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Anotace
Bakalářská práce Vysvětlení volebních úspěchů PDS v nových spolkových zemích
v 90. letech sleduje dynamický vývoj volebních výsledků Strany demokratického socialismu
v průběhu 90. let na východě Německa a hledá klíč k jejich zdůvodnění. Autor hledá odpověď
na otázku, jak se z postkomunistické strany izolované v rámci stranického systému a
odsouzené řadou odborníků k zániku 10 let po znovusjednocení Německa stala koaličním
partnerem SPD v zemské vládě Meklenburska-Předního Pomořanska a v Senátu hlavního
města Berlína.
Vnitřní vývoj strany byl v 90. letech velmi konfliktní a ovlivnil zásadně podobu strany.
V PDS se vyprofilovaly čtyři ideologické proudy, na jedné straně neformální koalice
reformních socialistů a pragmatiků, kteří dominovali v předsednictvu strany a v zemských
frakcích, resp. spolkové frakci, a v opozici vůči nim ortodoxní komunisté s podporou
v členské základně a antisystémoví fundamentalisté. Roly sehrál i rozpor mezi přáním vedení
vést stranu směrem k reformní socialistické straně s celoněmeckými ambicemi a nutností
zohlednit biografii své široké členské základny.
Autor se zabývá pěti přístupy, která hledají příčiny volebních úspěchů PDS.
Klientelistický přístup hledá volební rezervoár PDS v bývalé vládnoucí třídě Německé
demokratické republiky. Protestně-populistická teze si všímá souvislosti nárůstu volebních
výsledků s rostoucími ekonomickými potížemi a pocitem odcizenosti na východě Německa.
Další teze vidí úspěch PDS v její artikulaci specifických východních zájmů a vymezování se
proti „kulturní dominanci“ západu. Přístup k PDS jako socialistické straně mluví o nové
konfliktní linii, kterou PDS úspěšně reprezentuje. A konečně PDS jako zástupkyně specifické
politické kultury východního Německa. Autor se kriticky zabývá jednotlivými přístupy a
hledá jejich slabiny a přednosti, aby si odpověděl na otázku: „Jak se podařilo
netransformované straně přežít v německé stranickém a politickém systému“?
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Úvod
V průběhu 90. let byla Strana demokratického socialismu (Die Partei des
demokratischen Socialismus) politology nejednou odsouzena k zániku. Patrick Moreau psal
v roce 1991: „PDS upadá z volebněpolitického i organizačního hlediska k regionální straně,
která reprezentuje stále menší podíl obyvatelstva bývalé NDR. Nachází se v krizi, která je
charakterizována

zrychleným

poklesem

organizačních

kapacit

i

jejího

voličského

1

potenciálu“ . Ještě v roce 1996 psal Dieter Roth, renomovaný volební analytik, že „PDS nemá
možnost dalšího růstu, neboť svůj zenit již překročila“2. Jenže ve volebním roce 1998
překonala PDS poprvé celorepublikovou pětiprocentní hranici a vstoupila do Bundestagu a
vytvořila první rudo-rudou koalici na zemské úrovni, o další rok později vyslala osm zástupců
do Evropského parlamentu a dva roky na to začala s SPD vládnout v hlavním městě země,
Berlíně.
Na fenoménu PDS mě zaujala otázka, jaké motivy vedly voliče k rozhodnutí dát svůj
hlas právě PDS, ne zcela transformované postkomunistické straně, která se hlásila k dědictví
své předchůdkyně Jednotné socialistické straně a kriticky se stavěla ke společenskému
pořádku a ekonomickému systému Spolkové republiky Německo. Čím si vysvětlit dynamiku
volebních úspěchů v 90. letech a společenské zakotvení strany v nových spolkových zemích?
Ve své práci se budu snažit najít jádro voličských úspěchů PDS. Budu hledat odpověď na to,
čím si strana získala podporu voličů nebo jaké okolnosti ji napomohly. Časově svoji práci
omezím na 90. léta. Konec 90. let uzavírá jednu etapu dějin strany. Ze strany izolované ve
1
2

MOREAU, P., Profil einer antidemokratischen Partei, München, Hanns-Seidel-Stiftung 1998, str. 458
Citováno dle JÖRS, I., Postsozialistische Parteien: Polnische SLD und ostdeutsche PDS im Vergleich,

Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006, str.
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stranickém systému se stává v roce 1998 koaliční partnerkou SPD v zemské vládě
Meklenburska- Předního Pomořanska.3 A v roce 2001 po senátních volbách v Berlíně
vytvořila se stejným partnerem další koaliční vládu. Z teritoriálního hlediska mě zajímají
pouze nové spolkové země, v nichž se vedle SPD a CDU zařadila mezi tři nejsilnější strany.
Ve starých spolkových zemích byly její volební výsledky v průběhu 90. let mizivé. Vztah
PDS a starých spolkových zemích mi bude v práci sloužit čistě instrumentálně, abych
v určitých momentech zdůraznil její postavení na východě Německa.
Mnoho odborníků se pokusilo vysvětlit, proč PDS již nezmizela podle předpovědí
z politické scény Německa, jací voliči a z jakých důvodů ji podporují, a přišlo s různými
přístupy a tezemi. Zaměřili se přitom na určitý charakter strany, který ji měl v daných
podmínkách sjednoceného Německa a transformovaných nových spolkových zemích zaručit
odezvu mezi voliči. Jako stěžejní pro svoji práci jsem si vybral teze, které hodnotí PDS jako
klientelistickou, protestně-populistickou, regionální, socialistickou nebo sociokulturně
zakotvenou stranu.
Literatura k fenoménu PDS v německém politickém systému se vzhledem ke
specifice tématu neliší pouze metodickým přístupem, nýbrž i postojem samotných autorů
k socialistickým idejím, k historii NDR a míře extremismu PDS.
Většina analýz o PDS se dá rozdělit do dvou hlavních proudů. Ten první vidí PDS jako
dysfunkční a rozkladný element na levém okraji osy levice-pravice přispívající k destabilizaci
politického systému a druhý proud vyzdvihuje její stabilizující, integrační, reprezentativní a
reformní funkci4.
Pokud vyberu nejdůležitější mnou použitou literaturu, na jeden pól zařadím bez pochyby
„stranického ideologa“ Michaela Brie, jeho vlastní práce nebo editorské počiny publikované
v PDS blízkém nakladatelství Karl Dietz Verlag5. Jeho předností byla dobrá vnitřní znalost
PDS a rozložení ideologických proudů. PDS nebyla podle něho vázána pouze na klientelu a
protestní voliče, ale měla potenciál svým socialistickým programem nabídnout alternativu a
oslovit i střední a mladší voliče.

3

První prolomení bariér přinesla tolerance menšinové vláda SPD a Zelených v Sasku-Anhaltsku v roce 1994,
což PDS dalo určitý vliv na kroky vlády, nikoli však plnou politickou odpovědnost.
4
HOUGH, D., KOSS, M., OLSEN, J., The Left Party in Contemporary German Politics, New York, Palgrave
Macmillan 2007, str.4
5

V mé práci cituji mj. Die PDS – Strategiebildung im Spannungsfeld von gesellschaftlichen Konfliktlinien und

politischer Identität, Berlin Karl Dietz 2000
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PDS jako dlouhodobý jev založený na artikulaci konfliktní linie sociální spravedlnost
versus volný trh viděla dvojice Gero Neugebauer a Richard Stöss6. Podle nich se točí hlavní
konkurence stran kolem osy sociální spravedlnost versus volný trh a osy libertarianismus a
autoritářství a PDS se dařilo oslovovat voliče pomocí artikulace sociální spravedlnosti.
Jako o symbiotickém soužití východního Německa a PDS píše Michael Gerth7. Podle
Gertha se PDS dokázala svoji rétorikou a programem naladit na postoje obyvatelstva, které
kontinuálně přežili přes velké společenské změny 90. let.
Styčné body mezi volebními úspěchy dvou postkomunistických stran, PDS a polské
SLD, hledá Inka Jörs8.
Na opačném pólu od Michaela Brie byly publikace z dílny autorů blízkých nadaci
Konrada Adenauera. Již dlouholetý pozorovatel PDS Patrick Moreau nebo Viola Neu9 se
zaměřili na potenciální nebezpečí ze strany PDS, přítomnost levicových extrémistů ve
strukturách strany a její kontakty na další extrémistická hnutí a strany.
V prvních dvou částech mé práce se budu věnovat empirické analýze strany samotné a
jejímu vnitřnímu vývoji. Na začátku popíši historii PDS a proces jejího srůstání s politickým
systémem Německa. Politická nabídka a vůbec image strany byly v 90. letech zásadně
ovlivněny jednak stále početnou členskou základnou a jednak vnitrostranickým bojem
ideologických proudů. Z tohoto důvodu se musím zabývat i organizační strukturou strany a
reálnému vlivu jednotlivých ideologických proudů mezi členy a ve strukturách strany a
mocenskému vztahu členské základny a stranického vedení. Charakteristikou sociální
struktury voličstva a jejím srovnáním se strukturou členstva uzavřu první část. Ve druhé části
práce ukážu na ideologii, programové nabídce a historickém diskursu uvnitř strany, jak PDS
chápe sama sebe a svoji funkci v německé společnosti.
V interpretační, třetí části představím jednotlivé přístupy politologů k vysvětlení
fenoménu PDS, ukážu jejich přednosti a slabiny a váhu v závislosti na čase. Kriticky

6

Vycházím z jejich knihy Die PDS: Geschichte. Organisation. Wähler. Konkurrenten, Leske: Budrich Opladen

1996
7

Využil jsem knihu Die PDS und die ostdeutsche Gesellschaft im Transformationsprozess: Wahlerfolge und
politisch-kulturelle Kontinuitäten, Hamburg Dr. Kovač 2003
8
Viz Postsozialistische Parteien: Polnische SLD und ostdeutsche PDS im Verglech, Wiesbaden, VS Verlag für
Sozialwissenschaften, 2006
9

např. jejich společná kniha Die PDS zwischen Linksextremismus und Linkspopulismus, Sankt Augustin,

Konrad-Adenauer-Stiftung 1994
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vymezím jednotlivé přístupy vůči sobě a budu se snažit najít tezi či teze, které vysvětlují
úspěchy PDS nejobšírněji.
V závěru shrnuji poznatky celé práce a prezentuji odpověď na výše položenou
výzkumnou otázku.

1.KAPITOLA
1.1 HISTORIE STRANY
Jednotná socialistická strana se na podzim 1989 ocitla tváří v tvář morálnímu, politickému a
především ekonomickému kolapsu10 svého vlastního výtvoru, Německé demokratické
republiky. Masový útěk obyvatelstva do sousedního Spolkového Německa a statisícové
demonstrace ve velkých městech delegitimizovaly mocenský monopol SED, který již
Sovětský svaz odmítl garantovat11. Odstoupení Ericha Honeckera z funkce Generálního
tajemníka Ústředního výboru SED 18.10. a krátké působení Egona Krenze na uvolněné funkci
nezastavilo ani překotný úpadek SED ani prohlubující se krizi v NDR. 1.12. byla většinou
10
11

GERNER, M., Partei ohne Zukunft? Von der SED zur PDS, München:Tilsner, 1994, str. 60.
GERNER, M., Partei ohne Zukunft?, str. 60.
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Lidové sněmovny zrušena vedoucí role SED ve společnosti a provedena tak odluka strany od
státu. 3.12. byli ze strany vyloučeni Erich Honecker a bývalý ministr státní bezpečnosti Erich
Mielke a 6.12. odstoupil ze všech svých funkcí Egon Krenz. První krok k radikální obnově
učinila SED na mimořádném stranickém sjezdu v prosinci 1989, na němž byl do čela strany
zvolen berlínský advokát Gregor Gysi, a místo rozpuštění strany a jejím opětovném
založením bylo dohodnuto její přejmenování v SED-PDS a nahrazení starých mocenských
struktur. Nový předseda strany Gregor Gysi mezi důvody pro zachování strany zdůraznil
především stranický majetek a infrastrukturu, možné politické vakuum, právní nástupnictví a
otázku zajištění zaměstnanců stranického aparátu12.
Nové vedení bylo však mnohými spolustraníky i veřejností obviňováno z polovičatosti a
vlažnosti v otázce vyrovnání se s minulostí a zahájení radikální demokratizace NDR. Na
pokraji zániku se strana ocitla v lednu 1990 po pokusu Gysiho a Modrowa etablovat
nástupnickou organizaci

ministerstva státní bezpečnosti Úřad pro národní bezpečnost

v Ústavní ochranu NDR a následném odstoupením Wolfganga Berghofera, jednoho ze
stranických místopředsedů, a celého vedení drážďanské okresní organizace ze strany13, na
protest proti neochotě svých kolegů se jednoznačně rozloučit s minulostí. Pro zachování
kreditu přistoupila strana 4.2. k novému přejmenování, v PDS, a na prvním sjezdu strany 24.25.2. k přijmutí nového programu a statutu.
V prvních svobodných volbách do Lidové sněmovny v NDR dosáhla PDS nad očekávání
dobrého výsledku a 16,4% voličů znamenalo nakonec 66 z 400 zastupitelů. PDS se podařilo
přilákat k sobě masy obyvatel znejistěných v nových podmínkách a kritiky sjednocení a
západního modelu demokracie14. Komunální a zemské volby v květnu, respektive v říjnu
téhož roku potvrdily dvoucifernými, ale postupně klesajícími výsledky setrvání PDS na
politické scéně nových spolkových zemí. Izolace v politickém systému, neexistence
relevantního spojence, přání obyvatelstva po rychlé změně, odkrývání praktik SED a nakonec
hlasování proti sjednocovací smlouvě ubíralo PDS na popularitě. Než se programově
výrazněji přizpůsobit změněným podmínkám, hledala spojence jak na západě i východě15. Na
západě přicházely v úvahu nedogmatické kruhy a osoby z tzv. K-skupin, především z DKP,
na východě pouze marginální formace. Se západními komunisty bylo nakonec v srpnu
12

GERTH, M., Die PDS und die ostdeutsche Gesellschaft im Transformationsprozess, Hamburg, Dr. Kovač,
2003, str.62.
13
OLZOG, G. (ed.), Die politischen Parteien in Deutschland: Geschichte. Programmatik. Organisation.
Personen. Finanzierung, München, Olzog 2000, str. 211.
14

NEUGEBAUER, G. ,STÖSS, R., Die PDS: Geschichte. Organisation. Wähler. Konkurrenten, Leske: Budrich,
Opladen, 1996, str.42-43.
15
NEUGEBAUER, G.,STÖSS, R., Die PDS, str. 44.
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vyjednáno postavení kandidátů na jednotnou listinu pod názvem Linke Liste/PDS, jež však
ztroskotalo na rozhodnutí Ústavního soudu o nemožnosti slučování stran na kandidátních
listinách. Linke Liste/PDS se proměnila na zemské svazy PDS, pouze s přívlastkem Linke
Liste a plně se integrovala do struktur strany.
V prvních celoněmeckých volbách v prosinci 1990 PDS opět potvrdila zakotvení v určitých
společenských vrstvách na území bývalé NDR, přesto ztratila od březnových voleb třetinu
voličů, a jen díky soudnímu rozhodnutí o vytvoření fakticky dvou volebních okruhů jí stačilo
ke vstupu do Spolkového sněmu překonat pětiprocentní klauzuli pouze v nových spolkových
zemích (zde 11,1%).Ve starých spolkových zemích úplně propadla a celorepublikově získala
2,4%, což ji s jedním přímým mandátem v Berlíně pro Gysiho zajistilo ve sněmu 17 mandátů
a pouze statut parlamentní skupiny, nikoli frakce, přestože po stížnosti u Ústavního soudu
byla její práva významně rozšířena. Na nevalném výsledku se jednoznačně podepsal i
finanční skandál PDS vypuknuvší dva dny před volbami, kdy se provalil pokus některých
straníků o záchranu majetku bývalé státostrany převedením 107 Mil. DM na konta v zahraničí
na neexistující sovětskou firmu Sputnik.
Volební maratón roku 1990 stvrdil regionální a opoziční charakter staronové strany. Ani
v zemských parlamentech ani ve Spolkovém sněmu nebyla ale schopná vzhledem k jejímu
vyloučení ostatními stranami být konstruktivní opozicí. Stále však disponovala vysokým
počtem členů, rozsáhlou organizační strukturou a pevným voličským jádrem.
V následujícím období do „supervolebního“ roku 1994 byla přesto strana podle řady
politologů i veřejností odsouzena k zániku. Vedle izolace, kterou se nepodařilo zlomit kvůli
chybějícímu spojence, se strana sama potácela od problému k problému. Dědictví SED bylo
připomínáno na každém kroku, ať už neochota rozloučit se nahromaděným majetkem nebo
jasné a důkladné stanovisko ke spolupráci svých členů s tajnou policií. Stranický sjezd
v lednu 1991 se konal za přítomnosti pouze 7 ze 101 zvolených členů představenstva na
mimořádném sjezdu v prosinci 198916. Odliv členů se promítal i v absolutních číslech členské
základny. PDS ztrácela i jednou již získané mandáty. Z 350 starostů patřilo ke straně již pouze
180 plus dalších komunálních 500 mandátů ztratila17. PDS nemohla ovlivňovat veřejné
mínění ani přes práci v parlamentě ani skrz média.Jediné PDS blízké noviny, Das Neue
Deutschland, ztratily své odběratele a sloužily spíše k vnitrostranické diskuzi a sporům a
v ostatních novinách měla minimální vliv. Právě spory mezi různými vnitrostranickými se
staly dalším podnětem k rozštěpení strany. Obnovený minimální konsensus na sjezdu v roce
16

