemi
po mezinárodním uznání však politická špička podcenila dosah ujednání týkajících se
lidských práv. Helsinský dokument se tak pro SED brzy stal vážným vnitropolitickým
problémem, protože vytvořil nový právní rámec pro kritickou diskusi. Vzhledem
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k tomu, že SED nechala helsinská ujednání otisknout ve stranickém listu Neues
Deutschland, byl tento text legálně k dispozici a za jeho držení nemohl být nikdo
kriminalizován.36 Kritika ze strany protivníků režimu a východoněmeckému disentu tak
získala legitimitu.

Helsinská konference umožnila další rozvoj disentu v NDR. Existoval nový
právní rámec, o který opozice mohla opřít svou činnost a který zároveň rozšiřoval paletu
témat a prostor pro jednání. Východoněmecký disent se začal intenzivněji zabývat
otázkami pacifismu, lidských práv a životního prostředí. Nové možnosti argumentace se
naskytly i občanům, kteří uvažovali o emigraci. Na východoněmeckých úřadech se
začaly množit žádosti o zproštění státního občanství s odkazem na právo svobodné
volby životního prostoru ukotveném v Závěrečném aktu. Navzdory novým možnostem,
které s sebou proces mezinárodního uvolňování přinesl, musela opozice i nadále ze
strany státu počítat s útlakem a represemi. Na významu začala nabývat evangelická
církev, která jako jediná svébytná instituce mohla poskytovat prostor pro otevřenou
diskusi.

Vztah církve a státu byl od samého vzniku NDR komplikovaný a plný napětí.
Státní ideologie založená na marxismu-leninismu byla primárně ateistická, církev proto
pro stát představovala ideologického konkurenta. Ačkoli se SED dařilo její postavení
ve společnosti oslabovat, nepřestávala pro stát představovat problém. K uvolnění
napjatého vztahu přispělo až vyjádření představitelů evangelické církve na synodě
Spolku evangelických církví v roce 1971, že si nepřejí, aby církev stála vedle nebo
dokonce proti socialismu, ale aby byla jeho součástí.37 Tato teze představovala důležitý
obrat v myšlení a zásadně se lišila od stanoviska církve v předešlých desetiletích, kdy
státní doktrínu odmítala.

Nová orientace církve přispěla k navázání dialogu se státem a následně ke
zlepšení jejího postavení. Byla jí přiznána volnost tematizovat a řešit společenské
problémy, ovšem za předpokladu, že to nepřispěje k povstání proti státní moci. Na
36
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tomto základě v sobě evangelická církev záhy začala integrovat různé opoziční skupiny
a proudy. Pod její záštitu se začali uchylovat i nekřesťané, kteří hledali alternativu
k životu v totalitní společnosti a prostor pro svobodnou diskusi o společensky
závažných tématech. Církev se tak stala spojujícím činitelem východoněmeckého
disentu a v následujících letech hlavním místem pro opoziční činnost.

Vstup Německé demokratické republiky do OSN v roce 1973 a její aktivní
spoluúčast na Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě daly východoněmeckému
disentu nový impuls. Mohl lépe nastavovat zrcadlo vnitropolitickému vývoji a díky
nově definovanému vztahu mezi státem a církví získal i prostor, kde se mohl realizovat.
Vzhledem k narůstající militarizaci společnosti zavedením povinné branné výchovy do
škol38 a posílením východoněmeckých obranných sil se ústředním tématem opozice
stalo obnovení míru.

V mírovém hnutí se brzy integrovaly všechny významnější opoziční síly v zemi,
ať už z řad reformních komunistů, alternativních umělců, evangelických duchovních či
nekonformní mládeže. Opoziční politika se od konce sedmdesátých let zaměřovala na
kritiku pokračujícího zbrojení a domáhala se odstranění příčin mezinárodního napětí,
které ohrožovalo mír ve světě. Dalším proudem, který vzešel mimo jiné i z civilizační
kritiky mírového hnutí, bylo hnutí za lepší životní prostředí.

V zájmu vnitropolitické stability SED proti těmto hnutím tvrdě zakročovala.
Represemi a sociální perzekucí se snažila jejich projevy na veřejnosti minimalizovat.
Pod střechou evangelické církve však docházelo ke tříbení jednotlivých proudů a
zintenzivnění opoziční práce. Evangelická církev byla společnou platformou, kde se
setkávala většina proudů východoněmecké opozice, čímž napomohla jejich propojování
a vzniku nadregionálních skupin. Církev poskytovala opozičním skupinám legální
prostor, v jehož mezích se mohly formovat. Zároveň však opozice svým působením
hranice legálnosti posouvaly dál.

38
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1.6 Osmdesátá léta – cesta k revoluci
Hlavním motorem opozice bylo počátkem osmdesátých let mírové hnutí, na
jehož akcích se podílely i ikony východoněmeckého disentu chemik a filozof Robert
Havemann či evangelický kněz Rainer Eppelmann. Na přelomu let 1983 a 1984 však
upadlo do určité rezignace. Příčinou byla jednak restriktivní opatření státu v podobě
zatýkání, zákazů opozičních akcí a intenzivní snahy jejich iniciátory vyhostit ze země,
jednak pokračující zbrojení. Počátkem osmdesátých let byly z mezinárodního hlediska
obě německé republiky zaměstnány důsledky dvojího usnesení NATO. V listopadu
1983 schválil Spolkový sněm rozmístění pozemních atomových zbraní středního doletu,
na což Sovětský svaz reagoval umisťováním operativně-taktických raket na území
NDR.39 Mírové hnutí se tímto vývojem cítilo politicky poraženo.
Tvrdými kroky Stasi40 sice opozice byla oslabena, daleko větším ohrožením
však byl pocit marnosti a deziluze. Ukázalo se, že přílišné soustředění se na jedno téma
může za jistých podmínek znamenat existenční problém. Bezprostředním následkem
rezignace totiž byl rychlý zánik nově vzniklých skupin a odchod většího množství lidí
za hranice. Bylo tedy nutné znovu oživit ta témata, kterým se opozice tak intenzivně
nevěnovala, a zároveň zlepšit komunikaci mezi jednotlivými skupinami.

Vzniklá krize uvnitř opozice nakonec napomohla k posílení jejích pozic.
Rozšířila se paleta témat, upevnily se a dále rozvíjely organizační a komunikační
struktury. V polovině osmdesátých let již měla natolik pevnou základnu, že pro státní
orgány bylo stále obtížnější její projevy neutralizovat. Pro Stasi vyvstalo dilema. Proti
opozici nemohla zakročit přehnaným násilím aniž by tím nezdiskreditovala režim v
zahraničí, protože převážná část skupin neusilovala o pád režimu, ale o změnu
stávajících poměrů ve smyslu plurality a demokratického socialismu. Rezignovala tedy
na metody padesátých a šedesátých let, ovšem tím i na odstrašující účinek těchto
metod.41

39

NATO-Doppelbeschluss
Státní bezpečnost v Německé demokratické republice.
41
EIGENFELD, Frank. Bürgerrechtsbewegungen 1988 - 1990 in der DDR. In EIGENFELD, F;
BOHLEY, P. (ed.). Wir sind das Volk? Ostdeutsche Bürgerrechtsbewegungen und die Wende. Tübingen :
Attempo, 2001. ISBN 3-89308-332-4.
40
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Opozice se pomalu dostávala mimo kontrolu SED. Jakékoli zásahy ze strany
státu vyvolávaly solidaritu a byly příčinou dalších protestních akcí.42 Naplno se tak
projevila dobrá komunikační struktura. Zároveň bylo pro SED stále obtížnější opozici
přemoci agitačními a propagandistickými hesly, protože v celé řadě témat prokazovala
značnou odbornost. Brzy neexistovalo vnitropolitické téma, na nějž by více či méně
veřejně nereagovala. Nový prostor pro kritiku opozici otevřela krize vyvolaná nástupem
Michaila Gorbačova k moci v březnu 1985 a neochotou politického vedení NDR
následovat novou sovětskou reformní politiku.

Tento vývoj přispěl k tomu, že se v bohatém opozičním spektru opět začaly
objevovat dvě tendence – legální opozice jednající v mezích platných zákonů a odpor
usilující o změnu celého režimu. Postupně se prosadil druhý směr, který již neusiloval
jen o liberalizaci systému, ale o jeho demokratizaci. Skutečnost, že se jej chopili lidé
účastnící se masových demonstrací na podzim roku 1989, napomohla k rychlému pádu
SED.

1.7 Shrnutí
Během čtyřicetileté existence Německé demokratické republiky se objevila řada
jedinců a skupin, které nesouhlasili s oficiální politikou státu a více či méně aktivně
proti ní vystupovali. Měli různé cíle a metody, které vždy závisely na konkrétních
mezinárodně politických okolnostech a vnitropolitických podmínkách. Společným
faktorem byla snaha změnit stávající podmínky ve státě.

Po krátkém období legální opozice koncem čtyřicátých let nastala éra její
systematické likvidace. SED přeměnou politických, hospodářských, sociálních a
kulturních struktur usilovala o homogenizaci východoněmeckého státu. Jakékoli
nekonformní projevy pak s pomocí sovětské okupační mocnosti a později vlastního
aparátu v podobě státní bezpečnosti postihovala, aby zabránila vzniku koherentní
opozice. Pro východoněmecký disent byla z výše uvedených důvodů charakteristická

42

Příkladem může být vlna solidarity, kterou vyvolalo obsazení Ekologické knihovny (UmweltBibliothek) příslušníky Stasi v listopadu 1987. K tomu více v této práci s. 71 a následující.
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značná roztříštěnost. Přes veškeré obtíže tuto roztříštěnost s konečnou platností
klasifikovat, je možné v jeho historii vysledovat dvě roviny.

Ve čtyřicátých letech a počátkem let padesátých dominovala opozice v podobě
fundamentálního odporu. Vědomě vystupovala proti vládě jedné strany a proti
sovětizaci státu. Usilovala o svržení komunistického režimu, zavedení pluralitní
demokracie a sjednocení Německa. Představiteli byly zpočátku legálně působící
politické strany CDU a LDPD a část sociálních demokratů, jejichž odpor nabral na síle
po sloučení s komunistickou stranou. Neopomenutelnými aktéry protirežimního odporu
byly i obě církve. Především evangelická církev se v těchto letech definovala jako
antikomunistická.

Potlačením červnového povstání v roce 1953 se ukázalo, že východoněmecké
státní zřízení je definitivní a že jakýkoli tvrdší odpor je sebezničující. Když byla
postavena Berlínská zeď a byl tak znemožněn odchod za hranice, začala se objevovat
snaha změnit stávající poměry ve státě s využitím soudobého právního rámce. Stavbou
Berlínské zdi až na malé výjimky období fundamentálního boje skončilo. Převážná
většina opozičních skupin využívala právního rámce NDR a volala po socialismu
s lidskou tváří a reformě státního zřízení. Až v předvečer pokojné revoluce na podzim
1989 se opět objevily obě formy a prosazovaly se s podobnou intenzitou.
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2. Ekologická politika – rámec pro vznik ekologických
skupin?

2.1 Reflexe životního prostředí
Hospodářská obnova válkou postižených evropských států probíhala z valné
většiny bez velkých ohledů na životní prostředí. Zatímco v demokratických státech
západní Evropy bylo bezohledné znečišťování životního prostředí limitováno
občanskými iniciativami a místní samosprávou, jež vytvářely tlak na celonárodní
politiku, ve státech východního bloku podobné omezení chybělo. Znečišťování
životního prostředí ve východní Evropě tak nabíralo hrozivých rozměrů.43 Výjimkou
nebylo ani území Německé demokratické republiky.

Čelní představitelé NDR negativním dopadům hospodářského rozvoje země na
životní prostředí dlouhá desetiletí nevěnovali velkou pozornost. V padesátých a
šedesátých letech sice byly vydány zákony, které měly snížit negativní vlivy
hospodářské produkce na životní prostředí, tyto zákony se však soustředily jen na
jednotlivé oblasti odděleně (na lesy, vodstvo, apod.). Komplexní politika či program
ochrany přírody jako takové neexistovala.44

Laxní přístup k otázkám životního prostředí se začal měnit až koncem
šedesátých let. Ekologické problémy byly v této době již natolik velké, že se
bezprostředně dotýkaly východoněmeckých obyvatel a vyvolávaly tak negativní
reakce.45 Ačkoli nebylo mnoho těch, kteří si špatný stav životního prostředí
uvědomovali a upozorňovali na něj, představovalo to pro režim potenciální nebezpečí.
V nejvíce zatížených oblastech mohlo vzniknout organizované hnutí, jež by žádalo
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K tomu více např. GENSICHEN, Hans-Peter. Umwelt-Mosaik DDR’89. Berlin : Deutscher Verlag der
Wissenschaften, 1990. ISBN 3-326-00641-1.
44
OEHLER, Ellenor. Zum System der Instrumente des Umweltrechts in der DDR. In KLOEPFER,
Michael (ed.). Instrumente des Umweltrechts der früheren DDR. Berlin [aj.] : Springer-Verlag, 1991, s. 117. ISBN 3-540-53854-2.
45
WÜRTH, Gerhard. Umweltschutz und Umweltzerstörung in der DDR. Frankfurt am Main [aj.] : Lang,
1985, s. 27. ISBN 3-8204-8412-4.
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nápravu. Veřejně by tak bylo poukázáno na deficity komunistického režimu, což SED
nemohla dopustit.

Vnitropolitická situace však nebyla jediným důvodem, proč se SED začala
zabývat ekologickou politikou. Znečišťování životního prostředí, především ovzduší a
vodstva, se bezprostředně dotýkalo států, které s NDR sousedily. Vzhledem k tomu, že
se NDR v šedesátých letech snažila dostat z mezinárodní izolace a intenzivněji usilovala
o mezinárodní uznání, chtěla si příkladnými kroky na poli životního prostředí zlepšit
svou reputaci. Důležitým mezinárodním impulsem, aby NDR postupovala v otázkách
ochrany přírody důsledněji, byla i ekologická konference, kterou na rok 1972 plánovala
organizace OSN a které se NDR chtěla účastnit jako rovnocenný partner.46

Prvním významným počinem bylo zahrnutí ochrany životního prostředí do nové
ústavy z roku 1968. Nová ústava původně vzešla z nutnosti překlenout diskrepanci mezi
ústavou z roku 1949, která vycházela z výmarské a západoevropské tradice, a politickou
realitou v NDR v šedesátých letech. Byla v ní jasně definovaná vedoucí úloha
marxisticko-leninské strany (tedy SED) a socialismus jako státní doktrína.47 V této
ústavě však byla poprvé zakotvena vůle po nové komplexní ochraně přírody.48

Je pravdou, že mnohé články ústavy skutečné mocenské poměry v zemi
zamlžovaly a měly jen formální charakter. Například článek 20 garantující svobodu víry
a svědomí či článek 27, jenž zaručoval svobodu tisku, rozhlasu a televize. Ochrana
životního prostředí v článku 15 však byla vážně myšleným záměrem redefinovat
ekologickou politiku státu, protože vzápětí na něj navazovala další legislativa.

46

Konference Organizace spojených národů věnovaná tématu životního prostředí a člověka se konala ve
dnech od 5. do 16. června 1972 ve Stockholmu.
47
Verfassung der Deutschen demokratischen Republik vom 6. April 1968. In Gesetzblatt der Deutschen
Demokratischen Republik. 1968, Teil I, s. 199-222. Dostupné také z WWW:
<http://www.documentArchiv.de/ddr/verfddr1968.html>. Zmíněno v preambuli ústavy a článku číslo 1.
48
Tamtéž. Článek číslo 15:
„(1) Der Boden der Deutschen Demokratischen Republik gehört zu ihren kostbarsten Naturreichtümern.
Er muß geschützt und rationell genutzt werden. Land- und forstwirtschaftlich genutzter Boden darf nur
mit Zustimmung der verantwortlichen Organe seiner Zweckbestimmung entzogen werden.
(2) Im Interesse des Wohlergehens der Bürger sorgen Staat und Gesellschaft für den Schutz der Natur.
Die Reinhaltung der Gewässer und der Luft sowie der Schutz der Pflanzen- und Tierwelt und der
landschaftlichen Schönheit der Heimat sind durch die zuständigen Organe zu gewährleisten und darüber
hinaus auch Sache jedes Bürgers.“
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2.2 Nová legislativa
Koncem šedesátých let byla ochrana životního prostředí v NDR deklarována
jako celospolečenský úkol. Jak ústava státu tak program SED, jenž byl de-facto zdrojem
všech politických rozhodnutí, jsou dokladem toho, že se státní vedení posunulo od
mediální ekologické politiky k integrované ochraně životního prostředí.

Hlavní právní rámec tvořil kromě ústavy především „Zákon o plánovaném
utváření socialistické kulturní krajiny v NDR“ (Gesetz über die planmäßige Gestaltung
der sozialistischen Landeskultur in der DDR – tzv. Landeskulturgesetz) z 14. května
1970. Tento zákon zakotvil obecnou normu, kterou dále konkretizovalo šest
prováděcích nařízení a další prováděcí ustanovení. Kromě toho byl zákon doplněn
několika dalšími právními předpisy, které upravovaly oblasti, jimž se obecná norma
nevěnovala. Týkalo se to využívání vod, rekultivace báňských skládek, druhotných
surovin, chemické ochrany rostlin a radioaktivního záření. 49 Tyto oblasti byly právně
upraveny již v předešlých letech50, nyní však byly zahrnuty do komplexního rámce,
který stanovoval státu, společnosti a jednotlivým občanům odpovědnost za přírodu a
životní prostředí a který vytvořil mechanismy k jejímu vymáhání. Ochrana přírody a
životního prostředí se měla stát součástí státní politiky a jako taková být zohledňována i
v produkci a hospodářském plánování.