BORTFELDT, H., Von der SED zur PDS. Wandlung oder Demokratie?Bonn:Berlin, Bouvier 1992, str.267

17

NEUGEBAUER, G., STÖSS, R., Die PDS, str. 49.
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1991 problém nevyřešil, pouze alibisticky vysvětlil pnutí ve straně jako ideovou pluralitu,
která je základním kamenem strany a vyzval k toleranci a nevynášení sporů ven mimo
stranu18 . V neposlední řadě neustávající finanční a majetkové problémy se Správou
národního majetku, nové policejní akce kvůli podezření z pronevěry či drtivý neúspěch ve
volbách v Hamburku a tím pádem ztroskotání plánu zakotvit i v západoněmeckých zemích se
projevily na volebních preferencích. Na východě klesl počet potenciálního voličstva na 6,5%
a 62% obyvatelstva vidělo PDS na cestě do bezvýznamnosti19. Nejpozději začátkem roku
1992 vyprchal v nových zemích optimismus z rychlého hospodářského narovnání a naopak se
dostavily značné těžkosti, mezi nimi stálice, masová nezaměstnanost. Červnové komunální
volby v Berlíně představovaly pro PDS první vlaštovku, která ji pomohla se stabilizovat.
V rámci celého města získala 11,4%, ale jen ve východní části 29,7%. S berlínskými volbami
se PDS mj. začala více koncentrovat na východ a jeho specifické problémy na úrovni obcí a
měst, nikoli pouze na odpůrce sjednocení a kapitalismu a také slevila ze snah po
celoněmeckém zastoupení, i když se jich nevzdala20. Získání půdy pod nohama zpečetilo i
přijetí nového programu na 3. sjezdu v lednu 1993, který měl stranu vyzbrojit do
následujícího „supervolebního“ roku. Programově se PDS rozhodla zatupovat levicové
pozice, artikulovat východoněmecké zájmy a rozvíjet celoněmecké alternativy. Novým
předsedou strany byl na sjezdu strany jednoznačnou převahou zvolen mediální vědec Lothar
Bisky, Gregor Gysi si ponechal funkci předsedy parlamentní skupiny, čímž se jen posílilo
postavení nedogmatických členů PDS na důležitých funkcích. Organizačně i programově
posílena potvrdila PDS svoji konsolidaci a vzestup v prosinci 1993 v zemských volbách
v Braniborsku, kde získala 21%.
Straně se v permanentní volební kampani roku 1994 podařilo několik úspěšných kroků.
Vedle svých tradičních vrstev se více zaměřila na artikulaci východoněmeckých specifik a
apelovala výzvou ke změně na protestní a nerozhodnuté voliče. V hledání spojence
rezignovala na složitá vyjednávání s ostatními stranami a v tzv. otevřených listinách nabídla
velmi pestré škále osobností z levého spektra, od kritického spisovatele z časů NDR Stefana
Heyma až po předsedu bývalé agrární strany v NDR Güntera Maleuda, kandidaturu pod
záštitou strany, s jasným úmyslem zvýšit svůj volební potenciál i na úkor zasloužilých
straníků.

18

Tamtéž, str. 50.
BORTFELDT, Von der SED zur PDS, str.273.
20
NEUGEBAUER, G., STÖSS, R., Die PDS, str.57.
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V červnových volbách do Evropského parlamentu v čele s Hansem Modrowem sice
nepřekonala pětiprocentní hranici, ale od posledních celoněmeckých voleb v prosinci 1990 si
dokázala polepšit o 2,4% na 4,7%. Ve stejný měsíc se konaly volby v Sasku-Anhaltsku a
katapultovaly PDS s 19,9% na třetí místo za velké strany a vedly v důsledku k první
menšinové vládě SPD a Zelených s tolerancí PDS (tzv. Magdeburský model). I v dalších
nových zemích ( Sasko 16,5%, Meklenbursko- Přední Pomořansko 22,7%, Durynsko 16,6%)
se PDS etablovala jako třetí nejsilnější strana a stala se rovnocenným soupeřem velkým
stranám. Ve volbách do Bundestagu však opět, tentokrát s 4,4%, ztroskotala na pětiprocentní
překážce. Přesto si polepšila díky čtyřem přímým mandátům v Berlíně ze 17 na 30 zástupců,
nedosáhla však opět na statut parlamentní frakce. V čele parlamentní skupiny zůstal Gregor
Gysi.
Tím, že FDP a Zelení po volbách v „supervolebním“ roce mutovaly do čistě západních stran,
prosadil se ve východních zemích stabilní systém tří stran. Zvláštní na této konstelaci je, že
CDU, SPD a PDS reprezentují tři velké bloky, které mohou získat podíl 20-50% podle
spolkové země a výchozích pozic21.
Po vcelku úspěšném „supervolebním“ roce propukly znovu a s novou intenzitou ideologické
rozepře, jež utichly před volbami pouze z obavy před hněvem voličů. Denunciace vedení ze
„sociáldemokratizace“, z přizpůsobení se systému a ze zrady socialistických pozic na sjezdu
v lednu 1995 předsedu Biskyho ke zvážení vlastní kandidatury na předsedu strany v případě
zvolení Sahry Wagenknecht, reprezentantky ortodoxní Komunistické platformy, do
předsednictva. Wagenknecht nakonec velmi nepřesvědčivě a nerozhodně byla delegáty
odmítnuta, ale byl tak zahájen rok, v níž se PDS ocitla na pokraji rozpadu. Pozici reformních
socialistů navíc podkopal neúspěch v Brémách, kde PDS propadla s výsledkem 2,7%. Kolem
pamfletu Ve velké obavě (In grosser Sorge) podepsané mnohými prominentními straníky,
často bývalými vysokoškolskými učiteli marxismu-leninismu, se ve stejném roce zformovalo
Marxistické fórum, které z ortodoxních pozic brání na teoretické úrovni čistotu socialismu.
Ve volbách v letech 1998 a 1999 potvrdila PDS, že není žádným přechodným jevem, ale
stálicí v nových spolkových zemích, v systému tří politických stran. V celoněmeckých
volbách poprvé přeskočila pětiprocentní hranici a s 36 zástupci v Bundestagu získala statut
parlamentní frakce, jejíž předsedou byl zvolen Gregor Gysi.
I v zemských volbách pokračoval příliv voličů do jejích řad. S 19,5% v Sasku-Anhaltsku se
opět stala tolerančním partnerem menšinové vlády SPD a pomohla Reinhardu Höppnerovi ke

21

BERG, F., KIRSCHNER, L. (ed.), Die PDS am Scheideweg, Berlin, Karl Dietz 2001, str. 31
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zvolení do funkce ministerského předsedy. V Meklenbursku-Předním Pomořansku bylo
dokonce prolomeno tabu a sestavena první rudo-rudá koalice. Ve vládě ministerského
předsedy Ringstorffa spravovala PDS tři ministerstva: práce, sociálních věcí a životního
prostředí. Volební úspěchy si mohla započíst v ostatních východních zemích, v Sasku 22,2%
a Durynsku 21,4%, kde však CDU díky slabé SPD mohla sama vytvořit jednobarevnou vládu,
a konečně v Braniborsku 23,3%, kde zase vítězná SPD upřednostnila velkou koalici s CDU.
Další velký úspěch představoval přeskočení pětiprocentní hranice (5,8%) ve volbách do
Evropského parlamentu a zisk 8 mandátů. V EP se PDS zařadila do Konfederativní frakce
spojené levice/Severská liga zelené levice.
PDS musela v letech přijmout i porážky. Pokusy prosadit se na západě ve velkých městech
nebo industriálních krajích (Brémy 2,9%, Sársko 0,8%, Severní Porýní-Vestfálsko 1,1%,
Šlesvicko-Holštýnsko 1,4%) a vybudovat si tak záchytně body k další expanzi, ztroskotávaly.
Mezi důvody dlouhodobého neúspěchu řadí Meuche-Mäeker na stranu vnějších důsledků
společenské změny let 1989/1990 a diskreditaci socialismu a s tím související krizi
západoněmecké levice, dlouholetý antikomunistický konsensus a kulturní cizost PDS
v západoněmecké krajině a na stranu vnitřních faktorů nejednoznačnou politickou orientaci
PDS a nedostatečné vyrovnání se s konzervativci ve vlastních řadách.22
V roce 2001 zaznamenala PDS další úspěch. Již v červnu podpořila po rozpadu velké
koalice v Berlíně menšinovou vládu SPD a Zelených, jejímž úkolem bylo pouze dovést město
k volbám.V říjnu v těchto volbách skončila těsně třetí za CDU s celkovým výsledkem 22,6%,
přičemž ve východních volebních okrscích se voliči přikláněli k PDS až z 50%, a vytvořila
s vítěznou SPD další rudo-rudou koalici. Gregor Gysi získal funkci hospodářského senátora,
na funkci i mandát však v roce 2002 rezignoval po aféře „Bonusmeilen“, kdy měl
neoprávněně užívat finančních prostředků a úlev plynoucích z funkce23.
Změny probíhaly i ve vedení strany. Ještě v roce 1999 byl Bisky potvrzen v čele strany, ale
v následujícím roce oznámili dva největší tahouni strany, Bisky a Gysi, že se již nebudou
ucházet o svá místa. Gysi byl v čele parlamentní frakce nahrazen Rolandem Clausem, který
politické zkušenosti sbíral před revolucí mj. jako první tajemník SED v největším okresu
Halle, po revoluci jako předseda PDS v Sasku-Anhaltsku v letech 1990-1997 a člen zemské
frakce v letech 1990-1998, od roku 1998 člen spolkové frakce. Claus je také považován za
duchovního otce tzv. magdeburského modelu. Biskyho v čele strany vystřídala Gabriele
22
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Zimmer, která v letech 1990-1998 vedla zemský svaz PDS v Durynsku, zároveň do roku 2000
byla členkou frakce zemského sněmu, přičemž poslední dva roky byla její předsedkyní.
V letech 1997-2000 byla již v úzkém vedení strany jako místopředsedkyně. Na
nejdůležitějších stranických funkcích tak došlo k omlazení a k větší ocenění zemské politiky.
Nad PDS se i na konci 90. let stále vznášely stíny minulosti. PDS byla i 10 let po sjednocení
stále sledována Úřadem pro ochranu ústavního pořádku kvůli existenci levicově
extrémistických skupin, Mladých soudruhů, Autonomních skupin a Komunistické platformy,
ve strukturách PDS. Do předsednictva byli opět zvoleni zástupci Komunistické platformy,
Michael Benjamin a Sahra Wagenknecht. Straně nepomohla ani aféra kvůli zaměstnání
bývalého špióna Rainera Ruppa alias Topas24 při spolkové frakci. Nadále trvala i rozpolcenost
strany. Existenci extrémistických skupin zajistil program i statut a členové s extrémistickými
postoji byli zastoupeni v předsednictvu, komisích, prostřednictvím delegátů na sjezdech a
získávali také finanční podporu. Scénář z roku 1995, kdy strana stála na pokraji zániku, se
tedy může opět opakovat.

1.2 ČLENSKÁ ZÁKLADNA PDS A JEJÍ STRUKTURA
Na konci existence NDR měla její státostrana na 2,3 mil. členů. Během následujícího roku
její transformace ztratila na 90% svých členů a jejich odliv se nezastavil, pouze zpomalil.
Zatímco zhruba do roku 1991 její členové zejména vystupovali, v dalších letech úbytek členů
připadal na úmrtí, což dokázala nerovnoměrnost členské základny dle věku a její rychlé
stárnutí. Ještě v roce 1991 členové ve věku do 30 let činili 10,5% a nad 60 let 40,3%, avšak
v roce 2002 se počet členů do 30 let snížil na 0,6 a nad 60 let zvýšil na téměř 87%, přičemž
věku nad 70 let dosáhlo 50% členů.
Věková struktura členů PDS (v procentech) v letech 1991, 1996 a 200225
r. 1991

r. 1996

Východ

Západ

r.2002

Východ

Západ

Do 30

10,5

Do 29

2

30

Do 30

0,6

15,6

31-50

28,1

30-39

7

29

30-39

2,2

22,8

24

25

OLZOG, G., Die politischen Parteien in Deutschland, str. 215.
Citováno dle NEU, V., Das Janusgesicht der PDS: Wähler und Partei zwischen Demokratie und Extremismus,

Baden-Baden, NOMOS 2004, str. 41.
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51-60

21,1

40-59

24

24

40-49

7,9

23,2

Nad 61

40,3

Nad 60

67

8

50-59

9,1

16,5

60-69

30,7

11,2

70-79

41,1

9,4

80-89

8,5

1,3

V roce 1994 se počet všech členů ostatních stran v nových spolkových zemích rovnal
přibližně počtu členů PDS, což již na konci 90. let, přestože PDS stále disponovala na
východě Německa největší základnou. Do konce 90. let mohla strana z hustého pokrytí území
a z vysoké angažovanosti členů těžit, podmínky pro mobilizaci a oslovení voličů či dokonce
pro nasazování kandidátů v komunálních volbách se však velmi rychle v důsledku stárnutí
základny sužovaly. Vedle stárnutí působil další negativní faktor, a to neochota mladších
ročníků vstoupit do strany a aktivně se podílet na její činnosti.
Vývoj členů PDS v letech 1989-199926
Východ

Západ Celkem

1989 (SED) 2,3 mil.

2,3 mil.

1990

200-350 tis.

200-350 tis.

1991

171.757

822

172.579

1992

145.831

911

146.742

1993

133.200

1.180

131.380

1994

121.393

2.326

123.751

1995

113.035

2.388

114.940

1996

102.634

2.405

105.029

1997

96.097

2.527

98.624

1998

91.430

2.917

94.447

1999

84.641

3.773

88.594

Opačný trend, jak ve vývoji i struktuře, vykazovala čísla ze starých spolkových zemích.
Počet členů sice vzrůstal, od roku 1991 se z 822 zvýšil na 3 773 v roce 1999, samozřejmě
však na velmi nízké úrovni. Též věkově byli členové ze západu mladší, v roce 1996 bylo
mladších padesáti let 59%.
26
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Podíl žen činil v roce 1997 46% a byl vzhledem k obyvatelstvu

mírně podprůměrný,

vzhledem k ostatním stranám vysoce naddimenzované. Na západě ve stejném roce bylo
v PDS pouze 19,5% žen27.
Struktura dle povolání naznačila nakolik se bývalá třídní strana svému poslání vzdálila.
V roce 1994 se jako zaměstnanec označilo 42% straníků, druhou největší skupinu tvořili
„akademici“ s 31%, dále 17% dělníků a podnikatelé, úředníci a sedláci celkem 10%. Pouze
1/3 byla ještě výdělečně činná28.

1.3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA STRANY
Základem stranické organizace je statut ze srpna 1991, s mírnými úpravami z roku 1997.
Urychlenou změnu prozatímního pozměněného statutu SED bylo mimo jiné vynuceno
finančním skandálem z konce roku 1990. Deklarovaným cílem nového statutu bylo posílení
suverenity členstva29. Každý člen má právo na informace o rozhodujících procesech,
rozhodnutích či finančních transakcích.
Sídlem PDS je hlavní město Berlín. Je zastoupena ve všech 16 spolkových zemích. Každý
zemský svaz vede stejně jako na republikové úrovni předseda a předsednictvo. Zemské svazy
se dále dělí na krajské, městské respektive okresní a základní stranické organizace. V nových
spolkových zemích disponovala strana šesti a půl tisíci základními organizacemi, přičemž
v 3500 z 6000 obcí neměla na přelomu století žádnou organizaci. Organizace se
koncentrovaly ve větších městech. V menších městech a na venkově byla PDS minimálně
zastoupena. Organizace mohou vznikat nikoli jen na teritoriálním základě, navíc podle
stěžejního politického tématu, sociálního zájmu nebo v určitém pracovním provozu.
Nejvyšším orgánem je stranický sjezd, jehož jednotlivá několikadenní zasedání se konají
většinou v průběhu celého roku. Mezi sjezdy se nejvyšším grémiem stává 18-ti členné
předsednictvo v čele s předsedou a třemi místopředsedy. Nejvýznamnější funkce vedle
předsedy a místopředsedů jsou pokladník, hospodář, čestný předseda, předseda frakce a
předsedové komisí, všichni zastoupeni v presidiu, kde se koncentruje skutečná moc. Ke
kontrole předsednictva a překonávání rozporů byla navíc zřízena stranická rada
s konzultativním a iniciativním právem, složená ze dvou třetin ze zástupců zemských svazů,

27
28
29
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rady starších a frakce a ze třetiny zástupci pracovních a zájmových skupin. Zmíněná rada
starších je úzké grémium při předsedovi, jehož rozhodnutí nemá zavazující charakter. Jako
doklad překonání leninského principu demokratického centralismu a myšlenkové a názorové
pestrosti ve straně měl sloužit vznik pracovních a zájmových skupin a platforem s právem na
finanční pomoc a na zastoupení v radě nebo na sjezdech. K nejznámějším, k vedení často
kritickým, skupinám patřily Komunistická platforma, Marxistické fórum nebo Mladí/é
soudruzi/žky. V roce 2001 bylo ve straně zaregistrováno 30 skupin. Podle jejich zaměření
bylo možné si udělat přehled o stěžejních tématech PDS. Skupiny se věnují například
odborům, imigraci, zemědělství, antifašismu, mezinárodním vztahům, bydlení, zdravotnictví
apod. Dle statutu jsou součástí strany ještě rozhodčí, finanční a historické komise.
Vnitrostranickou komunikaci usnadňuje vydávání mnohých tiskovin. Vnitrostranická
diskuse, zejména s reformistickými příspěvky, se odehrává na stránkách měsíčníku Disput,
všechna prohlášení předsednictva vychází týdně v Pressedienst a většinou všechny skupiny a
stranické organizace vydávají vlastní oběžníky nebo časopisy. Podzimní revoluci a sjednocení
přežil navíc deník Das Neue Deutschland, oficiálně nezávislý deník, čtený však především
členy a sympatizanty PDS, jak potvrzuje i Brie. V roce 2002 se prodalo na 63 tisíc výtisků
denně, jen v Berlíně 23 tisíc.
PDS se také snažila budovat si síť ideově blízkých organizací a institucí, slovníkem PDS by
se dalo říct, formovat a podílet se na mimoparlamentních hnutích.
V červnu 1992 inicioval Gregor Gysi s Peterem-Michaelem Dieselem, braniborským
politikem z CDU, vznik východoněmeckého občanského hnutí. PDS po úspěšných
komunálních volbách v Berlíně v roce 1992, kde celkově získala přes 11% cítila možnost stát
se mluvčí zájmů východoněmeckého obyvatelstva. Iniciátoři získali podporu lidí
z politických, vědeckých nebo uměleckých kruhů z celého Německa a vzniknul tak
„Komitees für Gerechtigkeit“, dle Gysiho mimoparlamentní hnutí a iniciativa snažící se
překonat stranické rozdíly a zabývat se řešením problémů nových spolkových zemích . Hnutí
se vymezilo proti bonnské politice a víceméně přebralo slovník PDS. I po personální stránce
se PDS s hnutím překrývala. Životnost projektu byla však krátká a žádné významné impulsy
z něho nevzešly. Z původních 5000 členů a 70 přidružených „Komitees“ se po roce počet
členů i výborů zmenšil na polovinu a nakonec zůstaly už jen debatní kroužky nostalgiků po
NDR30 .

30

MOREAU, P., Lang, J., Linksextremismus: eine unterschätzte Gefahr, Bonn, Bouvier 1996, str. 148.
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Ve východním Německu disponovala PDS vztahy na spolky, z větší části sloučené pod
střešní organizací Východoněmecké kuratorium spolků, které sdružovalo např. bývalé
příslušníky Lidové armády nebo pohraničních stráží, nájemníky, antifašisty, zahrádkáře nebo
důchodce. Dále instituce zaměřené na historický nebo společenskovědní diskurz, samozřejmě
z levicových pozic, např. Alternativní Enquete komise současných německých dějin, jež se
chápala jako protiváha pro Enquete komisi při Bundestagu zabývající se diktaturou SED.
V neposlední řadě udržuje PDS jak na západě, tak na východě kontakty s feministickými,
mírovými, ale i s revolučními marxistickými, trotzkistickými apod. sdruženími.
Blíže zmíním dvě blízké organizace, mládežnickou organizaci solid-die sozialistische
Jugend a Rosa Luxemburg Stiftung jako příklady, jakými směry se PDS snaží rozšiřovat svůj
vliv a prezentovat svoje představy a s jakými rozdílnými úspěchy se setkává.
Solid byl založen v roce 1999 jako PDS blízký svaz mládeže, který očekával politickou i
materiální podporu ze strany PDS, ale chtěl sám definovat svoji politiku. Centrální pojmy pro
solid jsou socialismus, antifašismus a emancipace. Reformisté v úzkém vedení favorizovali
vznik podobné organizace, AG Mladí soudruzi/žky přestávali být totiž kompetentními
partnery pro svoje vyhrocené názory a nebezpečné kontakty a přitahovala pozornost těch,
kteří hledali ve strukturách PDS důkazy její protiústavnosti31. K eliminaci AG využila PDS i
strategii integrace, vůdčí a symbolickou postavu Angelu Marquerdt, vtáhla do předsednictva.
Nakolik však solid může být se svou necelou tisícovkou aktivních členů po celém Německu
efektivní, se zdá jasné.
Naopak Nadace Rosy Luxemburgové se vyvinula na přelomu století v respektovanou
instituci s pravidelným a nemalým příjmem peněz, která sehrává pro PDS a vůbec
socialistický diskurs velkou roli. Sama PDS, konkrétně Dr. Evelin Wittich v projevu na sjezdu
v Cottbusu v roce 2000, chápala nadaci jako „sozialistische Denkfabrik, pojítko mezi stranou
a společností, zejména intelektuály, jejímž úkolem je kriticky doprovázet při jejím vývoji.
Nejvyšší orgány nadace jsou personálně velmi hustě propojeny s reformisty z nejvyšších
orgánů PDS, včetně Gysiho nebo A. Briéu. Vedle publikační činnosti uděluje stipendia,
z velké části i na projekty v zahraničí, má vlastní knihovnu i archiv nebo pořádá přednášky,
setkání, filmové projekce apod. Stěžejními tématy jsou analýza sociální a socialistické
politiky a programu, rozvojová studia, marxismus a kritika kapitalismu, extrémní pravice a
rasismus a nebo gender.
31

MOREAU, P., SCHORPP-GRABIAK, R., „Man muss so radikál sein, wie die Wirklichkeit“- Die PDS -eine

Bilanz, Baden-Baden, NOMOS 2002 , str.128.
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1.4 IDEOLOGICKÉ PROUDY VE STRANĚ
Strana plní vedle své reprezentativní funkce, kdy prokazuje schopnost jednat a zastupovat
zájmy svých členů a voličů, také funkci integrační, kdy jako organizace založená na společně
sdílených idejích poskytuje svým možnost jejich představy o společnosti přivést k realizaci
prostřednictvím politické moci strany. Vytváří se tak identita strany, identita jako výslednice
vztahů mezi členy, aktivisty a blízkým okolím a jejich kompetencemi a idejemi32.V tomto
ohledu je PDS stranou velmi rozporuplnou a nejednotnou, jejíž slabá integrační funkce vedla
již mnohokrát téměř k vypovězení minimálního konsensu mezi různými proudy ve straně.
Nemožnost vytvářet vnitrostranickou opozici a neschopnost Ústředního výboru čelit krizi
NDR koncem roku 1989 vedlo k úplnému rozpuštění vedoucích struktur SED. Aby se
zabránilo politickému vakuu, byl vytvořen pracovní výbor pro přípravu mimořádného sjezdu.
Složení a profil výboru předurčil identitu a vývoj strany na další desetiletí. Dalším faktorem
s dalekosáhlými následky byl značný odliv zkušených, pragmatických a reformně
orientovaných straníků, kteří požadovali po vedení radikální odklon od dědictví SED33.
Složení sil v PDS je hodnoceno převážně podle následujícího schématu.
Dominující složkou, kolem 50%, jsou lidé, kteří se v SED, respektive NDR silně angažovali
a svoji historii nahlíží pozitivně. V PDS spatřují kontinuitu a politický domov („politische
Heimat“) a v jejím úspěchu legitimizaci své celoživotní práce. Často nesouhlasí s reformním
programem vedení, ale PDS pro ně zůstává jedinou alternativou, jež artikuluje a brání jejich
biografii v nových společenských podmínkách. Na nejnižší správní úrovni byla tato skupina
v 90. letech nepostradatelnou, vzhledem k vysokému věku se její přínos hodnotí už jen u
voleb. Navíc nikdy nezískala důležité posty ve straně.
Další skupina, jíž lze označit za ortodoxně socialistickou a která čítá na čtvrtinu
veškerého členstva, sympatizuje s PDS pro její antikapitalistický charakter a vidí v ní nástroj
boje proti vládnoucím pořádkům. Existence této skupiny má hlavně integrační funkci. Je
reprezentantem velké části členstva, které vytváří dojem politického domova, ideologizace
problémů a dogmatismus nechává vzpomenout i na časy minulé. Odmítají „ochočení“
kapitalismu jako iluzorní nebo oportunistické. Stranu chápou jako třídní a jenom třídním
bojem je možné zastavit zostřující se kapitalistické vykořisťování.

32

BRIE, M., Die PDS – Strategiebildung im Spannungsfeld von gesellschaftlichen Konfliktlinien und politischer

Identität, Berlin, Karl Dietz 2000, str.23.
33

BRIE, M., Strategiebildung im Spannungsfeld, str.25-26
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Jinak hodnotí současnost reformní socialisté, kteří se ideově vrací ke kořenům socialismu a
kteří do protikladu ke státnímu socialismu staví emancipační, na solidaritě a svobodě
postavený socialismus. Reformisté koncentrují významný intelektuální potenciál ve straně,
mají rozhodující vliv na diskurs a programové debaty, a navíc díky vysokému zastoupení na
konkrétních vlivných stranických a veřejných postech jsou to z velké části oni, kdo dokázali
vtisknout PDS vlastní profil nalevo od SPD. Reformisté vychází z přesvědčení
překonatelnosti moderního kapitalistického způsobu výroby prostřednictvím stávajících
institucí doplněných o širokou sociální a ekologickou mimoparlamentní bázi. Nové kvality se
dosáhne změnou mocenských a vlastnických vztahů a radikální demokratizací. V revoluci
vidí postupné kvalitativní vytváření nových lidštějších podmínek.
Dále pragmatici, kteří se nesnaží vytvářet lepší svět, ideologii a socialistické cíle upozaďují
na úkor hledání široké podpory ve společnosti pro větší důraz na otázky sociální, ekologická a
východoněmecká. Pro činnost strany navenek, v zastupitelských orgánech od krajů, přes země
až po parlament, jsou pragmatici díky své kompetenci rozhodující a PDS díky nim pro ostatní
strany akceptovatelná.
Poslední a zvláštní skupinou jsou antisytémoví fundamentalisté, zejména mladší
sympatizanti, kteří stojí v jasné opozici k tržnímu hospodářství i státním institucím a
předpokládají překonání systému organizováním odporu zdola. V předsednictvu byli
zastoupeni členkami AG Mladí soudruzi/žky Angelou Marquerdt a Halinou Wawzyniak,
jinak pro svoji radikalitu, věk a nekompromisnost mimo vlivné funkce.

Ideologické proudy ve straně

Funkce ve straně

reformisté

pragmatici
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ideová,
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v politickém
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ekologických

reformně
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systému
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Demokratický
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kapitalismu
Postavení

Záštita

pro

Spolupráce

s SPD

v politickém

mimoparlamentní

na

systému

hnutí, otevřená ke

regionální úrovni

komunální

a

spolupráci s SPD či

Opozice

bez

Opozice

bez

výjimky,

kontakty

výjimky,

kontakty

s komunistickými

s anarchistickými

stranami a hnutími

hnutími, organizace

Zelenými

společnosti zdola

Personální

Gregor Gysi, Andre

Petra Pau, Christine

Sahra

Angela Marquerdt,

zastoupení

Brie, Lothar Bisky

Ostrowski, Roland

Wagenknecht,

Halina Wawzyniak

Claus,

Helmut

Holter

Pro vývoj strany bylo rozhodující spojenectví reformních pragmatiků a intelektuálů34, pod
jejichž hegemonií se strana otevřela novým výzvám, nastoupila cestu socialistické strany a
začala si přivykat na pro ni nové konkurenční prostředí. Prvním

a nejdůležitějším

kompromisem stranických proudů bylo zachování strany. Všichni i přes zjevnou nevraživost
si uvědomovali krátkou životnost případně odštěpených stran. Takhle každý proud mohl
oslovit různé segmenty voličstva a maximalizovat tak volební výsledek. Strana se však na
druhou stranu ocitla pod neustálým vnitřním tlakem, které už často přerostlo v otevřený
konflikt, např. kvůli vztahu k dějinám socialismu a NDR nebo v otázce systémové opozice.
Pro působení strany navenek byli nepostradatelní především reformisté a pragmatici
nepostradatelní. V zemských frakcích, v Bundestagu nebo v předsednictvu strany drží jasnou
většinu a ze spolupráce na všech zmíněných úrovní vzniká strategie a politická nabídka PDS.
Díky této koalici byla strana schopna otevírat se novým výzvám. Ve své činnosti se nemohly
vždy spolehnout na širokou podporu v základně strany, která k vedení a k nastolenému kurzu
často stála v opozici.
Nové přírůstky do strany v 90. letech se vyznačují již jinými charaktery. Na západě získala
PDS mnoho příznivců v okruhu bývalých K-skupin, především DKP, a sympatizantů těchto
skupin z vysokých škol nebo odborů, nebo na levých křídlech SPD a Zelených, což prokazují
skromné úspěchy PDS ve velkých industriálních a univerzitních městech na západě, které
dříve patřily k baštám K-skupin nebo dnes Zeleným. Další přírůstky se rekrutují z řad
antisystémově naladěných mladých lidí, autonomních a anarchistických skupin, kteří brojí
obecně proti soukromému vlastnictví, trhu a zastupitelské demokracii. Pro zbytek nově
přistupivších, na východě i na západě, kteří nemají přímo antisystémové postoje, hraje velkou

34
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roli artikulace témat jako antifašismus, přistěhovalectví, sociální spravedlnost nebo zahraniční
politika.