Zákon o kulturní krajině definoval přírodu jako předpoklad pro rozvoj národního
hospodářství a pro zdravý život lidstva.51 Stanovil tři základní principy, na jejichž
základě se mělo se socialistickou krajinou nakládat: komplexní plánovaní, společensky
efektivní využívání surovin, což bylo podmíněno nedostatkem přírodních surovin a
množstvím subjektů, které je využívaly, a efektivní vynakládání prostředků na ochranu
životního prostředí. Zároveň předpokládal, že prosazování ekologické politiky nebude
probíhat bez konfliktů. V případě, že by opatření pro udržení dobrého stavu přírody a
životního prostředí vyvolala konflikt, měl být upřednostněn celospolečenský zájem.52
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WÜRTH, cit. 45, s. 45.
OEHLER, cit. 44., s. 1.
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Gesetz über die planmäßige Gestaltung der sozialistischen Landeskultur in der DDR
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Ústředním pojmem s nímž zákon operuje je „socialistická kulturní krajina“.
Užívání tohoto pojmu na místo pojmů „ochrana přírody“ či „ochrana životního
prostředí“ bylo následkem vymezování se NDR vůči západoevropským státům,
především Spolkové republice, v rámci socialisticko-kapitalistického konfliktu.
Ideologie marxismu-leninismu zahrnovala imperativ pečovat o přírodu a chránit ji
k dobru celého lidstva.53 Pojem „socialistická kulturní krajina“ tak měl odlišit
komplexní východoněmeckou politiku od té západní, která se měla omezovat jen na
odstraňování negativních následků konzumního způsobu života. Kulturní krajina
nezahrnovala jen politiku ochrany přírody ale i smysluplného využívání jejích zdrojů.
V jejím rámci měla být realizována krátkodobá strategie ochrany přírody a dlouhodobé
utváření životního prostředí.

2.3 Nástroje pro realizaci ekologické politiky
V NDR zároveň vznikla pozoruhodná organizačně-správní struktura na ochranu
životního prostředí. Celý systém řízení, kontroly a ochrany životního prostředí byl
konstituován centralisticky. Legislativní kompetence připadla Lidové sněmovně, která
jako nejvyšší orgán státní moci transformovala rozhodnutí strany do formy zákonů.
Pravomoci vynášet ustanovení na ochranu životního prostředí v podobě nařízení a
výnosů měla i rada ministrů a jednotlivá ministerstva.

Za centrální státní plánování a správu v otázkách „socialistické kulturní krajiny“
nesla odpovědnost rada ministrů. Původně se nepředpokládalo, že by mělo být založeno
speciální ministerstvo životního prostředí. Úkoly spojené s utvářením a ochranu
prostředí přesahovaly jednotlivá odvětví, proto měly být agendou všech ministerstev.
Ministerstva a další centrální orgány odpovídaly za dodržování plánů v oblastech
spadajících do jejich kompetence. Určitým ministerstvům byla navíc přidělena
dodatečná odpovědnost za určité oblasti životního prostředí.54
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Ministerstvo zdravotnictví bylo zodpovědné za stanovování norem na čistotu
vody a ovzduší a určování hlukové tolerance. Zároveň kontrolovalo dodržování zákonů
v oblasti hygieny, protože pod ministerstvo zdravotnictví spadaly hygienické stanice.
Dále mělo na starosti řízení, plánování a kontrolu opatření nastavených za účelem
udržení čistého ovzduší. Ministerstvo vědy a techniky spolu s výzkumnou radou, jež
byla jeho poradním orgánem, určovalo hlavní linie výzkumu. Ministerstvo zemědělství,
lesnictví a potravinářství kontrolovalo racionální využívání půdy, její ochranu a ochranu
rostlin. Do jeho agendy spadalo i lesní hospodářství a myslivost. Ministerstvo vnitra
vedlo meteorologické stanice, jež hrály zásadní úlohu při monitorování znečišťování
ovzduší. Sledovalo využívání půdních ploch, produkci zplodin, výfukových plynů a
produkci hluku. Důležitým orgánem byl i Úřad pro atomovou bezpečnost a ochranu
před zářením, jenž podléhal přímo radě ministrů.55

Za účelem lepší koordinace utváření a ochrany životního prostředí na celostátní
úrovni bylo nakonec přece jen zřízeno nové ministerstvo - Ministerstvo životního
prostředí a vodního hospodářství, a to 29. listopadu 1971.56 Prvním ministrem se stal
Werner Titel, jenž do té doby zastával funkci předsedy stálé pracovní komise zabývající
se kulturou krajiny při radě ministrů.57 Po jeho smrti v prosinci 1971 se jeho nástupcem
stal Hans Reichelt z Demokratické rolnické strany Německa (Demokratische
Bauernpartei Deutschlands - DBD), jenž funkci ministra zastával až do počátku roku
1990.

Ministerstvo životního prostředí bylo radou ministrů pověřeno vytvářet ve
spolupráci s dalšími ministerstvy a krajskými radami58 strategii ochrany životního
prostředí a předkládat státní plánovací komisi návrhy na zapracování této strategie do
jednoletých a pětiletých plánů. Koordinovalo práci ministerstev a vědecký výzkum na
poli ekologie. Příslušelo mu mapovat ekologické zátěže a vyhodnocovat jejich vliv na
zdraví obyvatelstva, na veškerou floru a faunu a v neposlední řadě i na národní
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hospodářství. Připadala mu povinnost kontrolovat, aby byla dodržována ekologická
legislativa, do jeho agendy rovněž patřilo vodní hospodářství.59

Ochranu životního prostředí na úrovni krajů, okresů, měst a obcí upravoval
zákon o místním lidovém zastoupení z roku 1973. Krajské rady zřídily oddělení na
ochranu životního prostředí a vodního hospodářství, při krajských sněmech byly
vytvořeny stálé komise pro socialistickou kulturou krajiny. Na úrovni okresů, měst a
obcí byli jmenováni odborníci na otázky životního prostředí. Krajské rady byly
spojovacím článkem mezi ústředními státními orgány, lidovou správou a jednotlivými
podniky. Měly hlavní vliv v konkretizaci návrhů plánů, které předkládala státní
plánovací komise.60

Státním orgánům na teritoriální úrovni příslušelo zajišťovat ochranu životního
prostředí v oblastech, jež spadaly do jejich kompetence, provádět speciální úkoly, které
na ně byly právními předpisy přeneseny a především harmonizovat v daném teritoriu
aktivity jednotlivých podniků, pokud by jejich činnost z důvodů sledování různých cílů
přidělených různými ministerstvy vedla ke vzájemné kolizi. Kontrolní a dozorovací
funkcí pak byly pověřeny tři inspekční orgány: státní hygienická inspekce, státní
inspekce životního prostředí a státní dohled nad vodstvem. Tyto inspekce v celém
systému podléhaly jak radě ministrů, popřípadě příslušným obecním radám, tak dané
instituci vyššího stupně.61

Státní správa zřízená za účelem ochrany životního prostředí byla vytvořena
centralisticky a hierarchicky. Prosazování ekologické politiky probíhalo pomocí plánů.
Na jejich plnění se musely podílet všechny stupně správy, čímž byla definována jejich
činnost. Jednotlivé stupně správy tak disponovaly omezenými vlastními rozhodovacími
pravomoci, jen plnily přidělený plán. Ten měl ve státě zaručit ekologickou politiku
založenou na konceptu jednoty ekonomie a ekologie.62
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Systém plánování byl považován za nejlepší strukturální nástroj. Umožňoval
řídit výrobní proces podle pevně stanovených cílů. V ideálním případě napomáhal
k větší efektivitě práce, protože dokázal zabránit nežádoucímu zdvojování práce na
plnění jednoho konkrétního cíle. Tento instrument měl být i ku prospěchu ochrany
životního prostředí, protože se předpokládalo, že centrální orgány pověřené
sestavováním plánů budou zohledňovat vlivy národního hospodářství na životního
prostředí, jeho znečišťování i na jeho ochranu. Prvním plánem, který zahrnoval
kompletní program na ochranu životního prostředí a který dokonce předpokládal
investice ve výši sedmi miliard marek, byl pětiletý plán z let 1971-1975.63 Tento plán
komplexně zaměřený na kulturní krajinu však byl zároveň plánem posledním.

2.4 Reálná ekologická politika
Státní ekologická politika začala nejprve revizí stavu životního prostředí v zemi.
Ve městech a podnicích probíhala hluková měření, zjišťovala se míra znečištění
povrchových a podzemních vod, po celé republice byla instalována síť zařízení na
měření emisí.64 Nově získaná data vyhodnocovaly expertní skupiny65, jejichž zprávy
dále sloužily jako podklad pro plánování ekologických opatření. Pětiletý plán schválený
roku 1971 na osmém stranickém sjezdu SED přinesl v oblasti životního prostředí jisté
úspěchy. V ovzduší se snížila koncentrace prachu a oxidu siřičitého66, zlepšila se kvalita
povrchových i podzemních vod.67

Tyto úspěchy však byly vykoupeny značnými finančními investicemi. Jen za rok
1971 bylo vynaloženo 137 milionů východoněmeckých marek na ochranu vody před
znečištěním. Roku 1972 bylo přes 270 milionů marek vydáno na zlepšení kvality
vzduchu. Pro rok 1973 počítal stát s investicemi na ochranu životního prostředí ve výši
860 milionů marek. Pro srovnání činil národní důchod v tom samém roce 137 miliard
marek a například náklady na vzdělání dosahovaly 7,3 miliard marek. V roce 1975
63
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plynula většina finančních prostředků vyhrazených ve státním rozpočtu na ekologickou
politiku do investic na ochranu povrchových a podzemních vod (47%), dále na ochranu
ovzduší (34%), zpracování či odklizení odpadních produktů (15%) a odstranění
nadměrného hluku (4%).68

Podpora byla vynakládána přirozeně v oblastech s největším ekologickým
zatížením, především v krajích Lipsko, Halle, Karl-Marx-Stadt (dnes Saská Kamenice)
či Chotěbuz. Elán na ochranu životního prostředí však začal po několika letech
slábnout. Stranický sjezd v roce 1976 již v plánování ochrany životního prostředí žádný
celistvý program nepřinesl. Omezil se jen na obecné formulace. Ekologická politika
přestala být prioritou.

Jak již bylo uvedeno, vládní strana uplatňovala v NDR absolutní nárok na moc.
Stát a společnost pod svým vedením chápala jako homogenní útvar. Následkem toho
nesměla v zemi existovat žádná legální parlamentní či dokonce mimoparlamentní
opozice, žádné nezávislé politické struktury a žádná kritická veřejnost. Až na výjimky
neexistoval prostor, v němž by mohla být vedena veřejná kritika o obecných
záležitostech.

Aby si SED svůj absolutní nárok vynutila, likvidovala sebemenší projevy
opozice represáliemi a zbytku obyvatelstva nabídla „sociální smlouvu“. Poučena
z událostí v roce 1953 garantovala obyvatelstvu přiměřené zaopatřování konzumním
zbožím a rozsáhlé sociální zajištění. Tím si chtěla zajistit, že obyvatelstvo NDR bude
akceptovat politický a ekonomický systém v zemi. Tato „sociální smlouva“ však byla
velmi křehká, závisela na dobrých hospodářských podmínkách.

V polovině sedmdesátých let se NDR začala dostávat do ekonomických obtíží.
Stejně jako jiné státy s nedostatkem vlastních surovin byla i NDR zasažena mezinárodní
surovinovou krizí a zhoršujícím se celosvětovým hospodářským vývojem.69
Východoněmecké hospodářství proto muselo vyvinout maximální úsilí, aby dokázalo
plně uspokojit stále narůstající materiální a kulturní požadavky obyvatelstva. Jen tak
mohla být zajištěna vnitřní stabilita země.
68
69
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Pro SED tak vyvstalo dilema. Na jednu stranu si chtěla vylepšit mezinárodní
reputaci tím, že si stanovila ochranu a zachování přírody za jeden ze svých hlavních
politických cílů. Na stranu druhou potřebovala udržet „sociální smlouvu“, což bylo
vzhledem k neustále vzrůstajícím cenám surovin a nepříznivým celosvětovým
hospodářským podmínkám stále obtížnější. Kromě toho se ukázalo, že ochrana
životního prostředí je velmi finančně nákladná. Ačkoli se původně předpokládalo, že
výdaje na ochranu životního prostředí budou kryty z výnosů jednotlivých podniků,
musely být ve stále větší míře vynakládány státní prostředky. Finanční síla podniků na
to nestačila.70

Tíživá hospodářská situace vyvolaná vzestupem cen surovin v důsledku první
ropné krize z roku 1973 a vysoké finanční náklady na ochranu životního prostředí vedly
u SED k obratu v myšlení. Reálná ochrana přírody a životního prostředí vyžadovala
značné státní prostředky, které SED potřebovala investovat do jiných odvětví, aby
zajistila hospodářský růst i navzdory nepříznivým mezinárodním podmínkám. Na
devátém stranickém sjezdu, který se konal od 18. do 22. května 1976, SED potvrdila
stranickou strategii „jednoty hospodářské a sociální politiky“ (Einheit von Wirtschaftsund Sozialpolitik). Na základě tohoto programu měl stát sociálními opatřeními
motivovat obyvatele k většímu pracovnímu výkonu a podnítit tak rozvoj hospodářství,
který byl podmínkou dalšího zlepšování sociální situace. I proto byla ekologická
politika odsunuta na druhou kolej.

Ekologická politika státu v druhé polovině sedmdesátých let byla jen přívažkem
hospodářské politiky. Byl pro ni prostor pouze v případě, že to přineslo ekonomické
výhody buď v podobě snížení nákladů nebo spotřeby drahých surovin. Stát proto
nabádal k racionálnímu využívání přírodních zdrojů, zavádění moderních technologií do
výroby, jež by napomohly snížit spotřebu materiálů a energií, a svou pozornost zaměřil
na zpracovávání odpadů. V této době vznikl příkladný systém na zpracovávání
domácího a průmyslového odpadu a opětovné zavádění takto získaných surovin do
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výroby.71 V ekologické politice tak dominovala úsporná opatření a recyklaci odpadů.
Prioritou však nebyla ochrana životního prostředí, ale snížení nákladů na průmyslovou
výrobu a její zefektivnění.72

Koncem sedmdesátých let se celosvětová hospodářská situace v důsledku druhé
ropné krize znovu vyostřila. Východoněmecké hospodářství tak bylo vystaveno dalším
tlakům, kterým jen stěží odolávalo. Pro domácí podniky bylo stále obtížnější pokrýt
poptávku na domácím trhu. Nedostatečná nabídka a deficity východoněmeckého
obchodu vyvolávaly u spotřebitelů nespokojenost, což ohrožovalo legitimitu SED.
Strana se rostoucí nespokojenost obyvatelstva snažila tlumit zvýšeným importem ze
západních zemí. V letech 1971 až 1980 převyšoval import z nesocialistických států
export o 21 miliard západoněmeckých marek.73

Dovezené zboží mělo jednak vykompenzovat jeho nedostatek na domácím trhu,
jednak napomoci modernizaci některých průmyslových odvětví. K takovým nákupům
však NDR potřebovala devizy, jež bylo možné získat obchodováním na světových
trzích nebo v podobě úvěrů od západoevropských bank. Vzhledem k tomu, že NDR
neustále trpěla nedostatkem kvalitních výrobků, začala na světové trhy exportovat ropu.
Ta nepocházela z vlastních zdrojů. Devadesát procent východoněmecké spotřeby ropy
kryl Sovětský svaz. NDR musela za ropu ze Sovětského svazu platit více, než tomu bylo
v minulosti, ovšem stále to bylo mnohem méně, než za kolik se prodávala na světových
trzích. Stát tedy v období zvýšené poptávky po levnější ropě prodával vlastní zásoby a
v otázce energetického zdroje se přeorientoval na hnědé uhlí.

K financování životního stylu, který byl nad možnosti východoněmecké
ekonomiky, pomáhaly i úvěry ze zahraničí. Ze dvou miliard západoněmeckých marek
v roce 1970 vzrostlo zadlužení NDR u západních bank na 27,9 miliard v roce 1980.
Spolu s vnějším zadlužením se zvyšovalo i domácí zadlužení státu. Udržení „sociální
smlouvy“ předpokládalo stabilní ceny zboží, které pokrývalo základní potřeby
obyvatelstva. Vzhledem k rostoucím cenám to však bylo stále obtížnější. Tím, že SED
71
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trvala na pevných cenách, se zvyšovaly subvence ze státního rozpočtu.

74

Sociální

politika tak spotřebovávala stále více finančních prostředků.

Nedostatek finančních prostředků vedl v NDR k šetření a nouzovým řešením.
Stát zredukoval investice do hospodářství, takže zastaralé výrobní prostředky přestaly
být nahrazovány modernějšími.75 Maximální produkce s minimální obnovou výrobních
zařízení pak ještě více vyostřily poškozování životního prostředí. Významnou měrou
k tomu přispěla i renesance hnědého uhlí jako hlavního energetického zdroje. Absolutní
prioritu mělo finanční zajištění „sociální smlouvy“. Tento trend potvrdil i desátý
stranický sjezd ve dnech 11. až 16. dubna 1981, na němž vedení SED odsouhlasilo
pokračování jednoty hospodářské a sociální politiky.

V následujících letech tak byla pro ekologickou politiku rozhodující dvě kritéria
– hospodářský vývoj a sociální politika. Ochrana životního prostředí přestala být
důležitým zájmem. Spíše byla následkem, i když pozitivním, jiného politického záměru.
Od poloviny sedmdesátých let neexistoval žádný souborný koncept, podle něhož by
byla realizována ekologická politika. Ani Ústřední výbor SED ani politbyro se
explicitně ekologií nezabývaly.76 Podstatná rozhodnutí v otázkách životního prostředí
byla přijímána v kanceláři tajemníka Ústředního výboru SED pro hospodářství Güntera
Mittaga. Ústřední výbor ekologickým otázkám nepřikládal velký význam. Mezi stovkou
zaměstnanců hospodářského oddělení Ústředního výboru nebyl jediný odborník na
problematiku ochrany životního prostředí.