1.5 ROLE VEDENÍ VE STRANĚ
Byla politika PDS výslednicí demokratického konsensu názorových proudů ve straně nebo
výsledkem úzké personální skupiny ve vedení?
Gerner mluví s ohledem na ideologickou heterogenitu a její vyjádření ve frakcích a vlivných
osobách, že neexistovalo, zvláště v prvních letech existence, jednotné jednání strany.
Naopak Moreau sleduje koncentraci moci kolem trojice Gysi, Bisky a Brie a dokonce tvrdí,
že každá vnitrostranická opozice byla vyřazena z rozhodovacích procesů. Moc prý neležela v
rukou vedení zvoleném sjezdem, ale koncentrovala se v okruhu lidí omezených na několik
důvěrníku kolem předsedy Gysiho35.
Po organizační stránce je PDS velmi diferencovaná a nabízí širokou škálu odporu proti
předsednictvu. Na pravidelných stranických sjezdech je prostřednictvím delegátů zastoupena
strana v celém svém širokém spektru, od vedení až po základní organizace i od reformistů až
po antisystémové radikály, a na těchto sjezdech je voleno 18-členné předsednictvo, jež by
mělo být odrazem rozložení sil. Ke kontrole předsednictva slouží Stranická rada, kde se ke
slovu mohou dostat zástupci platforem a pracovních skupin a zástupci zemských svazů a
frakcí a spolkové frakce.
Skutečné rozložení sil však takové možnosti nenabízí. V parlamentní frakci, v zemských
frakcích i předsednictvech i v předsednictvu samotném dominuje neformální spojenectví
reformistů a pragmatiků, jejichž představy se mohou odlišovat, ale spojuje je odpor proti
nekompromisnímu ortodoxnímu jádru strany. Platformou pro opozici vůči předsednictvu
zůstává stranický sjezd nebo Stranická rada. Ortodoxní Komunistická platforma, s níž může
dle odhadů sympatizovat třetina až polovina straníků, disponuje v radě po přepočtení mandátu
zanedbatelným vlivem36. Na sjezdech se zase většina nerozhodných a nevyprofilovaných
přikloní v konečném důsledku k reformistům, kteří na rozdíl od ortodoxních mohou zajistit
větší atraktivnost a přijatelnost pro větší spektrum voličů.
V souvislosti s chaotickým a rozhádaným 4. sjezdem v lednu 1995 např. Brie mluví o
znovuposílení ortodoxního jádra a velké ztrátě vlivu reformistického vedení, což však vůbec
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nepotvrzuje následné složení předsednictva. Po „čistkách“37 se v předsednictvu zvoleném na
4. sjezdu neobjevil žádný zástupce ortodoxního křídla, Sahra Wagenknecht (do předsednictva
se vrátila v roce 2000) nebo ze západu redaktor časopisu Sozialismus Joachim Bischoff a
odborář Jakob Moneta s historií ve IV. Internacionále nebyli znovuzvoleni. Mimo reformisty
a pragmatiky byli v předsednictvu zastoupeni ještě antisystémoví radikálové prostřednictvím
Angely Marquardt a Haliny Wawzyniak, obě z AG Mladí soudruzu/žky.
Ortodoxní křídlo není úplně bez vlivu a nemůže být ani plně ignorováno. Jeho vliv se
projevuje např. při programové diskuzi, kdy právě v roce 1995 založené Marxistické fórum
se projevuje velmi aktivně. Obecně ortodoxní netouží po přijetí nového programu z obavy
po ztrátě ideologických pozic. Posledním útočištěm nakonec zůstávají sjezdy, kde se mohou
zformovat v největší síle a využít i mediální pozornosti na sjezdy soustředěné.
Velkým tématem, kde ortodoxní a fundamentalisté jednoznačně neuspěli, byla „čistota“
opoziční role PDS. Vzhledem k úspěchům PDS, zakotvení ve východních zemích a její
důveryhodnosti však bojovali s větrnými mlýny. Například v Meklenbursku-Předním
Pomořansku se předseda zemského svazu Helmut Holter, který argumentoval proti opoziční
roli, ocitl v konfliktu s vlastní stranou, poté co při zemském sjezdu obdržel ve volbě do
předsednictva horší výsledek než Caterina Muth, šéfka zemské frakce, jež naopak
upřednostňovala opoziciční roli. Teprve po vyjednávání a intervenci Gysiho v roce 1998 se
delegáti rozhodli pro účast na rudo-rudé koalici.
Neugebauer/Stöss přichází k závěru, že institucionální podmínky v PDS nenabízí
předpoklady pro vládu oligarchie, ale nemohou tomu ani zabránit. Z hlediska maximalizace
volebních úspěchů a zakotvení ve společnosti je dominance reformistické a pragmatické
koalice pro stranu prospěšná. Stanovený kurs PDS směrem k reformní socialistické straně
nalevo od SPD a Zelených, která se ostře vymezuje proti tržnímu hospodářství a zastupitelské
demokracii, ale neodmítá politický a hospodářský systém kompletně, může ortodoxní křídlo
vzhledem k vysokému počtu potenciálních sympatizantů může zpomalit, v žádném případě
však zabrzdit, natož zvrátit.

1.6 VOLIČSKÁ STRUKTURA
Zatímco při pohledu na členskou strukturu by se dalo soudit na brzký zánik strany těch
„věčně včerejších“, při pohledu na voličskou strukturu naopak překvapí téměř rovnoměrné
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rozmístění voličů ve všech věkových i sociálních skupinách jako u ostatních „Volksparteien“.
Přesto i u PDS nalezneme několik zvláštností.
Již při prvních celoněmeckých volbách v roce 1990 byla PDS zastoupena voliči ve všech
věkových skupinách přibližně stejně, mezi 11 a 12%. V následujících volbách o čtyři roky
později, kdy se PDS podařilo zdvojnásobení svých voličských preferencí, zaznamenala
největší přírůstek u nejmladších ročníků, voličů mezi 18 a 24 lety, kdy každý čtvrtý z této
kategorie dal hlas PDS. Naopak nejmenší přírůstek, na 17%, se konal u nejstarších voličů nad
60 let. Ve volbách v roce 1998 proběhnul opačný proces, u mladších mírně ztratila, na 22%, u
nejstarších naopak mírně získala, na 19%. Atraktivnost PDS pro mladé voliče dokazuje i
srovnání podílu prvovoličů, občanů mezi 18 a 24 lety, s ostatními stranami. PDS se svými
22% v roce 1998 se zařadila za SPD (28%) a předskočila dokonce CDU s podílem 21%38.
Volba PDS dle věku 39
Věk

1990

1994

1998

18-24

11,5

22

22

25-34

11.8

21

22

35-44

11,6

20

22

45-59

11.3

22

23

nad 60

11,7

17

19

V poměru mužů a žen se voličstvo PDS nijak významně neodchyluje od průměru
v nových zemích , což platí i pro střední a starší ročníky, ale pohled na mladší voliče do 34 let
odhalí zájem mladších žen nebo také nezájem mladších mužů na volbě PDS. Zatímco každá
čtvrtá žena v tomto věku dala svůj hlas PDS, mezi muži tak učinilo ani ne 20% (neu, 108).
Tento fakt se často vysvětluje příklonem mladých mužů k radikálně pravicovým stranám nebo
též svízelným postavením mladých matek.
Městský charakter PDS potvrzuje jak členstvo, tak i voličstvo.Ve velkých městech nad 100
tis. obyvatel mohla PDS počítat s každým čtvrtým voličem a ve středních městech mezi 20 až
100 tis. obyvatel s 23% voličů, ale ve venkovských regionech s obcemi pod 5 tis. obyvatel
klesá podíl hlasů na 18%.

38

MOREAU, P., SCHORPP-GRABIAK, R., „Man muss so radikál sein, wie die Wirklichkeit“- Die PDS -eine
Bulaný, str. 25
39
Citováno dle JÖRS, I., Postsozialistische Parteien, str. 113
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PDS stále zůstává stranou s vysoce nadprůměrným podílem voličů s maturitou nebo
vysokoškolským titulem. I zde však dochází k nivelizaci. Mezi voliči nad 60 let disponuje
maturitou 40% a vysokoškolským vzděláním 28%, naopak ukončenou základní školou pouze
15%. Podíl vysokoškolsky vzdělaných se drží i u středních a mladších ročníků mezi 26 a
31%, lidí s maturitou však s věkem dramaticky klesá a opačně lidí se základní školou přibývá.
U starších ročníků je vysvětlení jasné, PDS je zde volena bývalou vládnoucí třídou NDR
s vysokým formálním vzděláním, u středních ročníků nadprůměrně vyšší vzdělání
koresponduje s vysokým podílem PDS mezi úředníky, zaměstnanci a především vedoucími
zaměstnanci. U nejmladších se již rozdíly do značné míry smazávají.
Zajímavým je i rozložení hlasů dle povolání. Ještě v roce 1990 volilo PDS pouze 7%
dělníků a přestože si strana u této profese polepšila do roku 1998 na 19%, ve srovnání
s SPD (36%) a CDU (24%) stále pokulhává. Tento fakt kontrastuje naopak s relativně
vysokým zájmem samostatně výdělečných (18%) na stranu se socialistickými nároky.
Vysvětlení snad nabízí pragmatičnost zastupitelů PDS na komunální a zemské úrovni a též
zvláštnost sjednocení, kdy bývalé kádry SED se rozhodly z nedostatku perspektivy ve
veřejné sféře a s dostatkem zkušeností řídit a rozhodovat nastoupit podnikatelskou dráhu.
Nejmarkantněji se voličstvo PDS od ostatních stran liší vztahem k náboženství. Mezi voliči
bez vyznání, kteří v nových zemích jednoznačně převažují (2/3 voličů), získala v roce 1998
téměř třetinu, mezi evangelíky 10% a katolíky 9%.

Voliči PDS v nových spolkových zemích v roce 1998 podle věku, dosaženého vzdělání,
povolání a konfese40
Všichni tázaní

22 22 22 22 23 19

Pohlaví
Muži

21 18 19 22 22 20

Ženy

22 26 25 22 24 19

Dosažené vzdělání
Základní

17 23 15 26 17 15

40

Citováno dle MOREAU, P., SCHORPP-GRABIAK, R., „Man muss so radikál sein, wie die Wirklichkeit“Die PDS -eine Bilanz, str.27
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Střední

20 21 21 18 21 20

S maturitou

27 21 26 20 32 40

Vysoká škola

29 *

26 31 29 28

Povolání
Dělník

19 19 19 18 20 *

Zaměstnanec

25 29 25 26 23 *

Úředník

25 *

*

*

*

*

Svob. povol./samostatný

18 *

*

*

*

*

Nezaměstnaný

25 21 25 26 27 *

Důchodce

19 *

*

*

*

*

Na škole

22 *

*

*

*

*

Konfese
Katolík

9

Evangelík

10 13 12 12 12 9

Bezkonfesní

27 25 25 25 29 34

15 11 11 12 6

*není prokazatelné

Nadprůměrně jsou přívrženci PDS zastoupeni v odborech. I když v 90. letech došlo
k radikálnímu úbytku veškerého obyvatelstva, voličů PDS nevyjímaje,

organizovaných

v odborech, stále si v roce 1998 s 57% držela náskok oproti 47% obyvatel v nových
spolkových zemích41.
Určitě zajímavý faktor společenské stratifikace a jeho možný vztah při výběru politické
strany představuje příjem. Možná překvapí, že v letech 1991-98 byli voliči PDS ve vyšších
příjmových skupinách do a nad 4000 DM průměrně a nadprůměrně zastoupeni, naopak
v nižších do 2000 DM, respektive 3000 DM, průměrně a spíše podprůměrně42.
Od jakých stran se voliči přesunovali k PDS? Podle výsledků průzkumu nikoli
z ideologicky spřízněných stran, nýbrž z celého spektra.
Bilance pohybu voličů v nových spolkových zemích (saldo) 1990-1998 43

CDU

1990-1990

1990-1994

1994-1998

-237.000

+163.000

+130.000

41

NEU, V., Das Janusgesicht der PDS, str. 115
Tamtéž, str. 113
43
Citováno dle NEU, V., Das Janusgesicht der PDS, str. 65
42

28

Bakalářská práce

Volební úspěchy PDS v nových spolkových zemích v 90. letech

SPD

-253.000

+178.000

+50.000

FDP

-69.000

+94.000

+10.000

Zelení

-61.000

+76.000

+30.000

Republikáni

-13.000

+17.000

-20.000

Nevoliči

-446.000

+112.000

+160.000

Ve starých spolkových se PDS nejvíce obohatila na úkor SPD a zelených. Oběma rivalům
přebrala do roku 1998 po 120.000 voličů, z řad nevoličů celkově 77.000. Výsledky ukazují
zisk PDS z levých spekter SPD a Zelených.
Nakolik disponuje PDS pevnými vazbami na své voliče? To může dokázat průzkum, při
kterém se zjišťuje podíl stálých a střídavých voličů a nevoličů na celkovém výsledku.
Neugebauer a Stöss zpracovaly podobný průzkum z roku 199444 a zjistili, že výsledky se
diametrálně liší ve východní a západní části Německa. Zatímco v západním Německu v roce
1994 27,3% již v minulosti PDS volilo a 64,9% se pro PDS rozhodlo poprvé, což dokazuje
protestní charakter strany, tak na východě připadá na střídavé voliče 32,6% (CDU 10,4%,
SPD 35,1%, Zelení 51,3%, FDP 31,5%) a na stále voliče 64% (CDU 87,3%, 62,3%, Zelení
49,2%, 48,8%). Zvlášť ve srovnání s ostatními stranami nelze vůbec o PDS na východě
Německa mluvit jako o protestní straně charakteristické vysokou mírou fluktuace voličů. Na
volbu PDS jako projev protestu by mohla pouze poukazovat vysoká míra k PDS
přeběhnuvších voličů z řad CDU a SPD (téměř 80%), tedy od etablovaných stran ke straně
bez vládní zkušenosti a izolované v politickém systému45.
Pohled na voličstvo nabízí i Brie46. Dle Brieho prošlo voličstvo v polovině 90. let pluralizací
a z následnické strany SED se základnou mezi politicko-administrativní třídou NDR se
změnila ve „Volkspartei“. Na základě analýzy voleb do berlínského zastupitelstva rozdělil
nové vrstvy voličstva do tří skupin. Za prvé alternativní prostředí mládeže, muže i ženy
v mladším věku, studenty a učně, zvlášť s vysokým podílem svobodných matek. Další
skupinu označuje termínem moderní intelektuálové. Jde o muže a ženy v mladším a středním
věku, v technických nebo manažerských oborech, často ve vedoucích pozicích, samostatně
výdělečné nebo lidi ve svobodných povoláních. Třetí skupinu, asi 50%, stále představuje
tradiční voličstvo, bývalá administrativa NDR, starší akademici a dobře kvalifikovaní
zaměstnanci a dělníci, dnes z velké části v důchodu nebo bez práce.

44

NEUGEBAUER, G., STÖSS, R., Die PDS, str. 246
Tamtéž, str. 247
46
BRIE, M., Straegiebildung im Spannundsfeld, str. 34
45
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Brieho analýza může odpovídat trendu PDS, otevírat se novým vrstvám voličům, ale Berlín
je samozřejmě unikátní případ. S ohledem na vysoký podíl inteligence NDR, poněvadž
v jiných městech se může jednat o mnohem menší číslo než 50%. Koncentrace alternativních
kultur je v Berlíně jistě také na vyšší úrovni než jinde ve východním Německu.

2. KAPITOLA
2.1 IDEOLOGIE A PROGRAMATIKA
Prvnímu skutečnému programu PDS přijatému v roce 1993 předcházely programové teze
z mimořádného sjezdu SED prosinci 1989 a prozatímní program schválený na prvním
stranickém sjezdu v únoru 1990. Při jejich vzniku nevypluly ještě tak ostře na povrch jevy,
které se měly v dalších letech neustále opakovat. Již na přípravě programu z roku 1993 se
projevila ideologická profilace PDS a vznik různých ideologických proudů v rámci strany,
které se polarizovaly kolem reformně naladěného vedení strany a zástupci v Bundestagu na
straně jedné a ortodoxními a radikálně-utopickými komunisty, nejsilněji zastoupených
v Komunistické platformě, na straně druhé. Roly hrál i rozpor mezi přáním stranického vedení
vést stranu směrem k modernímu socialismu a otevřít ji novým voličským vrstvám a nutností
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zohlednit biografii a zájmy své členské základny. Vzhledem k nutnosti najít minimální
konsensus a nejnižší společný jmenovatel pro všechny ideologické proudy ve straně
představovaly první dva programy pestrou a málo konsistentní směsici z komunistických,
enviromentálních, sociálně demokratických, radikálně demokratických i feministických
elementů47. Důležité, aby se v programu všichni našli. Promítnul se i jev typický pro
komunistické strany a hnutí, totiž, že rozpory ve straně nezpůsobují otázky praktické politiky,
nýbrž ideologické teoretické disputace, interpretace marxismu, dějin socialismu nebo způsob
překonání kapitalismu. Pro PDS bylo navíc velmi obtížné najít si během krátké chvíle osobité
a vlastní postavení vedle již zaběhnutých stran, SPD a Zelených. Vliv jejich programů na
program PDS tak byl značný.
Původ PDS zasadili straničtí ideologové do období převratu na podzim 1989 v NDR, kdy
strana sama z „pozic SED chtěla přispět k dalekosáhlé reformě společnosti“48. PDS se chtěla
ukázat jako jedna z nositelek mírové revoluce. Strana zpětně hledala červenou nit
k demokratickému jádru SED. Vyzdvihla svůj obrodný potenciál, kdy jako jediná přeživší
strana obrodného procesu mohla zužitkovat zkušenosti z obou společenských systémů a
vznést opět požadavky z doby demokratického převratu.
PDS se chápala jako obnovená strana. Zdůraznila tak distancování se od praktik SED, s níž
sdílí pouze historii a nese na svých bedrech odpovědnost za její zločiny. Mezi zavržené
praktiky patřily leninské principy organizace a vedení strany. PDS deklarovala, že již nechce
být vedoucí silou nebo avantgardou ve společnosti, ale jednou z mnoha levicových stran,
která díky svému postavení může poskytnout přístřeší a pomoc jiným levicovým hnutím a
aktivistům. Zákaz frakcí a demokratický centralismus nahradila vnitrostranickým pluralismem
a slučovacím právem v rámci strany a mechanismy kontroly vedení prostřednictvím
stranických orgánů a členskou základnou. Nevnímala se již jako úzce třídně vymezená,
dělnická strana, ale jako strana socialistická, nenárokovala si monopol na pravdu a odmítla se
vázat na „nějaký daný světonázor, ideologii nebo náboženství“49, chtěla se otevřít i jiným
myšlenkám z levého spektra a „postavit tvorbu politiky na vědě, s důrazem na marxismus“50.
Dalším stěžejním aspektem v sebepojetí PDS je její proklamovaná profilace jako opoziční
síly. Nehledě na postavení a sílu v parlamentních institucích vnímá PDS „mimoparlamentní

47

MOREAU, P., NEU, V., Die PDS zwischen Linksextremismus und Linkspopulismus, str. 59

48

http://www.opentheory.org/pds-programm, 16.4. 2008
http://www.opentheory.org/pds-programm, 16.4. 2008
50
http://www.opentheory.org/pds-programm, 16.4. 2008
49
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boj za společenské změny za rozhodující“51. „V boji za změnu pořádku najdou v PDS místo
jak lidé, kteří se chtějí stavět na odpor kapitalistické společnosti a odmítají fundamentálně
dané vztahy, tak i ti, kteří odpor spojují s pozitivní změnou daných vztahů a jejich postupným
překonáním“52. Formulace, s níž autoři chtěli mj. zabránit odlivu nespokojených straníků a
stmelit rozhádané skupiny uvnitř strany, přitom ale potvrdili přítomnost skupin odmítajících
ústavní pořádek Spolkové republiky.
Při hledání kořenů a inspirace se PDS odkázala na duchovní a politickou tradici 18.-20.
stol., jak na teoretiky tak i na „výdobytky“ a pozitivní aspekty, které přinesla realizace
socialistické myšlenky. Prohlásila, že s „dědictvím Marxe a Engelse a s rozličnými proudy
německého a mezinárodního hnutí, tak jako s revolučním a demokratickým hnutím se cítí
kriticky spojena a antifašismu a mezinárodní solidaritě zavázána“53. Při vyjmenovávání svých
slavných předchůdců se PDS odvolala na opravdu protichůdné teoretiky. Figurovaly mezi
nimi Karl Marx, Friedrich Engels, Wilhelm Liebknecht, August Bebel, Eduard Bernstein,
Karl Kautsky, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, W. I. Lenin nebo Antonio Gramsci. Výběr
dokazuje snahu překlenout propast mezi různými frakcemi ve straně. Jinak by vedle sebe
nemohl stát Bernstein jako zastánce demokratického socialismu a širokého socialistického
hnutí namísto sektářské avantgardy a proletářské revoluce, který liberální demokracii a
socialismus

považoval

za

důležité

součásti

jednoho

celku,

vedle

něho

Lenin

s nekompromisním postojem vůči kapitalismu, který ospravedlňoval svrhnutí liberální
demokracie, jež je pouze zdáním, všemi prostředky, nebo Gramsci, jenž překonává čistě
ekonomické a třídní chápání socialismu a budoucnost vidí v intelektuální hegemonii levice,
v širokém hnutí napříč občanské společnosti a jejími institucemi.
V centru ideologie i programu PDS stojí boj proti kapitalismu.

Kapitalismus „vede

k sociálnímu vyčlenění značných skupin obyvatelstva, nezaměstnanosti a ustupování před
pravicovým radikalismem, nacionalismem a národní netolerancí“54,

„kapitalismus je

destruktivní a zodpovědný za ohrožení lidské civilizace a kultury, vojenský charakter
mezinárodních vztahů, krizi světové ekosféry a nepopsatelné utrpení zejména na jižní
polokouli“55. V programu z roku 1993 navázala na kritiku a za hlavní příčinu současných
globálních problémů označil program „kapitalistický způsob výroby, distribuci a spotřebu

51

http://www.opentheory.org/pds-programm, 16.4. 2008
http://www.opentheory.org/pds-programm, 16.4. 2008
53
http://www.opentheory.org/pds-programm, 16.4. 2008
54
GERTH, M., Die PDS und die ostdeutsche Gesellschaft, str. 90
55
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v mocenských centrech světového hospodářství a patriarchální nadvládu56“, přičemž „největší
výzvu dneška představuje demokratické překonání stávajících společenských struktur se
zachováním a rozvinutím jeho pokrokového potenciálu57“.
PDS redukovala společenský pořádek na heslo „kapitalismus“, odmítla jakoukoli
komplexnost, veškerý moderní politický, hospodářský, sociální i kulturní život západu
vystihovala právě tímto jedním slovem. Kritikům současného uspořádání mohlo znít
sympaticky a líbivě, ale výpověď tak ztratila na hodnotě.
Oproti kapitalismu nabídla PDS jako alternativu demokratický socialismus, který vede k
„uskutečnění svobody, rovnosti a bratrství ve společnosti sociální spravedlnosti a
solidarity“58.
PDS se vlastně pokusila vyzvednout pozitivní aspekty obou systémů a syntézou
vytvořila demokratický socialismus jako vyšší stupeň společenského bytí. Stalinismus byl
odsouzen, ale myšlenka socialismu žije dál. Podle PDS jedině socialismus může správně
nasměrovat a využít potenciál tržního hospodářství. PDS vlastně hledá třetí cestu mezi
byrokratickým socialismem a „nadvládou kapitálu a zisku“. Společenský ideál, kde „rozvoj
jedince je podmínkou rozvoje všech“59, čímž je odkazováno na Komunistický manifest. Ideál
pouze změnil jméno z komunismu na demokratický socialismus. Cílem je radikální
transformace, jejíž těžiště, nezávisle na konkrétní parlamentní roli, má spočívat
v mimoparlamentních aktivitě, v boji proti kapitálu. Maximalizaci úspěchů na půdě
parlamentu se přesto PDS nebránila.
Ve straně, v přetahování se o podporu většiny s ortodoxními komunisty, i v prezentaci
strany navenek dominovali reformisté, jak bylo uvedeno výše. Reformisté se ke konci 90. let
snažili tlačit stranu k přijetí nového programu, čemuž se ortodoxní naopak vehementně bránili
z obavy ztráty ideologických pozic.
V programech PDS nicméně přežívala neustále opakovaná komunistická klišé
v rozvíjení spikleneckých teorií, heroizace NDR jako antifašistické bašty, ekonomizace všech
problémů ve světě nebo rádoby komparistické metody ve vyjmenovávání zločinů NDR a
NSR, respektive SRN. Plnila tak funkci „politického domova“ lidem, kteří svůj život věnovali
práci ve straně a budování socialismu.
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2.2 CENTRÁLNÍ POLITICKÁ TÉMATA
Tvorba konkrétní politické nabídky ukázala na několik faktů. Dělících linií napříč stranou
existovalo více. První byla vedena mezi straníky ze západu a východu. Zatímco politici PDS
z východu stále více akcentovali sociální otázku a vůbec vztah práce a kapitálu, politici ze
západu byli za prvé mnohem radikálnější vůči systému a současná postmoderní témata, např.
jaderná energetika, jim byla mnohem bližší. Zde se odrážela zkušenost východních politiků z
předsednictva z různých pozic ve státních orgánech NDR (Petra Pau byla učitelkou ve
stranické škole, Roland Claus v centrální radě Freie deutsche Jugend nebo Christine
Ostrowski vedoucí pionýrů a stranickou tajemnicí v Drážďanech) nebo z regionální politiky
ve sjednoceném Německu a západních aktivistů z bývalých K-skupin bez zkušenosti s
tvorbou konkrétní politiky (Uwe Jens Rössel bývalý pracovník při ústředním výboru DKP).
Vedle toho existovala linie mezi vedením strany a konkrétními AGs, kdy se návrhy často
liší a pro vedení tak ztrácela spolupráce s AGs smysl a nezohledňovala jejich závěry. U AGs
se mnohdy projevil stejný efekt jako u základních stranických organizací na západě.
Vzhledem k malému počtu členů se mohla v organizacích dostat k hlavnímu slovu malá a
pevná skupina radikálů a vtisknout celé organizaci svoje představy.
Politickou nabídku PDS představím na některých stěžejních tématech..

Hospodářství
Pro PDS představovalo hospodářství přirozeně centrální téma, na jehož současných
nedostatcích shledávala důvody ke změně celého společenského systému. Středobodem plánů
PDS byla demokratizace hospodářství, konkrétně možnost různým svazům (odborářských,
ekologických apod.) a demokratickým iniciativám umožnit spoluúčast na ekonomickém
rozhodování a společenskou kontrolu ekonomiky. PDS požadovala zformování společenské
opozice od spodu ve formě podnikových rad až po nejvyšší orgán - hospodářskou a sociální
radu, fakticky třetí komoru. Tyto instituce se mají podílet na řízení hospodářství a vytyčování
cílů výroby prospěšné pro celou společnost. Rady se mají skládat ze zástupců odborů, obcí,
občanských iniciativ, hnutích žen a postižených nebo ekologických aktivistů. Poučena
z důsledků státního plánování hledala PDS efektivní cestu v zespolečenštění výrobních
prostředků prostřednictvím pestré škály rozhodujících struktur a chtěla dosáhnout
komplexnosti

stanovením hospodářských, ekologických a sociálních cílů národního

hospodářství. Velké klíčové podniky by však zestátnění neušly.
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Kritikové by namítli, že by tento model nejspíše vedl k byrokratizaci a nekompetentnosti
rozhodování a opětovnému vytyčování „všeobecně prospěšných“ plánů a cílů.

Sociální politika
Heslem sociální politiky PDS byl boj proti sociální demontáži. Z návrhů jmenuji: alternativní
flexibilní pracovní doba dle zájmu zaměstnance, vytvoření miliónu pracovních míst
v nejbližších letech nebo zkrácení pracovní doby při zachování stejné mzdy, vytvoření veřejně
podporovaného zaměstnaneckého sektoru . Finanční prostředky by se prý našly ve škrtech na
obranu, v příjmech z rostoucího hospodářství, progresivnější daně z příjmu nebo
jednorázových odvodů bank a velkých firem . Financovatelnost a uskutečnitelnost takto štědře
pojaté sociální politiky vyvolávala pochyby.

Životní prostředí
Již od roku 1990 bylo téma životního prostředí jedním ze základních kamenů PDS, s ještě
větší intenzitou od roku 1994 se snahou otevřít se demokratické levice a voličům Zelených60.
Na východě si konkurovala pouze s SPD, Zelení zde přestali víceméně existovat. Na západě
se naopak snažila uchytit alespoň ve volebních baštách Zelených, velkých industriálních a
univerzitních městech, nabourat se do voličské klientely Zelených. PDS se představila jako
autentická ekologická strana, odmítla jadernou energii nebo transport jaderného odpadu.61
Dále se PDS pokusila o populistické spojení nemožného, o otupení latentního konfliktu mezi
politikou zaměstnanosti a životního prostředí: „Žádná přednost zaměstnanosti na úkor
životního prostředí a žádná ekonomická změna bez spojení se silnou zaměstnaneckou
politikou“62. Sociální dopad ekologické obnovy mají zmírnit investice do vědy, výzkumu a
technologií a demokratizace celkového procesu výzkumu. Mezi další opatření PDS by patřilo
mj.: přeměna 15% plochy Německa v chráněné oblasti, ekologizace zemědělství a snížení
exportu zvýšením ekostatků na 10 % a snížením výroby, odmítla genetickou technologii
v zemědělství, v ostatních odvětvích musí podléhat jasné, také mimoparlamentní kontrole. Na
mezinárodní úrovni navrhla větší účast nevládních organizací a obecně jihu na rozhodnutích
v otázkách prostředí, snížení spotřeby zdrojů na severu a tím zlomení „neoliberálního
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diktátu“, zajištění transferu technologií a prostředků na ekologickou přestavbu na jih a vůbec
novou sociálně-ekologickou orientaci světového obchodu.

Antifašismus
Antifašismus sehrál v PDS několik rolí.
Pomáhal obhajovat minulý režim, který prý vymýtil fašismus, a naopak Spolkovou
republiku představil jako stát zapříčiňující a tolerující fašismus. Teze o 20.století jako boji
komunismu/socialismu a kapitalismu a nikoli demokracie a diktatury pomohl vyhnout se
debatě o totalitních tendencích socialistického projektu.
Za účelem delegitimizovat Spolkovou republiku vidí ve vyloučení levicových extrémistů
nebo bývalých spolupracovníků tajné policie a funkcionářů z veřejných služeb tažení proti
aktivním antifašistům. Navíc prý současná Spolková republika nastolila jako nacistické
Německo velmocenskou politiku, prvním krokem se stala kolonizace východních zemí. V
poválečné Spolkové republice hledala PDS personální kontinuitu viníků nacistických zločinů.
Ekonomizací kořenů fašismu, představení sociálních nerovností jako hlavního zdroje
fašizace společnosti vedl k odmítnutí kapitalismu, bez ohledu, zda se jedná o model britský,
švédský nebo německý. Politický pořádek je druhotným, vše určuje socioekonomický stav.
Ekonomicky byly odůvodněny i volební úspěchy krajní pravice ve východních zemích.
Východ byl západem v masovém měřítku denunciován, deklasován a dezorientován
přenesením společenského pořádku. Navíc revizionistický diskurs, čímž bylo myšleno
srovnání nacistických a komunistických zločinů, neuznávání antifašistického dědictví NDR
nebo kriminalizace aktivních antifašistů, sehrál dle PDS smutnou roli. Pomocí ekonomizace
všech jevů tak mohla PDS vést rovnítko mezi kapitalismem a fašismem na jedné straně a
socialismem, antikapitalismem a antifašismem na straně druhé. Antifašismus se tak stal mj.
vábničkou pro spojeneckou politiku mezi antifašisty a autonomy, které neváhala veřejně
podpořit, čímž však PDS uznala násilí jako prostředek politiky.
PDS navrhnula změnu Základního zákona o doplnění antifašistické klauzule: „Jednání,
které je spojeno nebo má v úmyslu narušovat mírové soužití národů, zvláště připravovat
útočnou válku nebo oživovat nacionálněsocialistické smýšlení, je protiústavní. PDS
odůvodnila smysl klauzule tím, že neonacisté ztratí možnost odvolání se na základní práva“63.
Problematickou spatřuje tuto klauzuli Moreau hned z několika důvodů64.
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Nejprve definice útočné války. Mohla by např. účast v koalici v Afghánistánu být hodnocena
jako protiústavní a mohl by kancléř nebo ministr zahraničí nést trestní odpovědnost za
rozhodnutí o zapojení německých jednotek do války?
Za druhé už existuje mnoho článků v ZZ a dalších instrumentů, které brání nacistickým a
fašistickým projevům na veřejnosti a jejich šíření.
Dále nebezpečí neo(nacismu) je dramatizováno, představuje vážný problém, nikoli ohrožení
demokratických základů v Německu.
Spíše by se tato klauzule mohla stát pákou proti nepohodlným skupinám a lidem nejen
z pravého okraje, ale i proti těm, které bychom dnes nazvali hodnotově konzervativními.
Ve struktuře PDS se antifašismu věnovala roku 1990 založená AG Rechtsextremismus.
Zpočátku antifašismus sloužil k integraci členské základny. S přibývajícími násilnými akcemi
fašistů se antifašismus stával centrálním tématem, navazovaly se kontakty s autonomy a byla
oživena teorie z 30. let o rovnítku mezi fašismem a kapitalismem, kořenech fašismu ve středu
společnosti a myšlence širokého levicového antifašistického bloku. Modernější směr AG
pochopil odlišnost současného pravicového extremismu od historického fašismu a soustředil
se na integraci antifašismu do kampaní k demokratizaci společnosti a monitoring pravicové
scény. Fašismus viděla nejen v násilí proti jinak vyhlížejícím, též ve vyloučení sociálně
slabých nebo postižených, odstranění základních práv a možnosti spoluúčasti nebo
militarizaci zahraničních vztahů.
Téma rasismus našlo v PDS též zakotvení, v AG Antifašismus, imigrační a utečenecká
politika. Mezi těžiště AG patřila azylová politika (plná práva pro v Německu žijící
přistěhovalce), rychlejší a lehčí procedura získání občanství, včetně možnosti dvojího,
zavedení antidiskriminačního zákona nebo otevření hranic pro všechny lidi v nouzi a
integrační programy.

Frakce PDS byla opatrnější ve formulacích, koncentrovala se na

zlepšení podmínek imigrantů.