Dlouholetý ministr životního prostředí Hans Reichelt měl jen omezené možnosti,
jak politbyrem, respektive Günterem Mittagem, nastavenou linii ovlivňovat. Pro tu totiž
byly rozhodující jen dva aspekty: hospodářská rentabilita a pozitivní obraz socialismu.
Ministerstvo životního prostředí a vodního hospodářství vypracovalo řadu návrhů, jak
by bylo možné ekologickou situaci v zemi zlepšit, a předkládalo je hospodářskému
oddělení.77 Zpravidla však, podobně jako podněty z řad obyvatelstva či jiných státních
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orgánů, zůstaly bez sebemenší odezvy.78 Nezřídka za ně dokonce následovalo pokárání
odpovědných pracovníků a někdy jejich propuštění ze zaměstnání.79

Jediným střídavě účinným nástrojem byl tlak ze zahraničí. Znečišťování ovzduší
a vod v NDR se bezprostředně dotýkalo sousedních států. Některé z nich tlačily na
východoněmecké politické špičky, aby podnikly patřičné kroky k nápravě. Konkrétním
příkladem je konference v Mnichově roku 1984, na níž byla NDR donucena podepsat
smlouvu o snížení emisí oxidu siřičitého v ovzduší. Ratifikována však Lidovou
sněmovnou nikdy nebyla.80

Pro politické špičky SED představovala příroda především prostor pro výrobu a
zdroj surovin. Řada pokusů, aby příroda byla součástí hospodářství s ohledem na její
omezenou obnovovací schopnost, které iniciovalo především ministerstvo životního
prostředí, nebyly prakticky úspěšné. Navíc měla omezená investiční síla za následek, že
stát přestal dotovat výzkum inovačních technologií a jejich zavádění do výroby, čímž
zastarávaly výrobní prostředky.

SED se snažila ekologický diskurs sama určovat a kontrolovat. Od konce
sedmdesátých let však již na tomto poli nedokázala zaručit úspěchy. Absolutní
upřednostňování hospodářství před ekologií mělo za následek škody na životním
prostředí v neuvěřitelném rozsahu. Na podzim 1989 východoněmečtí vědečtí pracovníci
vyčíslili finanční náklady potřebné k odstranění škod na ekosystému, zdraví lidí, půdě a
výrobním materiálu způsobených hospodářskou politikou nešetrnou k životnímu
prostředí na 28 až 33 miliard východoněmeckých marek81. Když na jaře 1990 vešel ve
známost skutečný stav životního prostředí v oblastech s největším ekologickým
zatížením, vyšplhala se cifra na 50 až 55 východoněmeckých marek ročně.82
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Jak se ekologická situace v zemi zhoršovala, začala strana celou problematiku
zlehčovat. Informace o stavu životního prostředí, které se získávaly z příslušných úřadů
a vědeckých pracovišť, politické vedení zcela přehlíželo, podceňovalo, ignorovalo či
dokonce falšovalo.83 Kromě toho se snažilo toto téma ze společnosti zcela vytěsnit.
Zatímco do roku 1974 byly zprávy o stavu životního prostředí veřejné, od přelomu let
1978 a 1979 byly jako tajné dokumenty k dispozici jen členům rady ministrů.84

16. listopadu 1982 rozhodla rada ministrů o přísném utajení všech dat, která se
týkala životního prostředí v zemi, když vydala „Nařízení k získávání, zpracovávání a
k ochraně informací o stavu přírodního prostředí v NDR“ (Anordnung zur Gewinnung
oder Bearbeitung und zum Schutz von Informationen über den Zustand der natürlichen
Umwelt in der DDR).85 Zprávy o stavu přírody a životního prostředí měly od této doby
utajení nejvyššího stupně. Od každé zprávy se zhotovovaly jen tři exempláře, které byly
určeny jen do vlastních rukou tajemníkovi Ústředního výboru pro hospodářství Günteru
Mittagovi, předsedovi rady ministrů Willimu Stophovi a ministrovi státní bezpečnosti
Erichu Mielkeovi.86 O skutečném stavu přírody a životního prostředí tak byli
informováni lidé, pro které ekologie neměla velký význam.

Usnesení o utajení dat mělo pro ekologickou politiku fatální následky. Zanikla
asi polovina všech laboratoří, které měřily a zpracovávaly míru ekologické zátěže,
protože jen málo jejich pracovníků získalo povolení zacházet s tejnými dokumenty.87
Mnoho dat se tak přestalo zjišťovat nebo se naměřená data přestala vyhodnocovat.
Zatajováním skutečného stavu a jeho zlehčováním zesílilo podceňování ekologických
otázek a zintenzívněla nesvědomitá produkce, která životní prostředí a jeho jednotlivé
subjekty poškozovala. Chybějící výzkum v této oblasti navíc zapříčinil, že se v NDR o
některých negativních vlivech produkce na přírodu ani nevědělo.
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2.5 Příčiny selhání ekologické politiky
V Německé demokratické republice vznikl jeden z nevypracovanějších právních
rámců na ochranu životního prostředí v Evropě. Jako druhá země na kontinentě (po
Švédsku) zřídila Ministerstvo životního prostředí a vodního hospodářství88 a vytvořila
složitou organizačně-správní strukturu za účelem prosazení závazku deklarovaného
ústavou z roku 1968. Jak se však ukázalo, propracovaný systém pravidel a institucí
nedokázal zaručit, aby ekologická politika byla účinná.

Formálně vyvinuté právo a správa předpokládaly prosazování státních cílů
centrálně, tedy směrem od státního vedení na lokální úroveň. Systém byl nastaven tak,
že neexistoval prakticky prostor pro vlastní iniciativu. Řídícím instrumentem politiky
bylo plánování, což platilo i v otázkách ekologie. A zdálo se, že tento nástroj bude pro
ochranu životního prostředí výhodnější než ten, který fungoval v západních zemích.
Celá společnost se podílela na plnění centrálně stanoveného plánu. Ideologie státního
aparátu vycházela z požadavku překonat „kapitalistické dědictví ničení přírody“ a
pomocí centralisticky-dirigistického plánování docílit celospolečenské optimalizace
protichůdných systémových hodnot.89 Systém zřízený na ochranu přírody však byl de
facto nefunkční, pokud samotný plán jasně jednu z daných systémových hodnot
upřednostňoval.

Centrální řízení ochrany přírody a životního prostředí bylo slabinou ekologické
politiky. Centrální plánování však bylo podstatou politického systému v NDR. Jak již
bylo uvedeno, jediný nárok na moc v zemi měla SED, která kontrolovala všechny
oblasti společnosti a neomezeně je ovlivňovala. Už tedy samotný totalitní režim
odsuzoval ekologickou politiku k neúspěchu, protože umožňoval, aby jen SED
rozhodovala o politických prioritách a směřování státu.

I v ekologické politice si SED stanovovala cíle sama. Ekologicky relevantní
zákony vznikaly v období jisté mezinárodní nutnosti a zároveň v období příznivého
ekonomického vývoje. Státní vedení však fatálně přecenilo potenciál národního

88

WENSIERSKI, cit. 64, s. 49.
TIMM, Gerhard. Die offizielle Ökologiedebatte in der DDR. In Redaktion Deutschland Archiv (ed.).
Umweltprobleme und Umweltbewußtsein in der DDR. Köln : Wissenschaft und Politik, 1985, s. 117-150.
ISBN 3-8046-8649-4.
89

- 44 -

hospodářství a podcenilo rozsah ekologických zátěží.90 Jak se po prvních pěti letech
aktivní ekologické politiky ukázalo, nebyly domácí podniky schopny z vlastních zisků
pokrýt náklady na prevenci či odstranění ekologických škod. Finanční prostředky bylo
nutno vynakládat ze státní pokladny.

Jakmile se zhoršila hospodářská situace v zemi, bylo ohroženo mocenské
postavení SED. Ta na to zareagovala přehodnocením svých politických priorit.
Rozhodovací pravomoci v otázkách utváření životního prostředí a ochrany přírody měly
osoby, jejichž prvořadým zájmem bylo rychlé tempo hospodářské produkce. Došlo-li
tedy ke zpomalení, uchylovaly se ke krátkodobým a zdánlivě levnějším řešením.
Neefektivnost socialistického hospodářství totiž nenabízela příliš mnoho možností, jak
jej znovu rychle oživit.91 Investice do ochrany životního prostředí byly vnímány jen
jako zátěž a byly proto drasticky seškrtány ve prospěch hospodářství.

Upřednostňování ekonomiky nakonec došlo až tak daleko, že státní vedení
začalo ekologické otázky ignorovat. Významnou měrou k tomu přispělo nařízení o
utajení ekologických dat, protože se SED již nemusela příliš obávat toho, že by
zanedbávání ekologických otázek či dokonce naprostý nezájem o ně vyvolával u
obyvatelstva nevoli. Starost o životní prostředí a jeho ochrana, která byla tak dobře
garantována právními normami, zkrachovala na nedostatku politické vůle. Ačkoli SED
z ideologického hlediska propagovala jednotu ekonomie a ekologie, dostaly se tyto záhy
při stanovování státních cílů do přímého rozporu.

Nástroj centrálního plánování mohl vést k úspěšné ekologické politice jen za tří
předpokladů. Především by musel plán zahrnovat skutečný záměr chránit přírodu a
ekologicky utvářet životní prostředí. Zadruhé by musela být k dispozici data o stavu
životního prostředí. To předpokládalo systematické získávání hodnot o vypouštění emisí
a škodlivých látek do přírody a analyzování jejich vlivu na člověka, faunu a floru.
Zatřetí by si muselo státní vedení uvědomit, že i při sebelepším plánování se ochrana
životního prostředí neobejde bez finančních prostředků, které pak mohou chybět při
uspokojování jiných potřeb.
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Politické vedení Německé demokratické republiky záhy na všechny tři
podmínky rezignovalo. Opakovanému začleňování ekologické problematiky do
centrálního plánování zamezila zhoršující se hospodářská situace. Minimální ohled na
životní prostředí při státním plánování vedl k nárůstu ekologických problémů a tím i
k ohrožení vnitřní bezpečnosti státu. SED se rozhodla toto riziko minimalizovat pomocí
usnesení o tajnosti ekologických dat. Jeho bezprostředním následkem bylo, že data
nebyla k dispozici veřejnosti, a to ani té odborné, a že se jich řada ani nezjišťovala. Tím
přestala být naplňována druhá podmínka. Třetí předpoklad pak zkrachoval na
přemrštěné víře východoněmecké reprezentace v instrument plánování, tedy že je
pomocí tohoto nástroje možné absolutně vyřešit veškeré konflikty ve státě a společnosti.

Ani jedna z podmínek tedy nebyla v případě NDR zachována, ekologická
politika tak byla odsouzena k neúspěchu. Ačkoli se strana snažila své deficity na poli
ekologické politiky před obyvatelstvem zatajovat, nedalo se zabránit tomu, aby se
nezačaly konkrétně projevovat a přímo se mnoha východoněmeckých občanů dotýkat.
To byl impuls pro alternativní platformu, aby se danou situací začala zabývat.
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3. Od alternativních ekologických iniciativ
k ekologickému hnutí

3.1 Ekologie a její reflexe u východoněmeckého obyvatelstva
Ekologická problematika se v Německé demokratické republice začala
politizovat na přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Ve stejném období se o životní
prostředí začíná intenzivněji zajímat i východoněmecká společnost. Již v předešlých
letech se v NDR objevovali lidé, kteří volali po ochraně životního prostředí. Jednalo se
však spíše o ojedinělý úkaz v nejpostiženějších regionech země. Ekologie jako taková
stála mimo zájem širší veřejnosti.92

V padesátých, šedesátých a v podstatě i v sedmdesátých letech se mnoho
východních Němců o otázku životního prostředí a jeho ochranu příliš nestaralo.
Ekologické zatížení nebylo tolik patrné a kromě toho životní standard „obyčejných lidí“
nedosahoval takové úrovně, aby mu věnovali svoji pozornost. I přes sebevětší
znečišťování přírody totiž ekologie nehraje velkou roli, pokud mají lidé problémy
uspokojit základní životní potřeby. Ačkoli v NDR již delší dobu dobře fungovalo
zásobování obyvatelstva důležitými potravinami, širokým vrstvám byla dostupná
uspokojivá zdravotní péče, existovala možnost dobrého vzdělání a již dlouho nikoho
neohrožovala nezaměstnanost, toužili „obyčejní východní Němci“ po vyšší životní
úrovni. Teprve v sedmdesátých letech se dařilo tento požadavek tu a tam uspokojovat.
Mezitím však nabylo poškozování přírody takových rozměrů, že začalo vytoužený vyšší
životní standard ohrožovat.

Byla-li tedy ekologie do sedmdesátých let tématem jen pro několik jedinců
z oblastí s největším ekologickým zatížením a pár odborníků na přírodní vědy,
počátkem sedmdesátých let si špatný stav životního prostředí začalo uvědomovat stále
více lidí. Největší roli přitom hrálo znečištění ovzduší a narůstající hluk. V roce 1971
provedli pracovníci Hygienického institutu Humboltovy univerzity v Berlíně výzkum,
92
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jak obyvatelé větších aglomerací vnímají stav ovzduší. Z osmi set dotázaných osob
ve městech Bitterffeld a Schwerin označilo devadesát procent lidí ovzduší v těchto
lokalitách za zdraví ohrožující. V roce 1974 byl proveden podobný průzkum, ovšem
s ohledem na hlukové zatížení obyvatelstva. Z něho vyplynulo, že třiceti procentům
všech východoněmeckých obyvatel vadí příliš velký hluk v okolí jejich bydliště. Dá se
předpokládat, že by toto číslo bylo daleko vyšší, kdyby se průzkum týkal i hlukového
zatížení na pracovišti.93

Ačkoli si lidé začali ekologické problémy v NDR uvědomovat a řada z nich se
jimi cítila bezprostředně ohrožena, k dlouhodobému angažování se ve věcech ekologie
to vedlo jen zřídka.94 Příčinou byla oficiální státní ekologická politika, jejíž
centralistický charakter dával málo možností pro autonomní jednání. Jednotlivci byli
zapojeni do hierarchického systému řízení a ochrany životního prostředí, nezávislá
aktivita nebyla dovolena, proto nejčastějším projevem ekologického cítění bylo
podávání žádostí a návrhů na příslušné státní úřady, které je dále postupovaly svým
nadřízeným orgánům.

Politicko-správní rámec na ochranu životního prostředí nevytvářel podmínky pro
autonomní činnost ekologických aktivistů či dokonce vznik autonomních ekologických
skupin. Jako ve všech ostatních oblastech usilovala SED i na poli ekologie o naprostou
kontrolu. Svůj absolutní nárok na vládu a dohled nedokázala bezezbytku prosadit.95 Na
lokální úrovni fungovalo neformální jednání, což umožňovalo vznik alternativních
zájmových skupin. Tyto skupiny však nebyly příliš významné. Jejich činnost se
zpravidla omezovala na místní ekologické problémy, čímž byla limitována míra jejich
vlivu. Navíc vždy hrozilo, že iniciativy mimo rámec oficiálních institucí začnou
kolidovat s politickými a ekonomickými zájmy státu. Podílení se na takových
iniciativách bylo spojeno s určitým rizikem. Nezávislé alternativní ekologické skupiny
proto byly malé a neustále jim hrozil brzký zánik.

Z výše uvedených důvodů nebyly občanské iniciativy a aktivity místních
nezávislých

ekologických

skupin

impulsem
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pro

dlouhodobou

ekologickou

angažovanost a systematickou práci. Mimo státní sféru neexistovalo mnoho oblastí, kde
by taková činnost byla možná. Jedinou institucí, které byla v NDR přiznána určitá míra
autonomie, byla evangelická církev.

3.2 Ekologická diskuse v evangelické církvi
Evangelická církev se začala otázkou životního prostředí zabývat počátkem
sedmdesátých let v rámci širších úvah o budoucnosti lidstva v technicko-industriální
společnosti.96 Důležitým předpokladem pro podobné diskuse byla změna postoje
východoněmecké evangelické církve k socialistickému státu, který umožnil redefinovat
jejich vzájemný vztah. Tím, že stát uznal její samostatnost, vzrostla její role ve Světové
radě církví.97 Tento celosvětový spolek nekatolických křesťanských církví se kriticky
zabýval otázkami životního prostředí, vědy a budoucnosti člověka. Představitelé
východoněmeckých evangelických církvích se účastnili řady mezinárodních konferencí
věnovaných těmto tématům.98 Východoněmecká evangelická církev tak začala
reflektovat mezinárodní diskusi o krizi moderní civilizace.

Impuls pro ekologickou diskusi vzešel i z vlastních řad. Pracovní skupina pro
otázky teologie a přírodních věd při Institutu Johanna Gerharda v Postupimi se v létě
1971 obrátila na představitele evangelických církví s žádostí, aby církevní obce
v Německé demokratické republice upozorňovaly na svou zodpovědnost za zachování
zdravého životního prostředí.99 Této žádosti bylo vyhověno, protože ještě téhož roku se
Výbor pro záležitosti týkající se církve a společnosti, který působil ve východním
Berlíně při Spolku evangelických církví v NDR, začal zabývat relevancí ekologické
problematiky v porovnání s dalšími oblastmi spadajícími do jeho kompetence. V září
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1971 pověřilo vedení evangelické církve v provincii Sasko Evangelickou akademii
v Sasku-Anhaltsku, aby vypracovala zprávu o stavu přírody a životního prostředí.100

Zpráva vycházela ze soudobé východoněmecké odborné literatury a z rozhovorů
s vědci a odborníky na danou problematiku. Nejenže pojmenovala stav životního
prostředí v NDR, ale dotýkala se i úkolů církve v ekologických otázkách. Varovala před
zlehčováním celé problematiky ale zároveň i před nepřátelským postojem proti
technickému pokroku, protože technický vývoj a inovace mohly být ku prospěchu
životního prostředí. Byl kladen důraz na to, aby východoněmecké obyvatelstvo bylo
dostatečně informováno o ekologických zátěžích, přičemž akcentovala vzájemný dialog
mezi církví a státem.101 Na základě této zprávy, vydané v červenci 1972, pak
v evangelických kruzích probíhaly další diskuse o životním prostředí, o potenciálu
církve a společnosti při řešení ekologických problémů a v této souvislosti i o tom,
jakým způsobem by bylo možné na celou problematiku ještě více upozornit.