Pacifismus
V prvním programu chyběla ještě ostrá slova, velkou část zabralo téma odzbrojení. Ve
volebním programu PDS/Linke Liste, na kterém se podíleli i „západní experti“ se již objevil
duch marxisticko-leninské ideologie65. V programu se psalo o podílu Německa na útisku
jiných kontinentů nebo o hledání odbytišť a zón vlivu pro německý kapitál. V souvislosti
s válkou v Zálivu označil Gysi PDS za protiválečnou stranu, součást světového mírového
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hnutí. V programu z roku 1993 se psalo: „Musí být odstraněny sociální příčiny války“(…)“Z
německé půdy nesmí již nikdy vyjít další válka“66. Takto byly odmítnuty jak účast německých
vojáků při zabezpečení míru v bývalé Jugoslávii nebo letecké útoky NATO na Srbsko v 1999.
PDS podpořila vznik evropské armády ze struktur OBSE a začlenění Ruska do nich.
Jednoznačně trvala na rozpuštění NATO, které si prý samo uděluje mandáty k použití násilí a
dopouští se tak porušování lidských práv. Pilířem mezinárodní politiky má být OSN jako
centrum aktivit k zajištění míru, pomoci rozvojovým zemím a odstranění následků neřízeného
finančního trhu.
Útoky z 11.9.2001 a terorismus vůbec PDS odsoudila jako ve svém principu totalitární, ale
odmítla vojenské řešení a nabídla své tradiční recepty: boj proti chudobě, deregulace trhu,
konec ekologické devastace apod.
Nejviditelnější byla pacifistická politika PDS v Bundestagu, kde využila každé příležitosti
ukázat odmítavý postoj k nasazování německých jednotek v zahraničí, zrušení brané
povinnosti nebo snížení počtu Bundeswehru na 100 000 lidí. V průběhu 90. let se pokusila
reaktivovat mírová hnutí z 80. let, využít západních kontaktů na levicové extrémisty.
V případě války v Zálivu nebo bosenské války neúspěšně, ani bosenští Srbové, ani Hussajn
nepředstavovaly lepší alternativu a většina obyvatelstva souhlasila s intervencemi. Menší
úspěchy při organizování protestů se jí podařily v souvislosti s krizí v Kosovu, kdy tomuto
tématu přizpůsobila i volby do Evropského parlamentu a snažila se představit jako jediná
německá „mírová strana“. Ani Gysi nemeškal a osobně jel do Bělehradu. Válka v Čečensku o
pár měsíců později narazila opět na nezájem obyvatelstva.
Další příležitost se naskytla po událostech v září 2001, po nichž vyjádřila solidaritu
s americkým národem, doplněné poukazy na unilaterální velmocenskou politiku USA a války
ve Vietnamu, Iráku nebo Jugoslávii, nebo na zločiny, jichž se USA dopustila jako „motor
globalizace“. Islámští teroristé nebyli pouze pachatelé, nýbrž i oběti chudoby a útisku.
Jediným řešením má být spravedlnost pro celý svět, jak ekonomická - rozdělení bohatství,
právní - dodržování lidských práv, tak i kulturní - občanská svoboda. V návaznosti byla
intervence NATO do Afghánistánu odsouzena jako ekonomická válka za účelem kontroly
nerostných surovin
Zvláště

diskutabilní

ve

vztahu

k proklamovanému

pacifismu

byla

podpora

Osvobozeneckého kurdského hnutí nebo sympatie s Kubou. PDS si však pomocí pacifismu
jako integrální součásti antikapitalismu budovala svou image a snažila se narušit monopol
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Zelených. Nepodařilo se jí však navázat na protestní mírová hnutí z 80. let, hlavním jevištěm
stále zůstával Bundestag.

1.3 HISTORICKÝ DISKURZ
Žádná jiná německá strana není tak zaměstnaná se svými dějinami jako právě PDS, ale
žádná jiná strana není tak málo v pozici, svoji minulost „úspěšně zvládnout“67. „Vyrovnání“
se s minulostí se PDS obsáhleji věnovala až v programu z roku 1993 v samostatné kapitole
Ztroskotání pokusů o socialismus. V rámci těchto pokusů došlo prý k „omylům, chybným
cestám, promeškáním a zločinům“68, čímž se kritický potenciál téměř vyčerpal. Důležitější,
„po roce 1945 se milióny lidí zasadily o budování lepšího společenského pořádku v podobě
socialistické společnosti v protikladu k pokračování kapitalismu v západním Německu, které
bylo oslabeno a diskreditováno zločiny v lidských dějinách nesrovnatelných“69. Založení
NDR bylo tak ospravedlněno širokou podporou a kapitalismus a západní Německo dány do
blízkosti nacismu. Za ztroskotání pokusu v NDR byla vina skutečnost, že velká část
obyvatelstva byla z tohoto projektu vyřazena. Dále byly vyjmenovány vnější faktory jako
placení reparací za celé Německo, vystavení konfrontační politice a závodům ve zbrojení ze
strany Západu nebo neúčast na mezinárodním obchodě. Mezi vnitřní faktory byly zařazeny
mj. ovládnutí společenského života prostřednictvím byrokracie, neodstranění patriarchátu,
odmítnutí tradiční dělby moci a nerealizování spoluúčasti obyvatelstva na rozhodování,
bezpečnostní politika vůči vlastnímu obyvatelstvu nebo nerespektování svobody. Ve výčtu
deformací se však stále používal pasivum, ani jednou nebyl zmíněn konkrétní viník.
Pokus o socialismus jako jeden z dávných a největších lidských ideálů byl legitimní,
znemožněn ale překonáváním následků stalinismu. Ve vztahu k bývalému režimu se PDS
vymezila vůči stalinismu a metodám administrativně-centralistického socialismu, kteréžto
měly pravou myšlenku socialismu pošpinit. Ze zhroucení východoněmeckého režimu byla
67
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obviněna „centralizace správy ve všech oblastech společenského života, monopolizace pravdy
a vyčlenění jinak smýšlejících“70. Ztroskotání pokusu o socialismus vnímala jako nutný
následek jeho „narůstající neschopnosti, zespolečenštit reálně výrobní prostředky“71, přenést
kompetence na nižší zodpovědné orgány a tím demokratizovat hospodářskou výrobu. Mezi
„chyby, scestí, zanedbání a zločiny“ řadila PDS také „výstavbu socialismu svévolí, brutalitou
a byrokracií naplněné panství stalinismu“72. PDS tak vedením rovnítka mezi stalinismem a
praktikami byrokratického socialismu zbavila odpovědnosti nejen myšlenku socialismu, ale i
její vykonavatele v řadách SED. Vším vinný stalinismus se „neobjevuje jako analytická
kategorie, nýbrž jako popis bez minulosti, původu a, skoro by se to tak mohlo jevit, bez
zodpovědných lidí“73.
NDR samozřejmě nastavila i svoji vlídnou tvář a nabídla „cenné výsledky a zkušenosti
v boji za sociální spravedlnost, za stanovení cíle produkce v zájmu pracujícího obyvatelstva a
za solidární a mírové soužití na německé půdě“74. Výsledky pokusu byly nepopíratelné „odstranění nezaměstnanosti, dalekosáhlé překonání chudoby, rozsáhlý systém sociálního
zabezpečení, významné základy pro sociální spravedlnost, rovnost šancí, nová práva pro ženy
a mládež75“.
Ke sjednocenému Německu se PDS stavěla negativně a přišla s návrhem postupného
sbližování, kdy na jedné straně by nová NDR akceptovala v určité míře tržní hospodářství a
SRN by na oplátku zakotvila „tradiční východoněmecké hodnoty“ jako antifašismus, mír či
solidaritu. Jednotu Německa viděla PDS nakonec ve spolku svobodných a rovnoprávných
národů Evropy.
Sjednocené Německo bylo podle ní charakteristické „hospodářským a sociálním úpadkem,
masovým politickým vyčleněním na východě země, demokratickou, sociální a právní
demontáží, velmocenskými, nacionalistickými a radikálně pravicovými tendencemi v celém
Německu a to vše v hrozivém rozsahu“76.
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3. KAPITOLA
3.1 PDS JAKO KLIENTELISTICKÁ STRANA
Pod klientelistickou stranou se rozumí taková strana, jejíž členská i voličská struktura je
relativně homogenní a překrývá se a zájmy této specifické skupiny jsou měřítkem pro
artikulaci politiky strany. Zájmy její ohraničené skupiny jsou nadřazeny nad zájmy celku či
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obecného blaha.77 . V případě PDS odpovídá klientům bývalá vládnoucí vrstva v NDR a lidé,
kteří profitovali ze svého postavení v komunistickém režimu. Přirozeně také způsob vzniku
PDS a biografie samotných čelních představitelů spojila PDS silnými vazbami se svou
předchůdkyní SED.
Klientela PDS bývá označována také termínem „Einheitsverlierer“. Jde o lidi, kteří
transformací NDR a jejím připojením ztratili nejvíce. Michael Brie a Dieter Klein rozdělili
ztráty do čtyř dimenzí78. Za prvé ztráta ekonomické zajištěnosti, poněvadž nositelé režimu, a
nejen oni, ztratili svá zaměstnání ve státním nebo veřejném sektoru. Za druhé ztráta sociálního
kapitálu rozbitím stranického aparátu a tím i mocenských vazeb. Za třetí a čtvrté
znehodnocení politického a kulturního kapitálu změnou prioritních společenských témat,
dominanci západoněmecké řeči a symboliky v politice a znehodnocení naučeného způsobu
vyjadřování a jednání. Hlavními znaky „Einheitsverlierer“ a tím pádem důvody pro volbu
PDS jsou ekonomické a mocenské ztráty.
Ve prospěch teze klientelismu mluví několik faktorů.
Především nadprůměrné volební úspěchy PDS ve východním Berlíně a bývalých okresních
městech, tzv. Hochburgen, např. Rostock, Potsdam, Schwerin nebo Neubrandenburg
s výsledky mezi 25 a 30% v roce 1994, která byla zároveň administrativními, armádními,
společenskými, vědeckými a kulturními centry NDR.
Již v kampani před volbami do Sněmovny lidu NDR sehrála PDS roli obhájkyně zájmů
občanů NDR, v níž využila obav a nejistot v nepřehledné a překotné době. Leitmotivy jejího
předvolebního boje se staly varování před jednostranným převzetím NDR západní částí
Německa, vychvalování sociálních výdobytků NDR, jež budou v SRN ohrožena, a obhajoba
státní regulace, společenského vlastnictví a ústavně garantovaného práva na práci. Výstižný
byl referát Gregora Gysiho na předvolebním sjezdu před volbami do Lidové sněmovny79:
„My

už

nejsme

,

ví

Bůh,

přívrženci

dřívějšího

direktivního

hospodářství

(Kommandowirtschaft). Ale ptám se, jak mohlo direktivní hospodářství vyvinout takové
sociální výkony, s jejichž omezením musí obyvatelé chudší NDR při sblížení s bohatou SRN
počítat“?
Navíc analýza volebního chování v prvních volbách, kdy PDS nad očekávání uspěla
s 16,4%, což znamená téměř 1 900 000 voličů, ukazují na spjatost bývalé východoněmecké
elity a nástupkyně SED.
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Linie úspěšnosti v teritoriálním ohledu vede ve směru sever-jih, přičemž severně
položené země jako Braniborsko (22,4%) a Meklenbursko-Přední Pomořansko (18,4%),
nevyjímaje východní Berlín(30,2%), volily PDS ve větší míře než jižně položené
Sasko(13,3%), Durynsko(11,2%) a Sasko-Anhaltsko(14%%). Možná překvapivé, protože
Braniborsko a Meklenbursko-Přední Pomořansko patří k zemědělsky rázovitým oblastem, ale
zároveň k nejúspěšnějším zemím PDS. Vysvětlení tkví ve faktu, že severní země a zejména
jejich okresní města díky své přímořské poloze a blízkosti k Berlínu byla lákavým místem
k odpočinku pro elitu NDR. A výsledky v rámci těchto zemích potvrzují dramatický rozdíl
mezi většími(v obcích nad 20 000 obyvatel průměrně 20% voličů pro PDS) a menšími
obcemi(v obcích pod 2000 obyvatel 9,9%) a vůbec mezi zemědělským Předním
Pomořanskem s dominantní CDU a urbánním Meklenburskem .
Roli sehrály i sociálně strukturální aspekty, povolání, dosažené vzdělání a nepřekvapivě i
náboženské vyznání.
Dělníci byli mezi voliči PDS zastoupeni 11,9% oproti 55% dělníků, kteří preferovali
Alianci pro Německo, a samostatně výděleční pouhými 4,7%. Na opačném pólu stála
„inteligence“, která se z 31% přiklonila k PDS. Jasná výpověď, že příslušníci inteligence, zde
chápána jako lidé zaměstnaní na vyšších pozicích ve správě, soudnictví, stranickém aparátu,
masových organizacích, médiích, vědě a výzkumu nebo školství, se obávali nejvíce ze ztráty
pozic a privilegií, a odmítali rychlé sjednocení Německa nebo jeho realizaci vůbec. Dělníci
zase nebyli stranicky pevně vázáni. Po několik desítek let trvající instrumentalizaci odborů,
nivelizaci dělnických oborů a potlačení svobodné artikulace a reprezentace zájmů si
nevytvořili pocit přináležitosti k určité sociální skupině nebo životním podmínkám a pocit
„stavovské“ odlišnosti od jiných sociálních skupin80. Na rozdíl právě od nositelů režimu.
Mezi bezkonfesními voliči měla PDS také větší ohlas (24,6%) než u katolíků a protestantů
(5%). Strana, jež se hlásí k dědictví NDR a jejím nositelům, kteří potlačovali možnost
svobodného vyjádření a seberealizace svým věřícím občanům a církvím, a vůbec
k socialistickým idejím mohla těžko získat větší podporu konfesních občanů.
Voliči PDS se také ze 72% stavěli pozitivně k ideji socialismu oproti celkovým 25% a
z 83% se v prvé řadě cítili jako východní Němci a poté jako Němci. S výjimkou Svazku 90
(70%), který se také stavěl proti urychlenému sjednocení, ale za využití obrodných sil
formovaných v 80. letech, se voliči ostatních stran prohlašovali v prvé řadě za Němce.
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PDS podpořila své klienty ve formulování jejich materiálních, právních i ideových
problémů81. Žádala navýšení důchodů a okamžité narovnání platů ve veřejných službách.
V programu z roku 1993 mluvila o „zneužití pracovního a sociálního práva a práva na
důchod“ a „praxi zákazu povolání“82. Navrhovala amnestii a materiální odškodnění pro
stíhané bývalé funkcionáře politbyra, v souvislosti čehož mluvila o „politickém trestním
právu“ SRN. Pro bývalé spolupracovníky Stasi nárokovala právo na vlastní biografii a
ukončení jejich kriminalizace a vůbec paušální rehabilitaci členů SED a společensky
aktivních občanů NDR pomocí vlastní ,mnohdy revizionistické, interpretace dějin Německa,
NDR a socialistického hnutí.
Jádro voličské báze reprezentované členskou základnou můžeme bez obav označit
termínem „Einheitsverlierer“, kteří v PDS hledali „politische Heimat“,

a naopak strana

pomohla částečně integrovat do nového společenského zřízení občany, kteří se s ním plně
neidentifikovali. Tito „Einheitsverlierer“ v předvolebních kampaních a v mimoparlamentní
práci podpořili a podrželi stranu nad vodou v pro ni těžkých časech v první polovině 90. let a
pomohli stabilizovat její postavení v německém politickém systému. Od poloviny 90. let se
však na cestě k moderní reformní socialistické strany stávali stále více přítěží v její snaze o
proniknutí na západ a ještě větším úspěchům83.
Teze klientelismu může vysvětlit vazbu strany na určitou sociální skupinu, nedokáže však
vysvětlit jevy proběhnuvší v 90. letech. Nejpozději s třetími celoněmeckými volbami se
začínala projevovat nivelizace dříve lokálně značně rozdílných výsledků. Největší
procentuální ztráty zaznamenala PDS ve svých dosavadních těžištích na severu a ve velkých
městech, naopak v řídce osídlených oblastech získala nejvíce. V absolutních počtech i přes
zmíněné ztráty však PDS nadále zůstala charakteristicky městskou a urbánní stranou.
Nejslabší místo klientelistické teze představuje zřejmý rozdíl mezi členskou a voličskou
základnou a jejich strukturou.
Nejpropastněji se tento rozdíl jevil s ohledem na věkovou strukturu. V členské základně
bylo v roce 2002 téměř 90% lidí starších 60 let a 0,6% mladších 30 let. Ve voličské struktuře
se PDS spíše podobala klasickým lidovým stranám SPD a CDU, věková struktura byla
homogenní, snad s jedinou výjimkou, mírně nadprůměrným zastoupením žen do 35 let. Příliv
voličů dle věkové struktury ve volbách v průběhu 90. let byl též vyrovnaný.
V ostatních sociálních faktorech lze vystopovat podobnosti mezi členstvem a voličstvem.
81
82
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I mezi voliči si PDS udržela charakter městské a bezkonfesní strany, s vyšším zastoupením
mezi úředníky a zaměstnanci, zvláště ve vedoucích pozicích, a mezi lidmi s vyšším formálním
vzděláním, nižší zase mezi dělníky a méně kvalifikovanými pracovníky.
V souvislosti s tezí o „Einheitsverlierer“ zarazí i narůstající podíl samostatně výdělečných
(v roce 1998 dokonce téměř každý pátý) nebo fakt, že voliči PDS měli v průměru mírně
nadprůměrné platy. Jako skupiny nejvíce postiženou ekonomickou transformací můžeme
označit nezaměstnané a dal by se i očekávat jejich větší příklon k PDS. PDS byla
nezaměstnanými ve spolkových i zemských volbách v 90. letech volena nadprůměrně,
přibližně každým čtvrtým nezaměstnaným. Tento fakt je však relativizován srovnáním
s ostatními stranami. Vždy mezi nezaměstnanými měla větší oblibu buď SPD nebo CDU,
PDS skončila většinou jako druhá nebo dokonce i třetí.
Klientelu PDS můžeme označit pojmem „Einheitsverlierer“, opravdu ztratila moc, prestiž
nebo možnost kariérního postupu a současně materiální zajištění, ztratila obecně na svém
původním postavení.
V průběhu 90. letech v souvislosti s expanzí strany, oslovováním širšího spektra veřejnosti,
hledáním nových témat a příchodem mladých voličů, prošlo voličstvo PDS i v sociálních
faktorech jednoznačným procesem homogenizace a nivelizace.
Ještě na konci 90. let brala PDS ohled na své klienty a jejich biografii, což se projevilo
v interpretaci dějin, v návrzích na ukončení debaty o aktech Stasi apod. Nejednalo se však o
hlavní požadavky. Již v první polovině 90. let přestala být PDS omezena na úzkou
klientelskou skupinu bývalé elity NDR, strana si stanovila vyšší politické ambice a stala se
stranou zakotvenou v širších společenských vrstvách a s vysokým voličským potenciálem.

3.2 PDS JAKO PROTESTNÍ A POPULISTICKÁ STRANA
Jako protestní strana se označuje taková, která zaměří mobilizaci na tu část voličstva, která se
cítí nebo skutečně je ekonomicky, sociálně či politicky znevýhodněna a která se již „necítí
být současnými politickými elitami zastoupena, vidí se odstřižena od politiky a procesů
rozhodování“84. Protestní strana upřednostňuje opoziční statut a zastává spíše extrémní
pozice. K PDS by se podle této teze klonili voliči na protest proti reálným ekonomickým
problémům nebo pocitu druhořadosti v politickém systému. S protestem souvisí, nikoli
automaticky, i populismus. Populismus jako konstruování (mediální) skutečnosti, aktivizace
84
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strachu a předsudků v obyvatelstvu, dramatizace ekonomických, sociálních a politických
potíží a nabízení zjednodušujících návodů na jejich řešení85 za jediným účelem, maximalizací
volebního zisku.
Pro tezi protestu jednoznačně vypovídají důsledky znovusjednocení. Formálního
sjednocení se podařilo dosáhnout během roku, faktické sjednocení dvou zemí s odlišnými
politickými, společenskými a ekonomickými zřízeními muselo nutně s sebou přinést řadu
potíží. Odlišné životní podmínky v obou částech Německa, ať už se to týkalo masové
nezaměstnanosti, úrovni platů apod., posléze vedly k nespokojenosti se spolkovými
institucemi a demokracií vůbec86.
Viola Neu ve vyhodnocování průzkumů Konrada Adenauera z let 1990-1998, v nichž se
zjišťovala spokojenost obyvatel západního a východního Německa s hospodářskou situací a
spokojeností s demokracií či konkrétně se spolkovou vládou, zjistila, že obyvatelé východního
Německa a zvláště voliči PDS hodnotili hospodářskou situaci, spravedlnost společenského
systému a spokojenost s demokracií mnohem negativněji než západní Němci, což v sobě
skrývalo značný protestní potenciál87.
Gerth uvádí tři aspekty, které usnadnily PDS být v roli protestní strany88.
Společenský převrat neznamenal radikální změnu, často negativní vzhledem k postavení,
práci nebo prestiži, nejen pro stranickou nomenklaturu, nýbrž pro širokou škálu lidí
v technické, vědecké, univerzitní nebo kulturní sféře.
Pro úspěch protestní strany byl důležitá její role opoziční strany, spíše tedy negativní se
vymezování proti vládní politice než pozitivní účast na řešení konkrétních problému.
Navíc ideologická orientace strany nabízela širokou škálu líbivých receptů na řešení
aktuálních problémů.
Výrazný nástup PDS v letech 1993 a 1994 určitě nebyl náhodný, problémy spojené
s ekonomickou transformací dávaly vale iluzím o „kvetoucí krajině“ slibované kancléřem
Kohlem a podezdíval dále tezi PDS jako protestní strany. A podkopával zároveň.
Zlepšením situace by totiž teoreticky mělo dojít k odlivu voličů PDS k jiným stranám, což se
nekonalo. Ekonomický úpadek mohla a může PDS jistě díky své opoziční roli využít, ale
ekonomický rozvoj ji zároveň též neškodil89. Zde se odhaluje jeden ze základních nedostatků
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teze protestu. Teze nepředpokládá pevné a trvalé vazby90 mezi voliči a stranou a proto ani
dlouhou životnost. Namísto hodnot, politických zájmů a cílů sjednocuje voliče protestní
strany frustrace a politické odcizení91. Voliči podporou protestní, často okrajové strany,
vystavují de facto „bianko šek“ etablovaným stranám.
Úspěch protestních stran odvisí z velké části od dobře připravených volebních kampaní, při
níž se využije koncentrace na jedno velké téma a představení omezeného počtu mediálně
schopných a známých kandidátů. Pod nablýskanou slupkou se ale často skrývá programová
chudost a velmi volná a děravá organizační struktura.

PDS některé znaky naplňovala.

Dokonalé využití mediálně zběhlého a výřečného Gregora Gysiho nebo známých osobností na
otevřených listinách pro svoji mediální prezentaci nebo kombinace levicového a
regionalistického populismu či snaha profilovat se jako protiválečná strana92 svádí
k definování PDS jako populistické strany, což ale úplně neuspěje po srovnání s ostatními
populistickými stranami, zejména z pravého spektra, nebo vůbec bližším pohledem na PDS.
Za prvé pozice PDS ve východních zemích nebyla tak závislá na momentálních tématech
dne. Nové spolkové země sice měly oproti starým zemím vysoký podíl střídavých voličů,
poněvadž voliči neměli dostatek času vytvořit si vazby na nové strany, ale právě výsledky
PDS ve srovnání s CDU i SPD nepodléhaly tak vysokému náladovému kolísání93. Za druhé i
přes popularitu a mediální zručnost Gregora Gysiho nemohla být v žádném případě řeč o PDS
jako charismatické straně, mediální straně nebo straně jednoho člověka vzhledem
k přítomnosti PDS na všech úrovních správy a jejímu silnému komunálnímu zakotvení. Za
třetí program nebyl zaměřen pouze na jedno vděčné téma, profil PDS je mnohem pestřejší.
Nakolik však vnímali voliči výběr PDS jako protestní hlas? Jak už bylo řečeno,
putující protestní voliči byli u PDS v menšině. Poměr věrných voličů byl u PDS ve
východním Německu pravidelně vyšší než u SPD a CDU94.
Ani sociální struktura neodpovídala protestním stranám z pravého spektra, kde je jádro
tvořeno mladými muži s nižším vzděláním a bez zaměstnání. PDS měla nadprůměrné úspěchy
naopak mezi úspěšně integrovanými lidmi, s vyšším vzděláním a příjmy a mezi ženami95.
Nejvíce populismu u PDS nalezneme v programech. Velkým tématem protestních stran
bývá nová a lepší demokracie, bez špíny a korupce, demokracie blíže lidu. Nárok na prosazení
90
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pravé demokracie jde ruku v ruce s odmítnutím stávajících demokratických institucí a
reprezentace96, nabízejíc různé prostředky výkonu moci skrz lid a lidem. Ani rozvíjení
spikleneckých teorií nesmí být opomenuto. PDS by ráda doplnila dnešní reprezentativní
demokracii v Německu o prvky přímé demokracie. Nejen v politice, prostřednictvím referend
nebo vznik třetí komory se zastoupením širokých vrstev společnosti, nýbrž i v hospodářství,
spoluúčastí zaměstnanců a zástupců veřejnosti na rozhodování a řízení podniků. Má se tak
zlomit moc kapitálu a novodobé modly, zisku.
PDS se také snažila dle Gertha97 vtisknout určitým tématům hodnotu a váhu, samozřejmě
se svou vlastní interpretací, jež jim nepřísluší, a konstruovat skutečnost. K takovým tématům
patřilo ospravedlňování legitimity „socialistického pokusu“ v Německu a pozitivní role SED,
zejména jejich řadových členů, následné sjednocení jako akt „kolonializace“ a příčina všech
současných neduhů, Spolková republika, v kontrastu k NDR, jako sociálně nespravedlivá,
podřízená diktátu kapitálu s institucemi jen zdánlivě demokratickými a v neposlední řadě
znovusjednocené Německo jako společnost na dlouhou dobu rozdělená. Východní Němci byli
tak prezentování jako oběti, jednou kapitálu, podruhé západního Německa, potřetí politiků, a
PDS jako jediná pravá zástupkyně.
Obecně nebyli voliči PDS ani oběti ani objektivní „Einheitsverlierer“. Vedle objektivních,
pozitivních i negativních, důsledků sjednocení musíme vzít v potaz i subjektivní vnímání
transformace obyvateli. Právě pocit odcizenosti širokých vrstev obyvatelstva, kteří se mohli
cítit být také negativně postiženi transformací, i přes objektivní zlepšení životní situace,
násilným přetrháním pracovních nebo jiných zvyklostí nebo zklamáni z nenaplněných
očekáváních („subjektive Verlierer“) PDS v novém společenském pořádku mobilizovala.
PDS si ponechávala i prostor pro roli, kterou by ráda sehrála, tzv. sběrného pytle pro
mimoparlamentní hnutí všeho druhu, a pro organizaci akcí občanské neposlušnosti, jak to
vystihnul předseda Lothar Bisky ve své řeči na zemském stranickém sjezdu v Berlíně v roce
1999 :“Musíme se starat o větší šíři našich akcích. Je důležité s blízkými levicovými i jinými
organizacemi, s odbory, církví a církevními skupinami kontakty navazovat a spolupráci
sjednávat“98.
Protestní přístup nemůže jednoduše vysvětlit dlouhodobou volební mobilizaci ve
východním Německu99.
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3.3 KONFLIKTNÍ LINIE VÝCHOD-ZÁPAD, PDS JAKO

REGIONÁLNÍ

STRANA
Politologové S. Rokkan a S. M. Lipsek, autoři koncepce tzv. štěpení, ukázali na fakt, že
v moderní společnosti s heterogenní sociální strukturou lze společenská pnutí redukovat na
nejdůležitější konfliktní linie, kolem nichž vznikají politické strany a které se tak stávají
nositelkami konfliktu a reprezentantkami užšího zájmu ve společnosti100.
V případě znovusjednoceného Německa se situace zkomplikovala. Nejenže se význam
jednotlivých linií v případě dvou částí Německa lišil, například role náboženství v silně
ateizované východní části ztratila na důležitosti, ale i interpretace jednotlivých linií v obou
částech republiky, například práce-kapitál, získala odlišné dimenze. Rozhodnutí zvolit
celorepublikově agitující politickou stranu mohlo mít jednoduše na východě nebo západě
odlišné důvody101.
Sama PDS nebo jí ideologicky blízcí společenští vědci hodnotí PDS jako stranu, jež
reprezentuje určité linie, a předpovídají jí tak dlouhou životnost. PDS v takovém pojetí
nepředstavuje krátkodobý jev založený na protestu nebo klientelismu.
M. Brie mluví o dvou nových linií102, na nichž PDS buduje svůj úspěch. Linii sociální
spravedlnost versus svobodný trh a linii západ-východ. Vzhledem k prognózám na začátku
90. let je hodnotí jako neočekávané, převažoval totiž názor rychlého materiálního i
duchovního přizpůsobení východu a západu i rychlého převzetí politického modelu západu.
Narovnání rozdílů se ukázalo jako dlouhodobá záležitost a linie východ-západ i v prvním
desetiletí 21. století hraje velkou roli v politice PDS a mnoho nenasvědčuje k vyblednutí její
důležitosti.
Pocit výlučnosti východních Němců měl několik příčin. Počátek hledejme již ve výsledcích
voleb do Sněmovny lidu v roce 1990, které představovaly referendum o rychlosti a způsobu
sjednocení. Mírně přes 20% získaly strany východu a představitelé převratu v NDR, kteří
upřednostňovali postupnou demokratizaci NDR a pomalé přibližování se k západu. Alianci
pro Německo v čele s CDU se podařilo strhnout rozhodující část voličů na svoji stranu a
získat je pro urychlené sjednocení. Klesající výsledky PDS i ostatních východních stran
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v roce 1990 a v preferencích následující dva roky potvrdily dočasné překrytí této linie. Její
znovuprobuzení v roce 1993 souviselo s vystřízlivěním z euforii sjednocení a hospodářského
vzestupu. Rychlé se otevření světovému trhu, utišení průmyslové výroby, vysoká
nezaměstnanost a stálá závislost na finančním a materiálním transferu ze západu a vůbec
ekonomická krize během transformačního procesu, to vše můžeme zařadit mezi ekonomické
důvody znovuprobuzení linie. K politickým se řadí nedostatečné zastoupení v politickém
systému Spolkového Německa a znehodnocení zkušeností východu dominujícím západním
politickým a stranickým systém. Značná část straníků zavedených stran pocházela ze západu,
což dovolilo PDS využít potenciálu a deklarovat se jako jediná pravá východní strana. O jejím
úspěchu nejdůrazněji svědčily rozdíly volebních výsledků ve starých a v nových spolkových
zemích, a problémy ostatních stran vnitřně překonat pnutí mezi zastupováním západních,
východních nebo spolkových zájmů, kdy jeden šel vždy na úkor druhého (80% voličů žije na
západě, ale problémy převažovaly na východě, dále finanční vyrovnávání mezi zeměmi,
zemědělské subvence apod.)103. Proto překvapí úspěchy CDU, která již například v Durynsku
nebo Sasku mohla sestavit jednobarevnou většinovou vládu, i přes nasazení západních
politiků.
Na druhou stranu se PDS nepodařilo přes deklarovanou zakotvenost v místním životě
stát se dominantní stranou. PDS důrazně artikulovala pocity široké veřejnosti na východě a
jejich nespokojenost se západním „importem“. Ať už „importem“ hospodářského systému,
reprezentativní demokracie nebo historického diskurzu. Současné problémy svalovala na
sjednocení a způsob jeho průběhu, nikoli dědictví SED. Pouze však artikulovala, co si většina
východních Němců myslela. V roce 2000 podle 40% východních Němců a 60% voličů PDS
stále převažovaly zápory znovusjednocení. Východoněmecká identita nemusí být nutně
výrazem kolektivně sdílených hodnot, spíše je „definovaná skrz ohraničení vůči západu“104.
Protiklad východ-západ na sebe také brala rysy klasické linie centrum-periferie, žila z jasně
teritoriálního vymezení105.
PDS také artikulovala pozice, jež nacházely na východě vstřícnou odezvu. Stavěla za
etablování veřejně podporovaného zaměstnaneckého sektoru, bohatého financování
mateřských škol, daňového zvýhodnění podnikatelů z východu nebo dokonce voleného
grémia s právem veta vůči spolkové vládě106.
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Průzkumy mezi obyvatelstvem o spjatosti PDS a její kompetenci, být zástupkyní
zvláštních východních zájmů, ukázali překvapivě na nejednoznačnost teze východ-západ.
Například voliči, pro něž zastupování zvláštních východních zájmů hrálo velkou roli,
upřednostňovali CDU (26%) nebo SPD(27%) před PDS(11%)107. Podle Neugebauer/Stöss
nebyl podíl těch, kteří považovali za důležité zohlednění východu, ve srovnání s ostatními
stranami takový, aby se stal pro stranu charakteristickým. Podíl voličů interesovaných v prvé
řadě problémy východu na voličstvu jednotlivých stran byl dle Neugebauer/Stöss u PDS
20%, u ostatních stran mezi 14 až 17%. V realizovatelnosti konkrétních politických koncepcí
panovaly mezi dotázanými největší pochyby právě u PDS, zvláště ve srovnání s největšími
konkurenty, CDU a SPD.
PDS a jejímu většímu úspěchu také určitě nepomohla její nejednoznačnost. PDS
akcentovala během své historie více poloh, nejen regionálnost. Na jedné straně zastupovala
bývalou vládnoucí třídu NDR a její hodnoty, což ji dokázalo přenést přes první léta krize, ale
zavřela si tím vrátka u mnoha ostatních voličů, a na druhou stranu pro setrvání na politické
scéně i v dalších letech musela své ambice rozšířit i na západní voliče.
Teze konfliktní linie východ-západ není ale schopna vysvětlit dramatické rozdíly volebních
výsledků mezi zeměmi jako Braniborsko nebo Meklenbursko-Přední Pomořansko se silnou
SPD a s CDU na úrovni výsledků PDS a na druhé straně Saska, Durynska nebo SaskaAnhaltska s jednobarevnou vládou CDU a velmi slabou SPD. Navíc zůstává otázkou, nakolik
je tato teze samostatným jevem a nakolik součástí linie práce-kapitál, na níž se PDS deklaruje
jako

antikapitalistická

a

v níž

se

teze

východ-západ

může

skrývat

pod

představou kolonializace východu hospodářsky potentním západem108.