Faktickým vyústěním těchto diskusí bylo, že se od roku 1973 ekologická témata
pravidelně objevovala v církevních týdenících a že se problematikou životního prostředí
a civilizace měly explicitně zabývat dvě církevní instituce – „Výbor pro záležitosti
církve a společnosti při Spolku evangelických církví v NDR“ (Auschuß Kirche und
Gesellschaft beim Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR) a „Církevní výzkumné
centrum ve Wittenbergu“ (Kirchliche Forschungsheim Wittenberk).102 Církevní
výzkumné centrum ve Wittenbergu nezůstalo jen u teoretické činnosti, ale brzy přešlo i
do praktické roviny.

Je tedy patrné, že tématem ekologie se evangelická církev nezačala zabývat
z podnětu občanů zasažených nepříznivým stavem životního prostředí, nekřesťanů, kteří
by pod ochranou evangelické církve hledali podmínky pro dlouhodobější ekologickou
práci. Impulsem byl mezinárodní ekumenický dialog a vzrůstající senzibilita
východoněmecké evangelické církve vůči stávajícím ekologickým problémům dané
doby.
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Oficiální stanoviska k ekologické problematice v zemi začaly východoněmecké
evangelické obce vydávat až kolem roku 1975. Vycházela převážně z kritiky civilizace
a z požadavků na udržení míru ve světě.103 V dokumentech připravených při příležitosti
konání pátého plenárního zasedání Světové rady církví v keňské Nairobi stojí, že také
v socialistické společnosti jsou při stanovování individuálních a celospolečenských cílů
stále více upřednostňovány ty hodnoty, které jsou snadno vyčíslitelné, před těmi, u
kterých je to jen velmi obtížné či dokonce zcela nemožné.104 Mezi ty stěží
kvantifikovatelné hodnoty patřil právě i stav přírody a životního prostředí.

Počátkem sedmdesátých let probíhaly církevní diskuse o ekologických
problémech v moderní industriální společnosti v souladu s oficiální státní politikou.
Vydáním zákona o kulturní krajině v roce 1970 byl deklarován zájem státu o ochranu
životního prostředí a zároveň požadavek, aby se této ochrany účastnili všichni občané
země. Když zákon vstoupil v platnost, iniciovala vláda veřejnou kampaň, jejíž pomocí
chtěla společnost obeznámit s obsahem nového zákona a jeho cíli. Vnitropolitické
podmínky byly příznivé, ekologické aktivity evangelické církve byly v souladu
s oficiální státní kampaní. Tato atmosféra přispěla k tomu, že v první polovině
sedmdesátých let i evangelická církev věřila, že nové výzvy na poli ekologie je možné
řešit pomocí centrálního řízení a plánování.105

Ekologické téma našlo v evangelické církvi odezvu, ovšem zpočátku se mu
věnoval jen úzký okruh zainteresovaných. Intenzivnější ekologicko-teologickou
vědeckou činnost je možné pozorovat až v druhé polovině sedmdesátých let. Až od roku
1976 východoněmečtí teologové pořádají první akademické přednášky a vznikají
rozsáhlejší studie k problémům týkajících se ochrany přírody, utváření životního
prostředí a vývoje civilizace.106 V tomto ohledu hrál důležitou roli Výbor pro záležitosti
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církve a společnosti při Spolku východoněmeckých evangelických církví, protože se
pravidelně těmito tématy zabýval na svých zasedáních.

Jasněji se vyprofilovalo i Církevní výzkumné centrum ve Wittenbergu. To se
zprvu soustředilo především na etické otázky související s evoluční teorií a genetikou.107
V polovině sedmdesátých let na to pod vedením Hanse-Petera Gensichena navázala
práce v oblasti ochrany životního prostředí. Církevní výzkumné centrum se stalo
významnou institucí, jež se orientovala na ekologickou etiku a zároveň se snažila
integrovat všechny jedince, kteří se v církvi a ve společnosti aktivně ekologicky
realizovali. Navázal i řadu kontaktů s přírodovědci, kteří se stali součástí pracovních
skupin a podíleli se na zlepšování obsahové náplně vědecko-etických diskusí.108

Církevní výzkumné centrum ve Wittenbergu se stalo střediskem, které
koordinovalo ekologickou práci a inspirovalo k další činnosti. Z jeho iniciativy vzešlo
roku 1976 první velké zasedání farářů věnované ekologické problematice. O několik
měsíců později s ním začala spolupracovat řada východoněmeckých přírodovědců,
technických pracovníků a teologů, kteří se zasloužili o vznik sedmdesátistránkového
dokumentu Die Erde ist zu retten.109 Tento spis nabyl v prostředí evangelické církve na
značném významu a v budoucnu se stal standardním dokumentem k ekologické
tematice. Nejenže mapoval stav přírody a životního prostředí v NDR a popisoval
teologické a socioekonomické aspekty, ale poukazoval i na potenciál jednotlivce a celé
společnosti na řešení ekologických problémů. Do roku 1988 kolovalo ve
východoněmecké společnosti přes pět tisíc exemplářů.110

Ekologické diskuse v této době však již za tak příznivých vnitropolitických
podmínkách neprobíhaly. Úsilí SED realizovat ekologickou politiku následkem
hospodářských obtíží a ropné krize výrazně polevilo. Veškerý zájem státu se soustředil
na podporu hospodářského růstu. Hrany nesouladu s oficiální politikou mohlo otupit jen
to, že se ekologická práce vztahovala na objektivní, přírodovědně určené deficity. Svou
angažovanost na poli ekologie mohla církev opřít o východoněmeckou legislativu a
107

BECKER, cit. 100, s. 221.
NEUBERT, cit. 29, s. 268.
109
GENSICHEN, Hans-Peter aj. Die Erde ist zu retten. Wittenberg : Kirchliches Forschungsheim, 1985.
Hektografický materiál.
110
GENSICHEN, cit. 99, s. 65.
108

- 52 -

věcnou odbornost. Přesto se v druhé polovině sedmdesátých let stává ekologická
diskuse pro stát nepříjemnou, protože diskusi o nápravě ekologických problému začínají
ekologičtí aktivisté spojovat s požadavkem strukturálních změn v NDR. Ekologická
problematika se politizuje a stává se potenciálním zdrojem konfliktu s SED. Ekologická
angažovanost tak dostává nádech opozice.

Na souvislost mezi ekologickými problémy a politicko-ekonomickými
strukturami v NDR začal mezi prvními upozorňovat evangelický teolog Heino Falcke.
V roce 1974 se Falcke stal předsedou Výboru pro otázky církve a společnosti při Spolku
východoněmeckých evangelických církví a významně činnost výboru ovlivňoval.
Během své přednášky v Basileji v únoru 1977 či o několik měsíců později na zemském
sněmu církevní provincie Sasko pojmenoval politické a ideologické překážky, které
v NDR bránily účinné ekologické politice. Zároveň vyjádřil zásadní myšlenku, že řešení
ekologických

otázek

v Německé

demokratické

republice

je

podmíněno

její

demokratizací.111

Výbor pro otázky církve a společnosti se pod Falckeho vedením zabýval
problematikou životního prostředí a otázkou přežití lidstva. V roce 1978 vypracoval
studii na téma zodpovědnosti křesťanů v socialistické společnosti za životní prostředí a
budoucnost lidstva (Verantwortung der Christen in einer sozialistischen Gesellschaft
für Umwelt und Zukunft des Menschen).112 Tato práce v rámci ekologické problematiky
tematizovala věci, které do té doby byly zcela mimo pozornost jak politického vedení
NDR, tak i východoněmecké veřejnosti. Věnovala se otázce materiálních potřeb a jejich
uspokojování a v souvislosti s tím i diskusi o kvalitě života. Zabývala se problematikou
praktického užití vědy a techniky, které mělo probíhat odpovědně a se zřetelem na
budoucí generace, a celkově přístupu vědy a techniky k přírodě. Tato zpráva byla
součástí širšího projektu, který se mimo jiné zaměřoval na přípravu poradního
shromáždění Výboru a na konferenci Světové rady církví na téma „Víra, věda a
budoucnost“ plánovanou na rok 1979 v Bostonu.
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Poradní jednání Výboru, které se uskutečnilo ve dnech 29. a 30. ledna 1978
v obci Buckow nedaleko Berlína, bylo prvním krokem ke zformování kritického
ekologického hnutí. Sešli se zde hlavní aktéři ekologické platformy, mimo jiné
teologové Hans-Peter Gensichen, Götz Planer-Friedrich a Heino Falcke, kteří upozornili
na politické příčiny ekologických problémů v NDR a definovali hlavní linie své budoucí
ekologické práce. Buckowského shromáždění se účastnili nejen zástupci Výboru pro
otázky církve a společnosti, ale i zástupci ostatních církevních institucí či pracovních
skupin, kteří se věnovali ekologii. Kromě členů Církevního výzkumného centra ve
Wittenbergu a „Teologického studijního oddělení Spolku východoněmeckých
evangelických církví“ (Theologische Studienabteilung beim Bund der Evangelischen
Kirchen)113 to byli například i představitelé pracovních skupin z Berlína a Erfurtu či
církevních mládežnických pracovních skupin.114

Z dvoudenního jednání vzešlo několik doporučení, jež se týkala organizační a
obsahové stránky další ekologické práce. Jednotlivé ekologické subjekty spolu měly
intenzivněji spolupracovat a mělo být zakládáno více regionálních pracovních skupin.
Měla být podporována vědecká činnost, tematizována problematika vztahu ekologie a
ekonomie a šířena idea ochrany přírody a životního prostředí.115 To vše mělo probíhat
pod záštitou evangelické církve, která se tak stala hlavním koordinátorem a zdrojem
inspirace.

Je tedy patrné, že v druhé polovině sedmdesátých let se ekologická diskuse
začala dotýkat společenských, ekonomických a politických struktur NDR. Vývoj
v následujících letech tuto tendenci potvrdil. V osmdesátých letech již byly ekologické
problémy v industriální společnosti pevnou součástí teologické diskuse. Instituce, které
začaly se zkoumáním dané problematiky a vydávaly první ekologicky relevantní studie,
posílily svou práci. V popředí stála především snaha rozšířit v této oblasti své
kompetence. Svou pozornost proto zaměřily do přírodovědeckého segmentem a
teologický segment občas ustupoval do pozadí.116
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Ekologická problematika postupně dostávala v prostředí evangelické církve stále
větší prostor. V roce 1979 se stalo životní prostředí ústředním tématem na zasedání
zástupců meklenburské evangelické církve, v roce 1981 na synodě durynské
evangelické církve. Koncil Spolku východoněmeckých evangelických církví se
k tomuto tématu poprvé vyjádřil v roce 1980, na zasedání koncilu o čtyři roky později
již byla ekologie hlavním tématem.117 Z těchto jednání vzešly impulsy ke konkrétním
akcím, vznikaly ekologické skupiny nového druhu.

3.3 Konkrétní ekologické aktivity
Koncem sedmdesátých let zazníval na mnoha zasedáních představitelů
církevních obcí požadavek, aby církev přispěla ke zvyšování ekologického uvědomění u
východoněmeckého obyvatelstva. V tomto smyslu se vyjádřili například účastníci
poradního jednání Výboru pro otázky církve a společnosti v Bukowě v lednu 1978,
delegáti východoněmeckých evangelických církví na konferenci Světové rady církví
v Bostonu v červenci 1979 či v roce 1980 synoda Spolku evangelických církví.
V příspěvku předneseném východoněmeckými zástupci na Bostonské konferenci v létě
1979 bylo jasně deklarováno, že „evangelická církev musí pomoci převést sociálně
etickou diskusi do praxe“.118 Nástrojem měl být intenzivnější styk s veřejností v podobě
vydávání nejrůznějších tiskovin či pořádání konkrétních ekologických akcí.

O ekologické problematice pravidelně informovaly východoněmecké církevní
listy, které se dostávaly do rukou zhruba půl milionu čtenářů.119 Příspěvky se zamýšlely
nad vztahem přírodních věd a křesťanské víry, zodpovědností člověka k přírodě a
k Bohu, ale i zcela pragmatickými záležitostmi. Nabádaly například ke zvážení, zde je
nutné mít každoročně na Vánoce živý vánoční strom či zda je zvyšování životního stylu
a konzumní způsob bytí tou nejlepší cestou ke spokojenému životu. Církevní noviny
také pravidelně zveřejňovaly články o důležitosti ekologické rovnováhy v přírodě, o
konkrétních škodách na životním prostředí a o vývoji ekologického smýšlení ve
světě.120
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V prostředí evangelické církve vznikaly i nové tiskoviny přímo zaměřené na
ekologickou problematiku. Kromě publikace Die Erde ist zu retten121 patřila
k nejvýznamnějším Briefe zur Orientierung im Konflikt Mensch-Erde (jinak také tzv.
Umwelt-Briefe). Jednalo se o časopis, který od roku 1980 vydávalo dvakrát ročně
Církevní výzkumné centrum ve Wittenbergu. První číslo vyšlo jen ve čtyři sta
exemplářích, poslední čísla v roce 1989 již ve více než dva a půl tisících.122 Dále
vznikaly brožury, které informovaly o alternativním způsobu života, který by byl šetrný
k životnímu prostředí, o problému týkajícího se vymírání rostlinných a živočišných
druhů nebo o atomové energii.123

Tyto materiály byly určeny především pro potřeby církve a farníků. Bez
příslušného označení, že se jedná o církevní dokumenty, byla jejich distribuce riskantní.
Přesto se však dostávaly do rukou širší veřejnosti. Vydávání tiskovin tak bylo jedním ze
způsobů, jímž se církev snažila ve společnosti podnítit ekologické smýšlení. Druhým
bylo organizování konkrétních akcí, kterými se mělo upozornit na ekologické problémy
či jejich pomocí zlepšit životního prostředí.

Zásadní roli mezi praktickými ekologickými aktivitami v rámci evangelické
církve hrálo vysazování zeleně. Myšlenka pěstovat stromy a keře vzešla od mladých
křesťanů ze Schwerinu na podzim roku 1979, kteří tímto způsobem chtěli aktivně
přispět ke zlepšení životního prostředí. O víkendu z 16. na 18. listopadu roku 1979 se
sešlo na padesát aktivistů, kteří za finanční podpory státního podniku „VEB
Grünanlagen“ 124, zřízeného za účelem udržování zeleně na veřejných prostranstvích,
vysázeli podél nové tramvajové tratě v průmyslové zóně města pět tisíc dřevin.
V předvečer celé akce se konala přednáška, na níž okresní pracovník pověřený
ochranou životního prostředí obeznámil posluchače s problematikou architektury zeleně
ve městech. Po přednášce následovala diskuse o specifických problémech daného
okresu – o nakládání s odpadovou vodou, o používání chemických hnojiv v zemědělství
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a monokulturním pěstování plodin. Celou akci zakončila bohoslužba a symbolické
zasazení stromu před kostelem v městské čtvrti Lankow.125

Mladí křesťané celou akci naplánovali a zorganizovali sami, aniž by potřebovali
velkou podporu ze strany místní evangelické církve. Tato událost ukázala připravenost
mladých lidí aktivně se ve věcech ekologie angažovat a zároveň schopnost přívrženců
evangelické církve a státních orgánů spolupracovat. Vzájemná spolupráce mezi
evangelickými aktivisty a státními úřady se však nestala precedentem a v budoucnu se
již mnohokrát neopakovala.

Vysazování stromů ve Schwerinu se setkalo s pozitivní odezvou, proto byla celá
akce v březnu 1980 zopakována. Zúčastnilo se jí na sto osob z různých koutů země a
tentokrát nechyběli ani lidé z nekřesťanského prostředí. V září 1980 se počet účastníků
vysazování stromů ve Schwerinu ještě zdvojnásobil.126 Akce inspirovala křesťany i
v dalších částech NDR. V říjnu 1980 proběhlo pod heslem „Nejen psi potřebují stromy“
(Nicht nur Hunde brauchen Bäume) vysazování stromů v Rostocku.127 Iniciátoři akce
při této příležitosti dokonce vydali informační materiál pod názvem „I to málo, co
můžeš udělat, znamená mnoho!“ (Das wenige, was du tun kannst, ist viel!), v němž
vysvětlovali její účel. Vysazování a pěstování rostlin bylo symbolickým aktem, jenž
měl u jednotlivých aktérů podnítit zamyšlení se nad životním prostředím a popřípadě
napomoci změnit jejich dosavadní životní styl. Současně byl vypracován seznam devíti
požadavků na představitele státu a průmyslu, k jejichž prosazení měli akce podobného
druhu přispět.128

Podobnou aktivitou se v prosinci 1980 zabývali i mladí evangelíci a katolíci
z Lipska. Skupina asi sta lidí osázela pěti sty stromy městské území o velikosti pěti tisíc
čtverečných metrů. I tentokrát to proběhlo za finančního přispění státního podniku VEB
Garten- und Landschaftsgestaltung Leipzig129, který pro vysázení stromů poskytl území.
V následujících letech se rozšířily akce spojené s osazováním zeleně do dalších částí
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Německé demokratické republiky. Zpravidla je doprovázel širší program v podobě
bohoslužeb, seminářů a diskusí.

První iniciativy tohoto druhu nevzešly ještě od ekologických skupin, ale od
několika křesťanů nadšených pro ekologickou problematiku. Většina z nich se konala o
víkendech a měla podobnou strukturu. V pátek byly pořádány tematické večery,
v sobotu probíhala konkrétní ekologická činnost a v neděli se účastníci sešli na společné
bohoslužbě. Akce pořádané při příležitosti vysazování zeleně na veřejných místech
dokládají vůli ekologických aktérů scházet se, vzájemně si předávat nabyté informace a
společně jednat ve prospěch životního prostředí. Na těchto společných setkáních se
začaly utvářet první ekologické skupiny.

Vysazování stromů bylo ze všech možných ekologických aktivit v rámci
evangelické církve obzvláště významné, protože strom jako takový měl vyšší
symbolickou hodnotu. Nebyl jen estetickým doplňkem ve městské zástavbě, ale i
biotopem. Poskytoval životní prostor jiným živočišným a rostlinným druhům. Strom
přežíval mnoho generací a jeho vysazení představovalo tedy i jakémsi vyjádření
závazku zachovat přírodu pro budoucí pokolení. Sázení zeleně ve městech a obcích
nebylo jen projevem lásky ke stromům, ale mělo i demonstrativní charakter.
Organizátoři, účastníci, kolemjdoucí, obyvatelé dané lokality a političtí funkcionáři měli
být vyburcováni k tomu, aby jejich jednání bylo ohleduplné k přírodě a životnímu
prostředí.

Akce spojené s vysazováním zeleně získávaly rysy masového hnutí. Myšlenka
se šířila po celé zemi a vysazování stromů se účastnilo stále více lidí. Kromě toho začali
jednotliví aktéři mezi sebou navazovat kontakty. Křesťané ze Schwerinu například
spolupracovali s Křesťanským výzkumným centrem ve Wittenbergu, které přispívalo
ke zvyšování jejich odbornosti.130 Od 9. do 11. června se v Postupimi konalo setkání
východoněmeckých ochránců životního prostředí.131 Při podobných příležitostech si
ekologové vyměňovali zkušenosti a plánovali další ekologické aktivity.
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Vysazování zeleně začalo jako spontánní akce, která navazovala na teoretickou
diskusi v prostředí evangelické církve. Ekologické skupiny, které z těchto aktivit vzešly,
pořádaly tematické víkendy společně s církevními obcemi a pracovaly pod jejich
záštitou. Mimo evangelickou církev však nebylo podobné angažování možné. Státní
orgány sice ekologické iniciativy povětšinou tolerovaly, dokonce se v několika málo
případech na jejich pořádání podílely, obecně vzato se ale obávaly vzniku samostatných
ekologických organizací, které by odhalovaly deficity státní politiky na poli ekologie.

Ke konání praktických ekologických aktivit značně přispělo i Církevní
výzkumné centrum ve Wittenbergu. Od konce sedmdesátých let vzrůstala jeho
angažovanost ve věcech ekologie a snaha oslovovat i širší veřejnost. Pořádalo řadu
seminářů, informačních sezení a akcí, které měly inspirovat k další ekologické činnosti.
Církevní výzkumné centrum tímto způsobem iniciovalo vznik nových ekologických
skupin a podílelo se tak na vzniku širšího ekologického hnutí.

Konkrétním příkladem byla putovní výstava „Člověk a přírodní prostředí“
(Mensch und natürliche Umwelt). Církevní výzkumné centrum ji připravilo v roce 1979
a v následujících letech ji mělo východoněmecké obyvatelstvo příležitost zhlédnout
například v Drážďanech, Naumburgu, Halle či Magdeburgu. Vystavovalo se
v církevních prostorách, povětšinou v kostelech, kde ji mohli vidět nejen farníci ale i
ostatní návštěvníci. Výstava se dotýkala konfliktu mezi člověkem a přírodou a
naznačovala možnosti řešení tohoto konfliktu.132 Následovaly další výstavy, semináře či
večery s promítáním diapozitivů zaměřené na ekologii a životní prostředí.

Významným počinem Církevního výzkumného centra ve Wittenbergu byla akce
„Mobilně bez auta“ (Mobil ohne Auto), která se poprvé konala z popudu Hanse-Petera
Gensichena ve dnech 30. a 31. května roku 1981. Místo automobilu, reprezentanta
poškozování přírody, spotřeby jejích zdrojů a konzumního způsobu života, měli
účastníci víkendové akce k přepravě použít jiných, k přírodě šetrnějších dopravních
prostředků. 133 Do akce v durynském městě Saalfeld se zapojilo přes sto cyklistů, jejichž
jízdu doprovázelo vysazování stromů. Akce „Mobilně bez auta“ se setkala s rychlou
132
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odezvu v mnoha dalších východoněmeckých městech, například v Lipsku, Halle či
Postupimi. Z podobných setkání se pak rekrutovaly nové ekologické skupiny.134

Akce spojené s vysazováním zeleně či apelem „Mobilně bez auta“ probíhaly
veřejně a přitahovaly velkou pozornost. Nepřekvapuje tedy, že řada z nich se konala za
dozoru státních orgánů a lidé, kteří se jich pravidelně účastnili, byli pod dohledem Stasi.
V červnu 1983 se konalo v Halle shromáždění upozorňující na znečišťování ovzduší
v tomto regionu. Při projížďce města na jízdních kolech měli někteří účastníci přes svá
ústa šátky, jiní rozdávali informační letáky. Během této akce, na níž se podílelo kolem
sto padesáti lidí, bylo příslušníky policie a Stasi pozatýkáno několik desítek osob.135
Takové zásahy šířily mezi účastníky ekologických akcí rezignaci. Na druhou stranu
však vyvolávaly solidárnost s ostatními podobně postiženými a z dlouhodobé
perspektivy přispěly k upevňování vzájemných vazeb.

Z církevních pozic vyšla také iniciativa „Čistý vzduch pro děti na prázdninách“
(Saubere Luft für Ferienkinder). Původně se jednalo o jednorázovou akci ekologické
skupiny při evangelické církvi v Drážďanech zaměřenou na pomoc dětem žijícím v obci
Mölbis nedaleko Lipska.136 Brzy ale byly do programu zapojeny i děti z dalších
ekologicky zatížených regionů. Snahou bylo zprostředkovat těmto dětem prázdninový
pobyt u rodin, která žily v relativně čistém prostředí. Roku 1983 se podařilo zajistit
prázdninový pobyt dvanácti dětem, v roce 1985 již dvěma stům.137 Děti netrávily
prázdniny v ubytovacích zařízení, ale v rodinách, proto i tato akce napomáhala k
výměně informací, zkušeností a navazování osobních kontaktů, které pak byly
potenciálem pro vznik ekologických skupin.

Kromě tří zde jmenovaných ekologických aktivit existovalo i mnoho dalších,
některé z nich dokonce přesáhly regionální úroveň. Příkladem může být zřízení
ekologického fondu na podporu ekologických stavebních projektů v prostorách
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evangelické církve138 nebo berlínské ekologické semináře. Mnohé se však konaly na
lokální úrovni či krátkodobě na podporu jednoho konkrétního projektu. Význam všech
těchto aktivit je však nepopiratelný. Společná setkání inspirovala některé účastníky k
založení zájmových skupin, čímž napomohla ke vzniku ekologického hnutí. Zároveň
jejich veřejný charakter přispěl k šíření ekologického povědomí mezi širší veřejnost.

Vzhledem k tomu, že v osmdesátých letech ve státní politice ani ve společnosti
žádné pozitivní změny v přístupu k ekologické problematice nenastaly, rostla role
evangelické církve. Církev umožňovala, aby se pod její střechou scházeli nekonformní
lidé, aby zde spolu diskutovali o kontroverzních tématech či jen svobodně vyjadřovali
svůj názor. I nekřesťané, jimž záleželo na stavu přírody a zdravém životním prostředí,
jež se chtěli angažovat ve věcech ekologie, nalezli prostor pro realizaci v evangelické
církvi.

3.4 Ekologické skupiny
Formování ekologických skupin probíhalo z valné části v souvislosti s konáním
nejrůznějších ekologických akcí od počátku osmdesátých let. Byly zakládány při
evangelických farnostech podobně jako skupiny pro lidská práva nebo skupiny pro mír.
Dalším zdrojem jejich vzniku bylo mírové hnutí. I to se zabývalo ekologickou
tematikou, a to především v souvislosti se snahou omezit vyzbrojování armád jaderným
arzenálem a využívání atomové energie. Toto téma nabývalo na významu spolu s tím,
jak v osmdesátých letech rostla v NDR tendence nahrazovat hnědouhelný energetický
zdroj jaderným.

Mnoho nových ekologických skupin vzniklo v rámci mírových iniciativ a akcí.
A naopak řada skupin, které se utvořily nezávisle na mírovém hnutí, se na jeho
činnostech podílela. Ekologické aktivity tak byly v mnoha směrech provázané
s mírovými. Toto propojení ještě umocnila havárie jaderného reaktoru v Černobylu 26.
dubna 1986. Černobylská katastrofa totiž zapůsobila jako mobilizační faktor. Nejenže se
tématu společně chopila řada ekologických a mírových skupin, čímž se vytvořilo nové
138
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hnutí proti jaderné energii, ale i východoněmecké obyvatelstvo začalo být k celé
problematice vnímavější..139 Přestalo být k ekologickým otázkám laxní a začalo se o
problematiku více zajímat a angažovat se v ní.

Cílem práce ekologických skupin bylo upozorňovat společnost na ekologické
problémy v zemi. Jejich duchovním zdrojem byla křesťanská víra, především
evangelická, i po organizační stránce spadaly pod evangelickou církev, která jim
poskytovala zázemí, jejich práce však už neměla oslovovat jen křesťany, ale širší
společnost. Skupiny využívaly prostory církve a kancelářskou techniku, činnost
probíhala pod její záštitou, vycházela ale navenek, ke společnosti.140

Ekologické skupiny tak začaly nahrazovat závazky, které si počátkem
sedmdesátých let vytyčil stát, ale po několika letech na jejich plnění zcela rezignoval:
šířit ekologické povědomí u obyvatelstva, odhalovat ekologické zátěže, jejich příčiny,
důsledky a navrhovat nápravná opatření. Za tímto účelem pořádaly ekologické skupiny
nejrůznější výstavy, přednášky a diskuse, podílely se na přípravě bohoslužeb,
připravovaly konkrétní projekty v terénu a vypracovávaly ekologicky relevantní texty.

Charakter ekologických skupin byl různorodý. Mnohé skupiny měly jen hrstku
členů, například pracovní skupina z Eisenachu jich měla patnáct.141 Byly ale i takové,
které sdružovaly několik desítek aktivistů, jako skupiny z Halle, Lipska nebo Drážďan.
Některé fungovaly po delší dobu, jiné se po několika měsících opět rozpadly.
K brzkému zániku byly zpravidla odsouzeny ty skupiny, které vznikly za účelem
uskutečnění jen jednoho konkrétního projektu nebo ty, jejichž veřejná činnost příliš
provokovala státní orgány. Zásahy Stasi měly fatální následky především pro menší
ekologická sdružení.

Existovala ekologická uskupení, která se věnovala jen jednomu specifickému
tématu. Příkladem může být skupina ze Schwerinu. V roce 1983 se postavila proti
plánované výstavbě nové rychlostní silnice z Ludwigslustu do Wismaru, která měla vést
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téměř nedotčenou přírodní krajinou podél východního břehu Schwerinského jezera.142
Tato iniciativa byla úspěšná. Státní místa sice protestní akce zakazovala, došlo i na
zatýkání, nakonec však iniciativa všech zúčastněných byla úspěšná. Trasa dálnice byla
pozměněna a nakonec celý projekt zrušen.143

Větší ekologické skupiny se zabývaly více tématy a některé dokonce zakládaly
tematické podskupiny. Velmi rozvětvená byla i ekologická skupina v Drážďanech. Ta
vznikla roku 1983 z iniciativy „Čistý vzduch pro děti na prázdninách“. Vzhledem
k narůstajícím aktivitám si brzy vytvořila šest dalších podskupin tematicky zaměřených
na energii, životní styl, vodní hospodářství, udržování hrobů, ochranu živočichů a
ekologickou výchovu.144

Pokročilá byla také činnost na ochranu přírody a životního prostředí v Lipsku.
Na jaře roku 1981 tu při farním úřadě pro mládež vznikla „Pracovní skupina za životní
prostředí“ (Arbeitsgruppe Umweltschutz). Skupina vzešla z osobních kontaktů mezi
studenty teologických seminářů s dalšími mladými křesťany, kteří se scházeli a
společně diskutovali o problematice životního prostředí. Z první společné veřejné akce
„Mobilně bez auta“ vzešla myšlenka založit ekologickou skupinu. Postupem času byly
její aktivity natolik rozsáhlé, že za účelem lepší koordinace ekologické práce bylo
zřízeno dalších devět tzv. projekčních podskupin, např. pro vyhledávání ekologických
škod v Lipsku a jeho okolí, pro vyhledávání cyklistických stezek nebo pro přetváření
skládek odpadů ve veřejné parky. Zástupci aktivistů se pravidelně scházeli a jednou
měsíčně vydávali informační brožuru Streiflichter, v níž informovali o svých
plánovaných seminářích a akcích nebo o nich zpětně referovali.145
V roce 1983 bylo v NDR aktivních na třicet ekologických skupin.146 Většina
z nich působila v jižní části země při místních evangelických institucích. Členy
ekologických skupin byly především mladí lidé ve věku mezi dvaceti až třiceti lety147,
kteří se pravidelně setkávali, zpravidla jedenkrát za týden či za čtrnáct dní. Zástupci
142
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ekologických skupin se scházeli i na centrální úrovni. Od roku 1981 se konaly tzv.
zimní semináře ve Schwerinu. V červenci 1983 se v Postupimi konalo setkání všech
ekologických skupin působících v NDR. Na shromáždění se nakonec dostavilo na sedm
set osob.148 Ve stejném roce začaly pod vedením teologa Petera Gensichena a faráře
Gerda Pfeiffera pracovní schůzky v Církevním výzkumném centru ve Wittenbergu. Při
této příležitosti vycházel časopis Astöße von und für Umweltgrupen, který setkání
připravoval a zpětně o nich informoval.

Zakládáním ekologických skupin se začalo formovat širší ekologické hnutí.
Společnými setkáními jejich zástupců se upevňovaly struktury a zlepšovala se vzájemná
komunikace. Ekologické hnutí v Německé demokratické republice bylo ovšem
determinováno politickým zřízením NDR. Co do počtu zainteresovaných osob a skupin
bylo relativně malé. Ovšem v nivelizované společnosti, jakou bezpochyby ta
východoněmecká byla, jeho význam neurčovalo množství osob, které se na něm
podílely, ale skutečnost, že svou činností nabízelo alternativu k oficiální politické
kultuře v zemi.

3.5 Reakce státu
Politické podmínky pro činnost ekologických skupin v osmdesátých letech
nebyly příznivé. SED se jakékoli vážně míněné ekologické politiky zřekla. Opatření, ke
kterým se při řešení ekologických problémů stát uchyloval, nebyla systémová, ale jen
kosmetická. Pokud vůbec nějaká opatření byla realizována, potom se zaměřovala jen na
odstraňování příznaků ekologických zátěží, nikoli jejich příčin. Nezávislé ekologické
iniciativy, zvláště byly-li veřejné, patřily mezi nechtěné příznaky selhávající ekologické
politiky. Stát na to musel nějakým způsobem zareagovat. Přístup SED k nově
vznikajícímu ekologickému hnutí byl dvojí. Jednak založila novou státní organizaci,
která v sobě měla ekologické aktivisty integrovat. Jednak využívala již osvědčených
represí a zákazů. Těmito způsoby se snažila udržet ekologické iniciativy pod dohledem.

SED neměla sebemenší zájem na tom, aby vznikaly nezávislé ekologické
skupiny. Ekologická činnost v rámci evangelické církve a formující se ekologické hnutí
148
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představovaly pro SED konkurenci, kterou bylo nutné nějakým způsobem oslabit. Proto
v březnu 1980 odpověděla založením nové státní instituce „Společnosti pro přírodu a
životní prostředí“ (Gesellschaft für Natur und Umwelt – GNU)149. Motivem pro vznik
GNU tedy nebyla starost státu o přírodu a životní prostředí, ale skutečnost, že již
existující státní organizace nebyly na rozdíl evangelické církve schopny dostatečně
reagovat na rostoucí ekologické povědomí ve společnosti.

Společnost pro přírodu a životní prostředí byla založena z rozhodnutí politbyra
SED v součinnosti se Spolkem pro kulturu150, Ministerstvem životního prostředí a
vodního hospodářství, Ministerstvem zemědělství, lesnictví a potravinářství a se
souhlasem Ústředního výboru SED.151 GNU, respektive její odborné skupiny pořádaly
tematické přednášky, semináře, výstavy a exkurse. Vydávala vlastní časopis Natur und
Umwelt, který však nebyl volně k prodeji. V době svého založení měla GNU šestnáct
set pracovních skupin, v nichž pracovalo okolo čtyřiceti tisíc členů. Ti se rekrutovali
především z ochránců přírody při Spolku pro kulturu. Ke konci osmdesátých let vzrostla
členská základna na šedesát tisíc. Kromě řady státních zaměstnanců, kteří v rámci své
profese byli konfrontováni s poškozováním životního prostředí (např. botanikové,
zoologové, meteorologové, lesníci, restaurátoři), se na činnosti GNU podíleli lidé, jež se
nechtěli nebo nemohli realizovat v církevních kruzích.

GNU nelze upírat jisté zásluhy v ochraně životního prostředí. Svými veřejnými
aktivitami přispívala k utváření ekologického povědomí. Byla to však státní organizace
a jako taková zcela pod kontrolou SED a Ministerstva pro státní bezpečnost. Kritická
činnost byla de facto vyloučená. Navíc práce na tématech, které SED vnímala jako
kontroverzní, byla i pro GNU tabu. V tomto ohledu nemohla Společnost pro přírodu a
životní prostředí zastoupit úlohu nezávislých církevních skupin. SED se proto
nepodařilo, aby prostřednictvím nové instituce kontrolovala dění na ekologické scéně.

V osmdesátých letech přibývalo střetů mezi ekologickými skupinami a státem.
Dokud se iniciativy omezovaly na prostředí církve, SED je tolerovala. Problém nastal,
149
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jakmile začaly být veřejné a zapojovalo se do nich stále více lidí. Formující se
ekologické hnutí tak začalo získávat nádech opozice. Ekologické skupiny však zpočátku
sami sebe za opoziční nepovažovaly. Naopak mnohé usilovaly o spolupráci se státními
institucemi při odstraňování ekologických zátěží a o dialog s nimi, který by napomohl
k tomu, aby politika a hospodářství ekologickou problematiku více zohledňovaly.
Církevní výzkumné centrum ve Wittenbergu se pokoušelo rozvíjet kontakty s odborníky
z GNU152, ekologická skupina z Eisenachu měla ve svém čele tzv. superintendanta,
který práci skupiny zaštiťoval a koordinoval ji se státními úřady153. Řada členů
evangelických skupin se účastnila kursů a akcí pořádaných GNU a pokoušela se s ní
spolupracovat.154

Aktivity ekologického hnutí a návrhy reformních kroků v oblasti ekologické
politiky však SED nevnímala jako konstruktivní podnět k diskusi, ale jako kritiku
režimu. Požadavky ochránců životního prostředí a jimi předkládané varianty stát chápal
jako odmítání sociální politiky SED a socialistického státního zřízení.155 Oficiální
spolupráci evangelických skupin s GNU proto bránil, jejich akce zakazoval, a pokud se
navzdory byrokratickým obstrukcím přeci jen konaly, posílal na ně své bezpečností
složky. Příslušníci policie a Stasi pak průběh akcí sledovali, občas vystupovali z utajení,
aby aktéry zastrašili či dokonce pozatýkali.

3.6 Politizace ekologického hnutí
V polovině osmdesátých let nabývalo ekologické téma dále na významu.
Důvodem byly jednak stále viditelnější ekologické problémy, které napomáhaly k tomu,
že aktivity již existujících skupin měly u obyvatelstva stále větší ohlas, jednak krize
mírového hnutí, kterou procházelo v letech 1983 a 1984. V souvislosti s pokračujícím
vyzbrojováním obou německých států a zvyšujícími se represemi SED proti mírovému
hnutí se ukázalo, že přílišná fixace na jedno téma mohla být pro jeho existenci fatální.
Skupiny za mír se tak začaly intenzivněji zabývat dalšími tématy.156 Jedním z nich byla
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právě ochrana přírody a životního prostředí. Při významných mírových skupinách
v Berlíně, Jeně, Výmaru či Saské Kamenici (před rokem 1990 Karl-Marx-Stadt) se dále
rozvíjely již existující ekologické podskupiny a vznikaly nové.157

Za podpory evangelické církve se dále konsolidovaly i ekologické skupiny mimo
mírové hnutí. Na celorepublikovém církevním shromáždění v roce 1984 ocenil Spolek
evangelických církví odvahu a fantazii ekologických skupin, se kterými se zasazují o
zlepšení stavu přírody a životního prostředí, a vyzval je, aby ve své práci dále
pokračovaly.158 Paleta ekologických aktivit v této době byla vskutku pestrobarevná.
Skupiny propagovaly myšlenku nahrazování automobilové dopravy alternativní
prostředky, jejich členové na svá shromáždění manifestačně sjížděli na jízdních kolech.
Ukazovaly možnosti zdravějšího stravování, zakládaly při farnostech ekologické
zahrady, ekologickým způsobem obhospodařovaly hřbitovy. Mezi časté akce patřilo
čištění vodních toků či úklid a zalesňování veřejných ploch. Některé skupiny přispěly k
záchraně volně žijících živočichů před negativními následky činnosti člověka, když
například migrujícím žábám pomáhaly dostat se přes veřejné komunikace. Byly
pořádány protesty proti zakládání nových skládek odpadu se snahou upozornit na
možnosti jeho třídění.

Ovšem vzhledem k tomu, že se SED neustále snažila nezávislou debatu o
ochraně přírody a životního prostředí umlčovat a od roku 1982 celou problematiku
tabuizovala, začalo ekologické hnutí skutečně získávat rysy politické opozice. Nejenže
se odvolávalo na existující ekologickou legislativu a obviňovalo státní místa z její
ignorace, ale začalo dokonce poukazovat na to, že příčiny ekologické krize spočívají
v politickém systému NDR. Sama SED tak přispěla k tomu, že se ekologické hnutí
začalo politizovat a přeměnilo se v systémovou opozici.

V polovině osmdesátých let se ekologické skupiny posunuly od reaktivní
k preventivní ochraně životního prostředí. Prevence měla také spočívat v demokratizaci
Německé demokratické republiky a občanské participaci. Některé ekologické skupiny
tak navázaly na myšlenky, které již v sedmdesátých letech formuloval Heino Falcke. Na
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koncilu saské evangelické církve v roce 1985 byl jednomyslně schválen dokument,
který jasně upozorňoval na souvislosti mezi mírem, ekologií a spravedlností.159

Na třetím setkání zástupců ekologických skupin, které pořádalo Církevní
výzkumné centrum ve Wittenbergu od 26. do 28. dubna 1985, byly deklarovány
politické požadavky ekologických skupin. Chtěly po státu, aby je zapojil do svých
aktivit na poli ekologie a do jejich plánování, aby informoval o územních ekologických
problémech a aby uznal autonomii ekologických skupin a umožnil angažování
církevních uskupení na veřejnosti.160

Na regionálních ekologických setkáních, které brzy pravidelně pořádaly všechny
zemské církve161, často zaznívala kritika státních míst. Nevoli budilo především
utajování dat. Uvolnění informací o stavu přírody a životního prostředí bylo prakticky
nejdůležitější politickou podmínkou pro systematické ekologické jednání. Teprve
znalost skutečného stavu, ekologických zátěží a jejich příčin mohlo vést ke
konstruktivní ochraně.

Kritický potenciál nerostl jen v nezávislých ekologických skupin, ale i ve státní
GNU. Společnost pro přírodu a životní prostředí nesledovala svou činností žádné
politické cíle, což některé její členy motivovalo k založení nových sdružení, tzv.
„Zájmových sdružení pro ekologii měst“ (IG Stadtökologie). Ta vznikala na místní
úrovni v rámci Spolku pro kulturu od poloviny osmdesátých let. Na rozdíl od ostatních
odborných skupin GNU se mnohé z těchto nově vzniklých sdružení definovaly jako
ekologicko-politické skupiny nebo jako občanské iniciativy.162 Byla dokladem toho, že
se ekologická problematika v NDR politizuje.

IG Stadtökologie se věnovaly ochraně životního prostředí ve městech a
v souvislosti s tím i sociálním problémům, které ekologické zátěže způsobovaly, a jejich
příčinám. Některé velice záhy odhalily, že spočívají v samotném státním zřízení NDR.
Požadovaly ekologickou reformu politiky a hospodářství a reformu GNU. V roce 1987
159
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existovalo 380 těchto zájmových uskupení. Některé z nich, jednalo se především o ty
s radikálnějšími požadavky, měly značný opoziční potenciál.

Ukazuje se, že ekologické hnutí začalo získávat politicko protestní charakter
v letech 1984 a 1985 následkem represí ze strany SED. Její sveřepé odmítání dialogu
s ekologickými skupinami a zatajování faktů o stavu životního prostředí vedlo k tomu,
že ekologické skupiny začaly spatřovat cestu k nápravě v systémových změnách
v NDR.

3.7 Kvalitativní přeměna ekologického hnutí v druhé polovině
osmdesátých let
Ekologickým skupinám se navzdory neustálým střetům se státními orgány a
přibývajícím neshodám s církevní byrokracií163 podařilo vytvořit pevné struktury.
Odrazilo se to však na jejich organizaci. Ekologické skupiny byly neformálně
strukturované, kontakty se rozvíjely především na bázi osobních vztahů a přátelství. Od
roku 1982 se skupiny sice začaly propojovat. Smyslem bylo především zajistit lepší
koordinaci společných projektů, usnadnit výměnu informací, navazovat nové vztahy a
zlepšit efektivitu práce. K organizaci či propojení skupin na celorepublikové úrovni
však nedošlo. Byla pro ně tedy charakteristická určitá roztříštěnost. Na společných
setkáních ekologických skupin na seminářích ve Schwerinu a v Berlíně i na
každoročním semináři nezávislého mírového a ekologického hnutí „Konkrétně pro mír“
(Konkret für den Frieden) se již od roku 1984 diskutovalo o propojení skupin na
národní úrovni.164

Významný krok k formalizaci ekologického hnutí představovalo založení
„Ekologické knihovny“ v Berlíně (Umwelt-Bibliothek - UB) 2. září 1986. Ekologická
knihovna měla svůj původ v Pracovní skupině pro ekologii a mír, která od roku 1983
působila při farní obci v berlínské čtvrti Lichtenberg. Činnost skupiny vyvolávala
nepochopení jak u státních úřadů, tak i představitelů farní obce. Státu byly trnem v oku
především její aktivity upozorňující na vymírání lesních porostů v Krušných horách a na
163
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bagatelizování problému státem. Farní obec v Lichtenbergu zase byla znepokojena
skutečností, že se skupina rozrůstala o stále více laiků, kteří měli ambice oslovovat širší
skupiny obyvatelstva založením ekologické knihovny. Tím se podle ní skupina příliš
politizovala a obec proto chtěla získat zpět své prostory, ve kterých skupina působila.165

Myšlenkou založit ekologickou knihovnu se skupina zaobírala již delší dobu,
ovšem zázemí se jí podařilo získat až v roce 1986.166 Nové prostory jí poskytl pastor
Hans Simon ve sklepení domu Sionské obce v centru Berlína. Začala tak realizace
později velice úspěšného projektu, na kterém se kromě Hanse Simona podíleli i Carlo
Jordan, Wolfgang Rüddenklau či Christian Halbrock. V době svého otevření
disponovala knihovna několika desítkami exemplářů odborné ekologické literatury.

K dodání mnoha titulů přispěl Wolfgang Rüddenklau. Jako jeden z prvních
aktérů ekologické scény získal na počátku roku 1986 od státu povolení vycestovat do
Spolkové republiky. V centrále strany Zelených v Bonnu obstaral nerůznější brožury a
knihy s ekologickou tematikou, které dopravil do západního Berlína. Díky kontaktům s
Rolandem Jahnem, který zde po svém vyhoštění z NDR v roce 1983 působil jako
novinář západoněmecké stanice ARD, se následně podařilo přes poslance Spolkového
sněmu ze strany Zelených zorganizovat první transport této literatury do východního
Berlína.167

Ekologická knihovna však zpočátku měla problémy získat u dalších opozičních
skupin uznání, protože některé ji vnímaly jako konkurenta. To se týkalo např.
Ekologické skupiny z Friedrichsfeldu, která plánovala podobnou záležitost, ovšem
v době založení Ekologické knihovny v Berlíně ještě nedisponovala vhodnými prostory,
nebo „Knihovny mírových textů“ z Berlína (Friedensbibliothek).168 Původní nesnáze se
však podařilo překlenout a Ekologická knihovna v Berlíně se brzy stala významným
komunikačním a koordinačním centrem východoněmecké opozice.
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Umwelt-Bibliothek nezůstala jen u svého původního záměru vytvářet ve
společnosti kritickou atmosféru tím, že ve své knihovně nechávala studijní a informační
ekologické materiály vzniklé jak na území NDR, tak i Spolkové republiky. Již
v listopadu 1986 se začala na ekologickém hnutí aktivně podílet pořádáním
nejrůznějších akcí, např. třetího berlínského ekologického semináře věnovaného
atomové energii a alternativním zdrojům (Atomkraft und alternative Energien)169, a
vydáváním samizdatového časopisu170.

Časopis pod názvem Umwelt-Bibliothek, později Umweltblätter začala
Ekologická knihovna vydávat po vzoru Iniciativy za mír a lidská práva (Initiative
Frieden und Menschenrechte) a jejího samizdatu Grenzfall. Články zde uveřejněné
nezřídka kritizovaly státní ekologickou politiku, především zatajování dat o skutečném
stavu životního prostředí. Postupem času se objevovaly i ostřejší příspěvky dotýkající se
cenzury, nerespektování lidských práv, ignorování reformní politiky v Sovětském
svazu, či dokonce požadavků omezení moci SED a nového ideologického programu.171

Umwelt-Bibliothek byla informačním zdrojem pro širší veřejnost a záchytným
místem pro ostatní východoněmecké opoziční skupiny. Původně se sice zabývala jen
otázkou ochrany životního prostředí, ale zanedlouho po svém vzniku obohatila svou
činnost i o problematiku míru ve světě, občanských práv nebo svobody cestování. 172
Její význam umocňovala i skutečnost, že jako jedna z mála opozičních uskupení
disponovala vlastními stálými prostory a dokonce kopírovacími zařízeními a
tiskařskými stroji.

Do širšího povědomí se Ekologická knihovna dostala po událostech v listopadu
1987, když její sídlo v noci z 24. na 25. listopadu 1987 obsadili příslušníci Stasi. Celá
akce byla namířená proti ilegálnímu časopisu Grenzfall, jehož tisk probíhal mimo jiné
na strojích, které měla knihovna v užívání. Přistižení spolupracovníků knihovny při
ilegální činnosti mělo posloužit ke kriminalizaci této instituce. Přítomnost redaktorů
169
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časopisu a lidí z Umwelt-Bibliothek si Stasi zajistila prostřednictvím svého neoficiálního
spolupracovníka Rainera Dietricha. Shodou okolností však akce nedopadla tak, jak ji
agenti Stasi naplánovali. Během přepadení sice byly objeveny matrice pro tisk
Grenzfallu, ale právě se tiskly ekologické Umweltblätter. Navíc opoziční aktéři
bezprostředně akci přítomni nebyli, protože automobil, jímž je měl Dietrich na místo
určení dopravit, byl nepojízdný.173

Během akce „Past“ bylo nakonec zatčeno sedm spolupracovníků Ekologické
knihovny a oficiální zpráva zavádějícím způsobem informovala představitele církve, že
v jejích prostorách, které knihovně propůjčila, se vydávaly ilegální tiskoviny.174 Celá
akce a následný postup Stasi ovšem vyvolaly ohromnou vlnu solidarity. Na odpoledne
25. listopadu svolali představitelé opozice pokojnou protestní demonstraci. Před
Sionským kostelem se sešlo na dvě stě demonstrantů spolu se západoněmeckými
žurnalisty.175 Vzhledem k zákazu veřejného shromažďování měly další protesty podobu
tichých stráží v kostelech nebo tichých demonstrací.

Do Berlína se sjížděli příslušníci opozičních skupin z celé NDR, aby se účastnili
tichých demonstrací či poskytli jinou formu podpory. Přicházely solidární dopisy ze
Spolkové republiky i od představitelů opozice z ostatních východoevropských států.
Pod tlakem projevů soudržnosti z domova i ze zahraničí byli nakonec 28. listopadu
1987 propuštění i dva nejdéle zadržovaní, Wolfgang Rüddenklau a Bert Schlegel.176
Listopadové události napomohly k tomu, že se do té doby značně roztříštěná opozice
přestala zabývat svými názorovými rozdíly a semkla se ke spolupráci. Po vzoru
Ekologické knihovny v Berlíně pak byly zakládány podobné instituce i v dalších
východoněmeckých městech, do roku 1988 jich vzniklo patnáct.

Navzdory církevním strukturám a Ekologické knihovně v Berlíně zůstávala
spolupráce jednotlivých ekologických skupin slabě vyvinutá a výměna informací
nanejvýš kusá. Obsazení Ekologické knihovny v Berlíně v listopadu 1987 sice přispělo
ke spolupráci mezi skupinami a posílilo jejich soudržnost, přesto zaznívaly hlasy
173
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volající po účinnějším organizačním rámci. Na čtvrtém ekologickém semináři v Berlíně,
který se konal koncem listopadu 1987, Carlo Jordan a pět dalších spolupracovníků
Umwelt-Bibliothek navrhlo založit jakýsi spolek, v němž by se sloučily všechny
ekologické skupin v NDR.177

O podobě takového spolku se dále vedly poměrně vzrušené diskuse. Především
anarchisticky orientovaná většina Ekologické knihovny nesouhlasila s tím, že by ke
sloučení skupin mělo dojít shora. Nakonec se ve dnech 8. až 10. ledna 1988 v bytě
Carlo Jordana sešlo na třicet až čtyřicet zástupců ekologických skupin z většiny
východoněmeckých regionů, kteří i navzdory určitým pochybám a námitkám
z Ekologické knihovny založili novou organizaci „Archa – zeleně-ekologická síť
v evangelické církvi“ (Arche – grün-ökologisches Netzwerk in der Evangelischen
Kirche). Později byl název zkrácen na „Ekologická síť Archa“ (Grünes Netzwerk
Arche).178

I přes prohlášení, že „Archa nepředstavuje žádnou centralistickou strukturu a
nechce, aby se jí ostatní skupiny podřizovaly, [že jí] jde především o tematickou a
vědeckou podporu lokálních ekologických aktivit, odborné a metodické práce skupin a
jednotlivců [...]“, se po založení Archy neshody s Umwelt-Bibliothek ještě více
prohloubily. Byla patrná snaha zastánce Archy v rámci Ekologické knihovny izolovat a
omezit zde jejich vliv. Vzájemný nesoulad vedl nakonec k tomu, že Archa vydala
vlastní nezávislý časopis Arche-Iinfo, načež byli iniciátoři nové organizace Carlo
Jordan, Matthias Voigt, Falk Zimmermann a Christiane Schultová z Ekologické
knihovny vyloučeni.179 Došlo tak k definitivnímu rozkolu mezi oběma organizacemi.

Archa našla za podpory faráře Hanse-Petera Schneidera nové zázemí při Obci
sv. Ondřeje a Marka a navzdory počátečním problémům v rámci Umwelt-Bibliothek180
se začala myšlenka ekologické organizace vytvořené na principu celostátní sítě rychle
šířit. Berlínská skupina se rozrůstala a rychle vytvářela nové struktury mimo Berlín.
V jednotlivých východoněmeckých regionech byly zakládány poradní centra Archy a
177
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jmenováni regionální mluvčí, což mělo napomoci koordinovat práci alternativních
skupin a jednotlivých aktérů a jejich vzájemnou komunikaci. Regionální informační
centra Archy spadala pod „kancelář“ v Berlíně, ovšem jejich poradní zasedání se
pravidelně konala v regionech, mimo hlavní město.181 Síť fungovala na principu
federalismu a decentralismu. Publikační prvotinu Arche Info v létě nahradil
fundovanější časopis Arche Nova.

Časopis Arche Nova byl solidním informačním zdrojem ekologických informací.
Každé číslo mělo stanovené téma, k němuž jednotlivé skupiny dodávaly relevantní
materiály nebo vypracovávaly své vlastní příspěvky. Solidní podobou časopisu se
podařilo oslovit i odborníky z řad vědců a lékařů, kteří svými informacemi přispěli
k tomu, že se podařilo získat a zveřejnit do té doby utajovaná ekologická data.182 Navíc
pod názvem Weiße Flecken („Bílá místa“) vycházela příloha, v níž byly zveřejňovány
články reflektující kritickou diskusi o stalinismu v Sovětském svazu v rámci nového
programu glasnosti a perestrojky.183 Vzhledem ke skutečnosti, že se oficiální místa
v NDR podobné debaty snažila omezovat, což dokládá i zákaz prodeje německé verze
časopisu Sputnik, a vůbec ignorovala reformní sovětskou politiku, přispíval časopis
Arche Nova ke glasnosti v NDR.
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4. Role ekologického hnutí v období 1989/1990

4.1 Doba předlistopadová
Koncem osmdesátých let narůstaly konflikty ekologických skupin se státem.
Ekologické akce nebyly účinnější než v předchozích letech, nepřiměly stát redefinovat
ekologickou politiku, na druhou stranu však rostl jejich opoziční charakter. Skupiny
byly čím dál tím ochotnější riskovat střet s SED. Navíc jak se rozvíjela organizace
ekologického hnutí, upevňovala se jeho pozice v rámci východoněmecké politické
opozice.

Dobrá komunikační struktura a síť spolupracujících ekologických skupin byly
předpokladem pro to, aby se ekologické hnutí na podzim 1989 mohlo zformovat do
nových politických stran. Tímto procesem procházela celá východoněmecká opozice.
Přispěly k němu dvě okolnosti. Zaprvé procházela NDR koncem osmdesátých let
vnitropolitickou krizí. Po zvolení Micheila Sergejeviče Gorbačova generálním
tajemníkem Komunistické strany Sovětského svazu 11. března 1985 začala v této
velmoci postupná liberalizace režimu.

Reformy vyhlášené v SSSR roku 1986 v podobě větší otevřenosti (glasnosť) a
ekonomické přestavby (perestrojka) však v NDR nenacházely odezvu. Pro opozici se
tak otevřelo nové pole pro kritiku SED. Zatčení některých představitelů opozice, kteří
v lednu 1988 při příležitosti vzpomínkových oslav na Rosu Luxemburgovou a Karla
Liebknechta demonstrovali za občanská práva, zákaz časopisu Sputnik v listopadu
1988, který ve znamení glasnosti přehodnocoval sovětské dějiny i současnost a konečně
zfalšování volebních výsledků v květnu 1989 přispěly k úvahám a diskusím uvnitř
opozice o možnostech založení politické strany.184

Zadruhé se některá opoziční uskupení snažila emancipovat od vlivu církve. Tyto
tendence se objevovaly již od počátku osmdesátých let. Tím, jak ve skupinách
184

EIGENFELD, Frank. Bürgerrechtsbewegungen 1988 - 1990 in der DDR. In EIGENFELD, F;
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pracujícími pod ochranou evangelické církve přibývalo více laiků a zvyšovala se jejich
odbornost, rostlo i jejich sebevědomí. Občas docházelo ke konfrontacím s představiteli
církevních obcí, jako tomu bylo v případě Berlínské církevní obce Lichtenberg185, kteří
narůstající nezávislost těchto skupin vnímali jako ohrožení své autority, a nebo v jejich
aktivitách spatřovali potenciální zdroj konfliktu se státem, který mohl vést k ohrožení
svébytnosti evangelické církve.

K zakládání skutečně nezávislých stran uzrála doba až koncem osmdesátých let.
V srpnu 1989 se skupina lidí kolem umělecké malířky Bärbel Bohleyové rozhodla
vytvořit politické sdružení, které by působilo v celém východním Německu. V září 1989
se sešlo na třicet zástupců opozičních skupin z Berlína a okolí a založili Nové fórum
(Neues Forum - NF).186 Nové fórum bylo vyjádřením ambicí organizovat se mimo
evangelickou církev za cílem větší politické účinnosti. V následujících týdnech vznikly
na podobné bázi Demokracie teď (Demokratie jetzt – Dj) a Demokratický přelom
(Demokratischer Aufbruch- sozial-ökologisch - DA).

Také v ekologickém segmentu se diskutovalo o vzniku zelené strany. Koncem
roku

1988

se

v Arše

vytvořila

pracovní

skupina

„Komunální

volby“

(Kommunalwahlen), která se po zjištění, že východoněmecký právní řád umožňuje
voličům jmenovat kandidáty do voleb a kontrolovat sčítání hlasů rozhodla při
příležitosti konání komunálních voleb v květnu 1989 navrhnout na jednotnou
kandidátku své vlastní zástupce.187 Poté, co tento pokus zkrachoval, bylo na setkání
regionálních zástupců Archy koncem dubna 1989 v Halle vydáno prohlášení, že při
příležitosti konání voleb do Lidové sněmovny v roce, které byly plánovány na rok 1991,
sestaví proti jednotné kandidátce Národní fronty vlastní „zelenou“ kandidátku.188

Namísto založení samostatné Strany zelených se však v září 1989 Archa usnesla
na zformování zvláštní ekologické skupiny v rámci nově vzniklého Nového fóra (Grüne

185
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Liste im Neuem Forum).189 Na jednu stranu mohli ekologové v období pokojné revoluce
využít jeho vzrůstající popularity, ovšem na stranu druhou hrozilo, že ekologické téma
zapadne v aktivitách občanského hnutí. V průběhu dalších týdnů proto probíhala další
jednání o organizační struktuře ekologického hnutí, která nakonec vyvrcholila 24.
listopadu 1989, když na šestém ekologickém semináři v Berlíně byla založena Strana
zelených v NDR (Grüne Partei in der DDR - GP).190

Původním záměrem nové ekologické strany bylo sjednotit většinu nezávislých,
křesťanských i státních ekologických skupin do jedné politické strany, která by mohla
usilovat o zastoupení v Lidové sněmovně.191 Tato snaha však ztroskotala. Státem
povolené ekologické skupiny, které byly součástí Společnosti pro přírodu a životní
prostředí a které se od října 1989 snažily vymanit ze státního vlivu, vytvořily vlastní
uskupení. Paralelně se Stranou zelených a jako její konkurent tak vzniká Zelená liga
(Grüne Liga – GL).192

V době, kdy v NDR vypukla pokojná revoluce, se ekologické hnutí nacházelo
na cestě k nové formě organizace a trochu trpělo tím, že ekologické téma v oněch
říjnových a listopadových dnech ustoupilo do pozadí. Prioritou účastníků revoluce byla
demokratizace NDR a znovunabytí ztracených svobod. Při demonstracích však
zaznívaly i požadavky zdravého životního prostředí193 a právě ekologické hnutí bylo
jejich hybnou silou. Nikoli v tom smyslu, že by přímo z jeho řad vzešly davy
demonstrujících, ale že pomohlo vytvářet kritickou společnost, která se v příznivých
podmínkách dokázala zmobilizovat. Role ekologického hnutí jako takového vzrostla
v obrozovacím procesu zformováním instituce „kulatého stolu“.

189

Arche Nova 5 (Januar 1990). In JORDAN, C.; KLOTH H. M. (ed.). Arche Nova : Opposition in der
DDR. Das „Grün-ökologische Netzwerk Arche“ 1988-90; mit den Texten der Arche Nova. Berlin :
BasisDruck Verlag, 1995, s. 476. ISBN 3-86163-069-9.
190
JORDAN, cit. 147, s. 178.
191
Arche Nova 5 (Januar 1990). In JORDAN, C.; KLOTH H. M. (ed.). Arche Nova : Opposition in der
DDR. Das „Grün-ökologische Netzwerk Arche“ 1988-90; mit den Texten der Arche Nova. Berlin :
BasisDruck Verlag, 1995, s. 475. ISBN 3-86163-069-9.
192
Arche Nova 5 (Januar 1990). In JORDAN, C.; KLOTH H. M. (ed.). Arche Nova : Opposition in der
DDR. Das „Grün-ökologische Netzwerk Arche“ 1988-90; mit den Texten der Arche Nova. Berlin :
BasisDruck Verlag, 1995, s. 476. ISBN 3-86163-069-9.
193
Berliner Zeitung z 30. 10. 1989 a Berliner Zeitung z 22. 11. 1989.

- 77 -

4.2 Období liberalizace NDR - zlatá éra ekologického hnutí
Dne 7. listopadu 1989 se v Berlíně poprvé sešli zástupci vlády a opozičních
skupin u takzvaného „kulatého stolu“, aby společně jednali o liberální obnově Německé
demokratické republiky. Ekologické hnutí zde bylo zastoupeno v podobě Strany
zelených, konkrétně doktorkou Marianne Dörflerovou a Carlo Jordanem.194 Začalo tak
poprvé ve své historii aktivně participovat na moci.

Po vzoru centrálního „kulatého stolu“ v Berlíně vznikaly tyto instituce i na
regionální úrovni. Téma ekologie nebylo v centru diskusí, ovšem tím, že u nich zasedali
zástupci ekologických skupin, mohli přinášet impulsy k ekologické politice. Řada
ekologických aktivistů převzala úřady v politice a státní správě. Tímto způsobem měli
přístup k moci a vstupovali do rozhodovacího procesu na všech politických úrovních. 5.
února 1990 byla vytvořena „vláda národní zodpovědnosti“ v čele s Hansem Modrowem,
do níž byli „kulatým stolem“ vysláni a jako ministři bez portfeje jmenováni dva
zástupci ekologického hnutí – Mathias Platzeck za Stranu zelených a Klaus Schlüter za
Zelenou ligu.

Pádem SED odpadly zábrany pro ekologickou práci, čímž se podstatně zlepšily
podmínky pro působení ekologického hnutí. Kromě politické činnosti se ekologická
uskupení věnovala především osvětě. Shromažďovala a vyhodnocovala data o
ekologických zátěžích a zpřístupňovala je veřejnosti. Hlavní formou veřejné činnosti
bylo vydávání letáků, brožur a jiných publikací.195 Navíc znovu nabytá svoboda tisku a
slova umožnila, aby se otázka ochrany přírody vrátila do veřejných médií. Televize,
rozhlas i tisk pravidelně přinášely zprávy o stavu životního prostředí a ekologických
zátěží v NDR. Od března 1990 vychází v listech Berliner Zeitung pravidelná příloha o
ekologii. Východoněmecká společnost je tak konfrontována s ekologickou situací
v zemi, což napomáhá k utváření ekologického uvědomění.
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Současně s obnovou NDR se ekologické hnutí obsahově a organizačně
profilovalo. Strana zelených si do počátku roku 1990 vytvořila celorepublikovou
organizační strukturu.196 Na prvním stranickém sjezdu, který se konal 10. února 1990
v Halle, se strana vyslovila pro ekologickou přeměnu NDR a schválila politický
program. V otázkách transformace východoněmeckého hospodářství a společnosti byl
program mlhavý. Dílčí oblasti přeměny však byly propracované detailně, týkalo se to
například energetiky, zpracování surovin a odpadu, dopravní politiky, zemědělství,
lesnictví, vodního hospodářství, ochrany přírody atd.197

3. února 1990 byla na zakládacím kongresu v Buna-Halle vytvořena Zelená
liga.

198

Podobně jako Strana zelených se účastnila jednání centrálního „kulatého

199

stolu“

, ovšem tato spolupráce zůstala jen krátkou episodou. Zelená liga se definovala

jako síť samostatných ekologických skupin, spolků a občanských iniciativ, která byla
nezávislá na politických stranách.200 Přímý podíl na moci představoval ohrožení této
nezávislosti. Nejprve se snažila zaštítit skupiny, které se na lokální i zemské úrovni
zabývaly podobnými ekologickými tématy, a koordinovat jejich práci. Iniciovala
dokonce několik celostátních ekologických projektů. Do poloviny roku 1990 je však
značně zredukovala a přesunula svou činnost na lokální úroveň. Těžiště její práce
spočívalo především v regionech.201

Kromě Strany zelených a Zelené ligy se v této neklidné době na území NDR
vytvořila ještě třetí organizace. Když se v listopadu 1989 od Společnosti pro přírodu a
životní prostředí odštěpila většina skupin IG-Stadtökologie, které se později podílely na
vzniku Zelené ligy, začal jejích rychlý zánik. Společnosti se během obrozovacího
procesu nepodařilo oprostit se od starých elit a reformovat se, řada jejích členů proto
vystoupila.202 Zbývající členové GNU se rozhodli založit zcela novou organizaci. 10.
března 1990 vznikl v Postupimi „Spolek na ochranu přírody v Německé demokratické
republice“ (Naturschutzbund der Deutschen Demokratischen Republik – NABU),
196
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později přejmenovaný na „Spolek na ochranu přírody v Německu“ (Naturschutzbund in
Deutschland). V zimě 1989/1990 začaly být na území NDR činné taky západoněmecké
ekologické organizace. S cílem získat nové členy zde své pobočky založily „Německý
spolek na ochranu životního prostředí a přírody“ (Bund für Umwelt und Natuschutz
Deutschland – BUND) či západoněmecká sekce Greenpeace.

V období liberalizace Německé demokratické republiky, tedy od vzniku vlády
Hanse Modrowa do konání prvních svobodných voleb v březnu 1990, se v NDR
etablovala podobná struktura ekologického hnutí jako ve Spolkové republice. Vedle
politické strany zde působily nepolitické nadregionální ekologické svazy a lokální
ekologické skupiny. Většina aktérů se přímo prostřednictvím zastoupení u „kulatých
stolů“ nebo nepřímo formou návrhů účastnila rozhodovacích procesů v otázkách
ekologické politiky.

Opatření na zlepšení životního prostředí se málokdy střetla s nesouhlasem.
Nenarážela na takový odpor ze strany zájmových skupin a některých politických stran,
jako tomu bylo ve Spolkové republice Německo, kde se musela tvrdě prosazovat.
Důvodem byl jednak katastrofální stav životního prostředí, který se musel urychleně
řešit, jednak síť neformálních kontaktů, která se zachovala z období totality. Díky nim
probíhala snáze spolupráce mezi správou, podniky a ekologickými skupinami.

Éra fungování Modrowovy vlády byla pro působení východoněmeckého
ekologického hnutí v mnoha směrech příznivá. Ovšem konáním svobodných voleb a
nastoupením cesty ke sjednocení obou německých států končí. Po celostátních a
komunálních volbách zanikají „kulaté stoly“, čímž se opět snížil politický vliv
ekologického hnutí. Během sjednocování Německa je pak stále obtížnější oslovovat
společnost ekologickými tématy a spolupracovat s dalšími zájmovými skupinami.

4.3 Východoněmecké hnutí ve sjednocujícím se Německu
Když 7. prosince 1989 zasedli zástupci vlády a opozice u „kulatého stolu“,
prvním opatřením, na kterém se dohodli, bylo vypracování nové ústavy NDR a
uspořádání nových voleb do Lidové sněmovny. Termín voleb byl nejprve stanoven na 6.
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květen 1990, ovšem překotný vývoj v NDR si vyžádal přesunutí termínu na dřívější
dobu. Nejenže totiž neustával odliv východoněmeckého obyvatelstva do Spolkové
republiky, ale stále častěji zaznívaly hlasy proti demokratické obnově NDR a pro
znovusjednocení obou německých států.

První demokratické volby do Lidové sněmovny se nakonec konaly 18. března
1990. Vítězství ve volbách si připsalo uskupení Aliance pro Německo podporovaná
západoněmeckou CDU, která následně sestavila vládu se sociálními demokraty a
liberály. Politické strany založené představiteli východoněmecké opozice ve volbách
propadly. Uskupení Spojenectví 90 (Bündnis 90), v jehož rámci do Lidové sněmovny
kandidovaly Nové fórum, Demokracie teď a Iniciativa pro mír a lidská práva, získalo
2,9 procent hlasů. Ve sněmovně tak bylo zastoupeno jen dvanácti mandáty.203

Ekologické hnutí bylo ve volbách zastoupeno Stranou zelených, která
kandidovala v koalici s Nezávislým svazem žen (Grüne Partei + Unabhänginger
Frauenverband, jinak také Grüne Partei–UFV). Její volební výsledek byl ještě nižší, jen
2 procenta. Do sněmovny se tak dostalo jen osm zástupců: Vera Wollenbergerová
(Berlín), Christine Grabeová (Erfurt), Ernst Dörfler (Magdeburg), Matthias Platzeck
(Postupim), Bernd Reichelt (Lipsko), Peter Hildebrand (Drážďany), Uwe Täschner
(Saská Kamenice) a Jürgen Mäder (Halle). Ti ve sněmovně vytvořili frakci společně
s poslanci ze Spojenectví 90.204

Výsledky komunálních voleb, které se konaly 6. května 1990, nebyly pro Stranu
zelených o mnoho příznivější. Celorepublikový průměr činil něco přes dvě procenta.
V zemských volbách 14. října 1990 překročili Zelení pětiprocentní hranici jen v těch
zemích, kde se spojili s ostatními občanskými iniciativami. Dostali se tak do zemských
parlamentů v Sasku (v koalici s Novým fórem, Demokracií teď a Nezávislým svazem
žen), Durynsku (v koalici s Novým fórem, Demokracií teď) a Sasku-Anhlatsku (v
koalici s Novým fórem).205
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Důvod malých volebních zisků východoněmeckých občanských iniciativ
spočíval v tom, že jejich představitelé chtěli Německou demokratickou republiku
reformovat. Většina obyvatel to vnímala jako nový experiment. Svůj hlas ve volbách do
Lidové sněmovny odevzdala Alianci pro Německo, protože ta reprezentovala cestu
sjednocení se Spolkovou republikou. Na zemské a komunální úrovni lidé také
preferovali spíše větší politické strany zaštítěné západoněmeckými. K těmto stranám
měli větší důvěru.

Během sjednocování obou německých států byla ekologie jedním z hlavních
politických témat. Sjednocené Německo mělo být součástí Evropské unie, německá
vláda proto byla vázána povinností podniknout kroky na zlepšení katastrofálního stavu
životního prostředí v budoucích nových spolkových zemích. U většiny východních
Němců naopak zájem o životní prostředí ochabl. Změna režimu pro ně byla zárukou
aktivní ekologické politiky a proto neviděli potřebu se ve věcech ekologie angažovat.

Sjednocení obou německých států proběhlo přistoupením spolkových zemí NDR
ke Spolkové republice Německo. Prakticky tak došlo k transferu západoněmeckého
státního zřízení na nové spolkové země. Tím byla také dána míra přeměny ekologického
práva a ekologické politiky do podoby fungující ve Spolkové republice. Ekologické
hnutí mohlo využívat všech základních práv, na lokální i celostátní úrovni mělo přístup
k politické moci, zároveň se ale muselo začít tvrdě prosazovat vůči politickým a
hospodářským zájmům i vůči zájmům velké části obyvatelstva.

Po sjednocení Německa zůstalo ekologické hnutí v nových spolkových zemích
zastoupeno třemi pilíři, které se vytvořily v průběhu roku 1990. Došlo však k určitému
posunu. Strana zelených se po prvních celoněmeckých volbách, kterých se účastnila
společně se Spojenectvím 90, spojila se západoněmeckými Zelenými, čímž vzniklo
Spojenectví 90/Zelení (Bündnis 90/Die Grünen). Zelená liga a NABU se etablovaly
jako nadregionální ekologické svazy a posunuly se k větší profesionalitě. Spolu
s ostatními organizacemi jako Greenpeace a BUND nabízely stabilní strukturu pro
konkrétní projekty na ochranu přírody a životního prostředí. Nezávislé místní
ekologické skupiny převzaly kontrolní funkci na místní úrovni. Byla pro ně ale
charakteristická značná fluktuace. Vznikaly, zanikaly a měnily svoji podobu v závislosti
na místních ekologických podmínkách. Zároveň však ekologické hnutí v nových
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spolkových zemích trpělo poklesem zájmu ze strany obyvatelstva. Ekologickou
tematiku zastínily nové problémy spojené s vnitřním sjednocováním země.
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Závěr
Širší reflexe ekologické problematiky začala v Německé demokratické republice
na přelomu šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století. Po několika desetiletích
praktického nezájmu o ochranu přírody a životního prostředí se i na oficiálních místech
rozvinula

ekologická

debata,

která

vyvrcholila

vytvořením

pozoruhodného

institucionálně-legislativního rámce pro aktivní ekologickou politiku. Impulsy pro
změnu do té doby laxního postoje státních orgánů přišly jak z mezinárodní, tak
z vnitropolitické scény.

Zahraniční politika SED se v šedesátých letech soustředila na to, aby Německá
demokratická republika byla mezinárodně uznána jako druhý německý stát a vystoupila
tak z určité izolace. Usilovala o zlepšení své reputace u západoevropských států, což
mimo

jiné

zahrnovalo

politiku

zohledňující

životní

prostředí.

Ekologickou

problematikou se v této době zabývala také Organizace Spojených národů, jíž se NDR
chtěla stát členem. Kromě toho však špatný stav životního prostředí představoval i
vnitropolitický problém. Hrozilo, že si jej obyvatelé země budou více uvědomovat a
volat po nápravě, což pro SED představovalo určité riziko.

Prvním konkrétním krokem ke změně postoje SED k ekologické problematice
byla nová ústava z roku 1986. Článek 15 zakotvil povinnost státu a společnosti chránit
v zájmu zdraví všech obyvatel přírodu a životní prostředí. Na ústavu dále navazoval
další systém zákonů, který vytvořil právní rámec pro aktivní ekologickou politiku.
Určující roli v tomto systému měl „Zákon o plánovaném utváření socialistické kulturní
krajiny v NDR“ a jeho prováděcí předpisy. Správa vytvořená za účelem utváření,
kontroly a ochrany životního prostředí byla koncipována centralisticky a hierarchicky.
Nástrojem pro prosazování ekologické politiky bylo centrální plánování.

Z ideologického hlediska představovalo centrální plánování nejlepší možný
instrument pro řízení státu. Jeho pomocí chtěla SED dosáhnout úspěchů také
v ekologické politice. Jako v jiných oblastech však i zde selhal. Stalo se tak především
kvůli nedostatku politické vůle aktivní ekologickou politiku realizovat. Příčina
spočívala také ve vysokých nákladech, které stát v období vleklé hospodářské krize
nebyl schopen financovat.
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Z principu jednoty ekonomie a ekologie, který SED deklarovala počátkem
sedmdesátých let, brzy mnoho nezbylo. Investice do ekologické politiky byly po
prvních pěti letech aktivní ekologické politiky seškrtány, což vedlo k dalšímu
zhoršování stavu životního prostředí. Aby SED předešla možným nespokojeným
hlasům ze strany veřejnosti, které mohly představovat ohrožení její moci, snažila se
ekologické téma systematicky tabuizovat. Usnesení o tajnosti veškerých ekologických
dat vydané roku 1982 potvrdilo, že si dál SED ve společnosti žádnou ekologickou
debatu nepřeje.

Od počátku sedmdesátých let probíhala paralelně s ekologickou diskusí na
oficiálních místech i diskuse neoficiální. Platformou pro ni byla východoněmecká
evangelická církev, která v tuto dobu byla ovlivněna globálními úvahami o budoucnosti
lidstva v industriální společnosti. Díky novému postavení církve ve státě se mohla
rozvíjet poměrně otevřeně. Evangelická církev v roce 1971 redefinovala svůj vztah
k socialistickému zřízení NDR, což jí napomohlo k získání určité autonomie. Po setkání
delegace Spolku evangelických církví vedené biskupem Albertem Schönherrem s
generálním tajemníkem SED Erichem Honeckerem 6. března 1978 stát tuto autonomii
v zásadě uznal a do vnitřních záležitostí církve nezasahoval.

Ekologická tematika našla v evangelickém prostředí značnou odezvu. Dokládá
to mimo jiné fakt, že se problematikou životního prostředí a civilizace měly přímo
zabývat dvě církevní instituce, a to „Výbor pro záležitosti církve a společnosti při
Spolku evangelických církví v NDR“ (Auschuß Kirche und Gesellschaft beim Bund der
Evangelischen Kirchen in der DDR) a „Církevní výzkumné centrum ve Wittenbergu“
(Kirchliche Forschungsheim Wittenberk). Nezávislá ekologická diskuse zprvu probíhala
v souladu s oficiální linií, protože i v evangelických kruzích nejprve převládalo
přesvědčení, že centrální plánování je vhodným nástrojem pro řešení ekologických
problémů.

Intenzivní vědeckou prací, kterou doprovázela publikační činnost a odborná
setkání, získala ekologie v prostředí evangelické církve pevnou a trvalou pozici. Když
v druhé polovině sedmdesátých let stát v aktivní ekologické politice polevoval, začaly
být některým aktérům zřejmé souvislosti mezi politicko-hospodářskými strukturami
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NDR a ekologickými problémy v zemi. Ekologická diskuse se posunula k opatrné
kritice státních míst a získávala opoziční charakter.

SED svým bezpečnostním aparátem tuto paralelní debatu sledovala, ovšem
dokud se rozhovory vedly pod střechou evangelické církve, nezasahovala proti nim. To
se změnilo počátkem osmdesátých let, když církevní výbory a pracovní skupiny v čele
s Církevním výzkumným centrem ve Wittenbergu přešly od teologicky motivované
diskuse k požadavku jejího převedení do praktické roviny. Pravidelnou publikací
ekologických témat v církevních listech a pořádáním ekologických akcí se církev
snažila oslovit širší veřejnost a vzbudit u ní ekologické povědomí.

Počátkem osmdesátých let se tak evangelická církev posunula od teoretické
roviny ke konkrétní formě ekologické činnosti. Začalo to nejprve vysazováním zeleně
na veřejných prostranstvích a apelem „Mobilně bez auta“. K těmto iniciativám brzy
přibyly další, neméně významné. Spolu s tím, jak byly ekologické zátěže stále zjevnější,
rostl i počet zainteresovaných. Na jejich společných akcích a setkáních vznikaly
neformální kontakty, které byly předpokladem pro zakládání prvních čistě ekologických
skupin. Jejich dalším rozvojem, systematickou činností a spoluprácí se formovalo
ekologické hnutí.

Neefektivní ekologická politika zapříčinila to, čeho se SED obávala. Vznikly
nezávislé ekologické skupiny. Strana na to reagovala doposud osvědčenými prostředky
v podobě represí a založení státní organizace na ochranu životního prostředí, které měly
hnutí oslabit. Oba se však ukázaly jako neúčinné. Nově založená „Společnost pro
přírodu a životní prostředí“ (Gesellschaft für Natur und Umwelt – GNU) svým
charakterem neumožňovala ani kritiku státních míst, ani práci na nejpalčivějších
ekologických problémech. Nedokázala tak zastoupit roli nezávislých ekologických
skupin. Represe vyvolávaly mezi postiženými solidaritu a přispívaly spíše k utužení
vzájemných kontaktů. Navíc příslušníci ekologického hnutí svou činnost odvozovali od
platných právních norem. Proto zásahy ze strany státu pro ně byly jasným dokladem
jeho rezignace na ekologickou politiku. Možnou nápravu začali aktivisté spatřovat ve
změně stávajících poměrů. Ekologické hnutí se tak politizovalo a přeměnilo
v systémovou opozici.
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Zhruba od poloviny osmdesátých let docházelo ke kvalitativní přeměně
ekologického hnutí. Byla patrná určitá tendence skupin propojovat se na nadnárodní
úrovni. Ukázalo se, že několik celostátních seminářů a setkání zástupců ekologických
skupin nebylo pro zvýšení efektivity práce a lepší součinnost ekologických skupin
dostačující. Ekologické hnutí nastoupilo na cestu postupné formalizace. Prvním
stupněm tohoto procesu bylo založení „Ekologické knihovny“ (Umwelt-Bibliothek),
která se stala zdrojem informací nejen pro širší veřejnost, ale především pro jednotlivé
aktivistické skupiny z celé NDR. Tato forma však nebyla dostačující. Z Ekologické
knihovny proto vzešla myšlenka založit novou celostátního organizaci. Realizována
byla v lednu založením sdružení „Ekologická síť Archa“ (Grünes Netzwerk Arche).

Narůstající vnitropolitická krize v NDR a snaha některých ekologických skupin
emancipovat se od vlivu evangelické církve vedly v průběhu roku 1989 k jednání o
nové ekologické politické straně, která by dokázala pojmout většinu ekologických
aktivistů a skupin v zemi a kandidovat ve volbách vedle SED. Ačkoli se nakonec
nepodařilo sloučit aktéry ekologického hnutí pod jednu jedinou stranu, vznikem Strany
zelených (Grüne Partei) a Zelené ligy (Grüne Liga) byl fakticky realizován přerod části
ekologického hnutí v novou politickou sílu. Ekologické hnutí tak bylo součástí procesu,
kterým od roku 1988 procházela celá východoněmecká opozice.

Jako součást disentu sehrálo ekologické hnutí nezanedbatelnou úlohu
v přelomových letech 1989 a 1990. Masy demonstrujících, které na podzim 1989
přiměly čelní představitele SED odstoupit ze svých funkcí, sice nevycházely z jeho řad,
významnou měrou však přispělo k jejich mobilizaci. V následujících měsících se pak
hnutí prostřednictvím svých zástupců u „kulatých stolů“ účastnilo rozhodovacích
procesů a podílelo se na liberalizaci NDR. Jelikož ale podobně jako ostatní uskupení
vzešlá z disentu preferovalo demokratickou obnovu NDR před rychlým sjednocením se
Spolkovou republikou Německo, nedokázalo v nadcházejícím maratónu voleb oslovit
dostatečné množství voličů.

Neúspěchy ve volbách roku 1990 předznamenaly budoucí vývoj ekologického
hnutí. Počátkem devadesátých let ustoupil zájem o ekologii do pozadí a hnutí trpělo
nedostatkem zájmu většiny obyvatelstva. Zapříčinily to jednak problémy, které s sebou
přineslo německé sjednocení, jednak samotný pád východoněmeckého režimu.
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Zhroucením diktatury SED byla odstraněna řada velkých zdrojů poškozování přírody.
Nejhorší

ekologická

zátěž

ustala a stav

životního prostředí se zlepšoval.

Východoněmecké ekologické hnutí tak přestalo mít mobilizační charakter. Pomalu se
integrovalo do celoněmecké občanské společnosti a podmínky pro jeho další fungování
vyplývaly z liberálně demokratického systému Spolkové republiky Německo.
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Zusammenfassung
Die Quelle der Ökologiebewegung in der Deutschen Demokratischen Republik
war eine unabhängige Umwelt- und Naturschutzdebatte, die sich im Rahmen der
evangelischen Kirchen seit den siebziger Jahren entfaltete. Anfangs entwickelte sie sich
im Einklang mit der offiziellen Staatspolitik. Nach ein paar Jahren hat sich aber die
Lage verändert und das unabhängige Umweltengagement wurde zum nicht gewollten
Konkurrent.

Die politische Führung hat die Problematik des Umweltschutzes lange Zeit
verharmlost. Priorität für die SED lag nach dem Zweiten Weltkrieg auf der
Konsolidierung der Deutschen Demokratischen Republik und insbesondere ihrer Macht
in diesem Staat. Umweltschutz spielte eigentlich keine Rolle. Das änderte sich Ende der
sechziger Jahre. Für die SED war es immer wichtiger die internationale Anerkennung
zu gewinnen und den zweiten deutschen Staat aus einer gewissen Isolation
herauszuführen. Eines der dazu genutzten Mittel war auch der Versuch um eine
umweltfreundliche Politik. Es war eine Reaktion auf die internationale Diskussion über
Zukunftsfragen der Menschheit und der Erde. Mit diesem Thema befasste sich auch die
Organisation der Vereinten Nationen, derer Mitglied die DDR werden wollte. Daneben
war Umweltzerstörung für die SED ein innerpolitisches Risiko, weil er Unmut der
betroffenen Bürger erwachen konnte.

Ende der sechziger Anfang der siebziger Jahre hat die SED ein bemerkenswertes
legislativ-organisatorisches Instrumentarium zur aktiven Umweltpolitik geschaffen und
sie wirklich auch mittels der zentralen Planung betrieben. Nach den ersten fünf Jahren
hat sich aber gezeigt, dass nur mit der zentralen Planung die Umweltprobleme nicht zu
beseitigen waren. Die aktive Ökologiepolitik verlangte auch riesige Investitionen,
welche die SED in der Zeit der internationalen Wirtschaftskrise nicht zur Verfügung
hatte. Daraufhin ist die staatliche Bemühung Umwelt- und Naturschutz selbst zu
bestimmen und zu kontrollieren gescheitert. Weil die SED auf diesem Feld künftig
keine Erfolge garantieren konnte, begann sie dieses Thema in der Gesellschaft zu
tabuisieren.
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In

diesem

Zusammenhang

wuchs

die

Bedeutung

des

unabhängigen

Ökodiskurses in den ostdeutschen evangelischen Kirchen. Die Umweltfragen stießen
hier schon früher auf große Resonanz. Es wurden akademische Vorträge zu diesem
Thema von Theologen gehalten und neue theologisch-wissenschaftlichen Schriften
gedruckt. Bald gewann „Umwelt“ eine ständige und dauerhafte Position auf allen
kirchlichen Ebenen. Als aber der Staat die aktive Umweltpolitik nicht mehr ausübte und
so die Umweltschäden deutlicher waren, wurde das Umweltengagement der
evangelischen Kirchen immer wichtiger und auch für die Nichtchristen interessanter. So
lange sich die verschiedenen Umweltaktivitäten nur unter dem Dach der evangelischen
Kirche entwickelten, griff der Staat nicht ein. Er respektierte die in den siebziger Jahren
vereinbarte Autonomie der Kirche im sozialistischen Staat.

Seit dem Anfang der achtziger Jahre artikulierten die Umweltengagierten immer
deutlicher die Notwendigkeit, neben der theoretischen Arbeit für die Sache des
Umweltschutzes auch die praktische Arbeit zu leisten. Damit wollten sie in der
Öffentlichkeit mehr Umweltbewusstsein erregen, um so ihr ökologisches Verhalten zu
verbessern. Neben der regelmäßigen Herausgabe ökologierelevanter Texte wurden 1979
die ersten Baumpflanzaktionen durchgeführt und bald auch andere Aktivitäten realisiert.
Dabei wurden neue Kontakte geknüpft und neue Interessensgruppen gegründet. So
begann die Formierung einer neuen Ökologiebewegung.

Die unabhängigen öffentlichen Umweltinitiativen wiesen auf die Defizite der
SED-Politik hin, was für die Einheitspartei unakzeptabel war. Sie reagierte mit
Verboten, Repressalien usw. um die Umweltbewegung zu schwächern, aber gelungen
ist es ihr nicht. Ihre Gegenmaßnahmen haben eigentlich dazu beigetragen, dass mehr
Leute

die

Zusammenhänge

zwischen

den

Umweltschäden

und

dem

SED-

Herrschaftssystem wahrnahmen. Es kam so zu Politisierung der Umweltfrage und die
Ökologiebewegung wurde zur systembedingten Opposition.

Den

entstehenden

Umweltgruppen

gelang

es

feste

Gruppenstrukturen

aufzubauen. Damit war die Entwicklung zu einer Bewegung vorgezeichnet. Seit Mitte
der achtzigen Jahre kam es zu einem weiteren Aufbau der Umweltbewegung im Sinne
einer größeren Formalisierung. Man gründete neue überregionale Vereinigungen um die
Effektivität und Zusammenarbeit der Ökogruppen zu verbessern. Die quantitative
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Weiterentwicklung der Umweltbewegung erreichte ihren Zenit im November 1989 als
die Grüne Partei gegründet wurde. So trug sie in der Deutschen Demokratischen
Republik zur Entstehung der Zivilgesellschaft bei.
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