3.4

KONFLIKTNÍ

LINIE

SOCIÁLNÍ

SPRAVEDLNOST

VERSUS

SVOBODA TRHU, PDS JAKO SOCIALISTICKÁ STRANA
Linie sociální spravedlnost versus volný obchod se částečně kryje s první linií. Tato linie,
kterou se PDS rozhodla reprezentovat a jejíž plody začala sklízet v menší míře již v 2.
polovině 90. let, ve větší až o téměř deset let později, má svůj původ mj. ve způsobu
sjednocení Německa.
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Východní Němci vnímali sjednocení jako ekonomické, politické a kulturní znehodnocení
zdrojů bývalé NDR, jako kolektivní úpadek, který nemusel odpovídat absolutním číslům, ale
subjektivně ho tak pociťovali. Nová tržně liberální pravidla privilegovaly západ, nevedly
k férové soutěži a naopak upevnily závislost a nerovnost. Vznikly tak klišé o tržně liberálním
západě a sociálně spravedlivém východu, potažmo NDR.
Každopádně pojem sociální spravedlnost měla pro východní Němce značnou váhu.
Neugebauer a Stöss vytvořili v roce 1994 graf (viz Příloha č.1, str. 65), na kterém kolem dvou
os: libertarianismus vs. autoritářství a sociální spravedlnost vs. volný trh, situovali německé
strany podle názorových orientací jejich voličů. Graf obsahuje dvě funkce, jedna funkce
ukazuje postoje voličů nových spolkových zemích, druhá funkce pak voličů starých
spolkových zemích. Voliči z východu Německa směřovali svými preferencemi jednoznačně
směrem k autoritářství a sociální spravedlnosti, přičemž voliči PDS nejvíce reflektují téma
sociální spravedlnost. Ve srovnání s voliči ze západu Německa se všechny strany směrem
k volnému trhu a libertariansimu. Pokud bychom výsledky z celého Německa vyhodnotili
v jednom zároveň, zjistíme, že PDS v reprezentování tématu sociální spravedlnosti leží na ose
daleko od ostatních stran109.
S tzv. krizí sociálního státu stoupal od poloviny 90. let i na západě význam
socioekonomického konfliktu. Mezi levicovými stranami byli relevantními SPD a PDS,
Zelení se spíše věnovali postamaterialistickým tématům jako životní prostředí, postavení žen,
zbrojení apod. SPD, dříve díky antikomunistickému konsensu monopolista na linii prácekapitál, pod vedením kancléře Schrödera a posunutím na škále levice pravice směrem doprava
nastolením kurzu „Nového středu“ dala šanci PDS, potažmo jiným stranám zlákat její levé
křídlo. Nejnovější vývoj potvrdil, že bez silného partnera na západě, kterým roztříštěná scéna
bývalých K-skupin určitě nebyla, by se jí nepodařilo využít této díry na trhu. Na západě byla
PDS stále cizím a marginálním tělesem a větším otevřením se západu by riskovala ztráty na
východě v důsledku oslabení linie západ-východ. Navíc nedisponovala tak velkými zdroji
k masivní ofenzívě směr západ.
Socialistická teze předpokládá, že PDS nezastupovala žádné zvláštní zájmy, nýbrž
společenskou koncepci110. Rozhodujícím by tak mělo být, naplnit dvojí charakter strany,
systémově opoziční a reformní levicové strany111. Jako socialistickou stranu zde chápu
takovou, která stojí v tradici západoněmecké „Nové levice“, která na rozdíl od sociální
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demokracie opět vidí socialismus jako společenský cíl, je však smířlivější k ekonomickému
kapitalismu, který chce pomocí státu a především prvky přímé demokracie ochočit. Ovšem
PDS jako platformu pro artikulaci reformních socialistických koncepcí vnímala pouze
reformistická frakce, intelektuálně ve straně dominující, početně však slabší. Nejenže ve
straně samotné existovali hluboké příkopy mezi jednotlivými ideologickými proudy v chápání
pojmu socialistická, ale strana jako celek a vlastně i obyvatelstvo nových zemích se
zkušeností reálného socialismu se těžko mohly přiblížit představě Nové levice.
Reformisté se stále pokoušely PDS zakotvit v západních zemích, definitivně zaplnit
vakuum, jež mělo vzniknout programovým posunem SPD do středu. PDS by tak konečně
ztratila nálepku antisystémové, protestní nebo úzce zájmové strany a pokusila by se jako
Zelení v 80. letech ukázat alternativy k trhu a státu. Uspět mohla s tématy jako pacifismus
nebo ohrožení sociálního státu. V cestě jí však stálo mnoho překážek. SPD, strana vůči níž se
PDS nejvíce profilovala, disponovala většími zdroji a těžko se PDS mohlo dařit odkrajovat
z jejího volebního koláče. SPD disponovala pevnými vazbami na odbory a největším podílem
odborově organizovaných voličů. Programově reflektovala PDS východoněmecké zkušenosti
a západní levicoví voliči ji stále nevnímali jako skutečnou demokraticko-socialistickou
alternativu. Na západě se též ztrácela přednost vysoké sekularizace východu. Zde se projevuje
navíc linie sever-jih, přičemž i SPD má velké problémy prosadit se v jihoněmeckých státech.
Zvláštní na socialistickou stranu, že při celoněmeckých volbách v roce 1998 přetáhla nové
voliče na prvním místě CDU, 130 000, následované SPD 50 000 a Zelenými 30 000112.
Nekonal se tak žádný velký příliv levicového volebního potenciálu, na základě středové
politiky SPD pod Schröderem a pragmatické kurzu Zelených113. Zatímco na východě se příliv
voličů nekryl jednoznačně s levicovým volebním potenciálem, na západě byla PDS takovým
případem114. V roce 1994 pocházeli nově mobilizovaní voliči PDS z levého spektra a
z nevoličů. PDS zde představovala klasickou heterogenní protestní stranu, jejíž voliči se
rozhodovali mezi nevolením nebo volbou neetablované strany. Výsledky snah PDS o
celoněmecké působení byly v průběhu 90. let skromné. O husté organizační základně schopné
mobilizovat voliče nemohla být ani řeč a marginální volební výsledky, i na zemské úrovni,
tomu odpovídaly. Ocejchování PDS jako postkomunistické východoněmecké strany a nutnost
ideologického a programového vymezení vůči etablovaným levicovým stranám ji velmi
ztížily situaci. Duchovně, politicky i sociálně byla PDS ve starých spolkových zemích cizím
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tělesem, a ve veřejném diskursu se až na debatu o nasazení německých vojáků v zahraničí
podílela okrajově115. Její vize socialismu se také identifikovala spíše s revizí ztroskotaného
„východoněmeckého pokusu“. Navíc mnozí příznivci PDS na západě pocházeli ze
sektářských a obskurních levicových skupin a ti „vedli PDS do těchto kruhů, nikoli do
společnosti“116.
Vedle externích faktorů působili na západní rozšíření i faktory vnitřní. Koncepce
demokratického socialismu a PDS jako socialistické strany byla ve straně nesena intelektuály
v PDS blízké nadaci Rosy Luxemburové jako např. Michael Brie, jeho bratr André, Michael
Schumann nebo Dieter Klein, kteří již na konci 80. let zahájili na půdě Humboldtovy
univerzity v Berlíně diskusi o budoucnosti socialismu117, nebo Michael Chrapa, sociolog a
vedoucí pracovní skupiny Analýza veřejného mínění při nadaci Rosy Luxemburgové. Jejich
výsledky nebyly však široké veřejnosti známy. Veřejnosti prostřednictvím Gysiho a Biskyho
byla zase podána představa, která se pohyboval někde mezi státním socialismem, sociální
demokracií a demokratickým socialismem. Navíc skutečná práce PDS byla viditelná
samozřejmě v obcích,

okresích, potažmo zemích. Odhadem dvě třetiny straníků

v předsednictvech, frakcích a zastupitelstvech na těchto úrovních bylo možné zařadit
k pragmatikům. Přibližně padesítitiletí, s prvními pracovními zkušenostmi v 70. letech, tedy
nezatíženi idealistickými reformními koncepty socialismu, vysokoškolsky vzdělaní,
technokraticky smýšlející. Pragmatikům byla připisována vysoká politická kvalifikace,
flexibilita, schopnost diskursu a mediálního představení118. Síla PDS nepocházela od
přitažlivosti modernistických představ vedení, mnohem více z kompetence pragmatiků A
pragmatici viděli poslání PDS právě v komunální politice a není se čemu divit. Jak na zemské,
tak na komunální úrovni se vytvořil systém tří velkých stran. Ve třetím volebním cyklu
odevzdalo PDS v komunálních volbách celkově 22,0% voličů svůj hlas. Nutno dodat, že
volební síla PDS nekorespondovala přímo s rolí strany v obecních institucích.119 Např.
Christine Ostrowski, populární a zkušená politička, která přes 10 let vedla stranu
v Drážďanech, prohlásila západní rozšiřování za ztroskotané a chtěla definovat politiku PDS
nikoli ve vymezení se vůči SPD, ale v práci „vor Ort“. Protestovala proti „infoturistice“ do
Bavorska a tvrdila, že „rozumní levicově orientovaní lidé na západě nepotřebují momentálně
PDS“. Jistě mnoho radních a starostů by souhlasilo s postojem Ostrowské, plýtvat energií
115
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v „cizí“ zemi, nadále však přetrval konsensus o budoucnosti PDS pouze v rámci celého
Německa.

3.5 KULTURNÍ TEZE: PDS JAKO ZTĚLESNĚNÍ SPECIFICKÉ POLITICKÉ
KULTURY
Termínem Milieupartei se označuje strana, která se vytvořila na základě sociálně politické
subkultury nebo sociálně morálního prostředí120, je fixována na politicky mobilizované
názorové společenství a tím ritualizuje a zvěčňuje určitý konflikt121 . Politické aktivity takové
strany zůstávají uvězněny v zájmech svého prostředí122. Paralela k PDS může vést
v současnosti např. k regionálnímu významu CSU v Bavorsku. Obecně však vzhledem
k vzrůstající sociální mobilitě význam stran svázaných se specifickým prostředím mizí.
Gerth v souvislosti s PDS mluví o dvou úrovních prostředí123. V užším smyslu tzv.
mikroprostředí, které se kryje s členy PDS a s bývalou politicko-administrativní třídou NDR,
o níž a interakci mezi ní a PDS již řeč byla, a v širším smyslu tzv. makroprostředí, jež se
vztahuje na východoněmeckou společnost jako celek, která má být charakterizována
specifickými hodnotami, normami a způsoby chování.
Gerth uvádí následující kontinuity124 v postojích východních Němců zakořeněných
čtyřicetiletou socializací v komunistickém režimu, jež mohly být znovu oživeny masovou
deziluzí z reality sjednocené republiky nebo pouze překryty na začátku 90. let dominantní
linií sjednocení, ale samy o sobě transformačním procesem způsobeny nebyly. Za prvé stát je
v prvé řadě chápán jako opatrovník, který má být suverénní a kompetentní v efektivním,
spravedlivém, čímž je v tomto případě myšleno rovnostářském, a velkorysém přerozdělování.
Dále má stát svého největšího protivníka v ekonomické moci (banky, podnikatelé,
mezinárodní kapitál), aniž by lehce korumpované instituce parlamentní demokracie měly větší
vliv na ochočení kapitálu. Kapitalistický stát funguje na všech úrovních dle ekonomických
principů. Za třetí má být lidstvo buď na základě svých antropologických předpokladů nebo
zákonitostí mimo něj vedeno k určitému cíli a naplnění, princip konkurence rozdílných
představ o podobě společnosti je upozaděn. A za čtvrté je člověk v prvé řadě součástí
společenství, společnosti a státu vděčí za socializaci a má vůči nim závazky. Individualita má
význam pouze v rámci širšího celku.
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Přes všechno úsilí o transformaci v socialistickou stranu slouží PDS této kultuře programově,
rétoricky i symbolicky. S rostoucími volebními úspěchy si strana začala pro sebe nárokovat
označení „Volkspartei“125 jako důkaz schopnosti mobilizovat a reprezentovat všechny sociální
skupiny východoněmecké společnosti. PDS svým zařazením mezi „Volkspartei“ signalizuje i
úsilí o jejím pohybu od extrémních pozic k volebnímu středu a potvrzuje tezi o dvou
rozdělených společnostech ve sjednoceném Německu.
Proti tezi specifické východoněmecké kultury lze namítnout, že od sjednocení uběhnul již
dlouhý čas. Německo je sjednocené nejen politicky a institucionálně, ale i mediálně.
Německem hýbou společná zahraničně i vnitřně politická témata jako imigrace, evropská
integrace, boj proti terorismu nebo organizování mistroství světa ve fotbale či jaderná
energetika. Vysoká horizontální i vertikální mobilita obě části značně promíchala a pomohla
k homogenizaci země.
Přesto je nutné přiznat, že navyklé hodnoty a způsoby chování se mění pomaleji a
z politického hlediska je význam konfliktních linií na východě jiný. Religiózní linie je velmi
málo významná oproti linii východ-západ a linie práce-kapitál je zase odlišně interpretovaná.
Gerth chápe tezi politické kultury jako integrační126, pomáhá spojit ostatní teze, má být
určitým pojivem. Klientelistická teze je přímo její podmnožinou, nejzřetelněji ukazuje na
kontinuitu sociálních vazeb. Politická kultura pomáhá vysvětlit, proč výroky o „kolonializaci
východu“ nebo „pustošícím neoliberalismu“ či návrhy na řešení nezaměstnanosti nebo
sociálního systému vnímali západní Němci oproti východním jako extrémní a populistické a
PDS jako protestní stranu. Pro východní Němce byly spíše výrazem jejich vymezení se vůči
západnímu individualismu, tržnímu hospodářství nebo parlamentní demokracii a větší důvěře
ve stát než trh. Konfliktní linie východ-západ je vlastně potvrzením existence dvou rozdílných
společností a konečně PDS jako socialistická strana se může ve východním Německu
spolehnout na voličstvo, které v základních politických postojích tíhne k tradičním levicovým
pozicím, což platí třeba i pro voliče CDU. Průzkumy ukázali na odlišné vnímaní východních a
západních Němců, co je vlastně levicové (viz i graf kapitola 3.4). Nejen snahy PDS o
směřování k socialistické straně západního ražení, ale zkušenosti obyvatel se státním
socialismem a touha zhodnocení jejich zkušeností, táhnuly stranu doleva.
Aby PDS mohla úspěšně reprezentovat východoněmeckou politickou kulturu, musí
samozřejmě

dojít

k ideologickému

překrytí

obou

subjektů,

postoje

k základním

společenskopolitickým otázkám by měly nacházet styčné body. Postoj širokých vrstev
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obyvatelstva k aktuálnímu vývoji Německa a představy o způsobech řešeních současných
problémů by PDS měla reflektovat, zpracovávat je a vracet zpátky do oběhu ve svých
programech nebo konkrétní práci. Pokud bychom zredukovali ideologický profil PDS do
několika reprezentativních hesel, pak získáme mj. jistě antikapitalismus, antiliberalismus a
antiparlamentarismus. Antikapitalismem máme na mysli silnou státní regulaci v oblastech
bydlení, práce, důchodů nebo pohybu finančního kapitálu a skepsi vůči mechanismům trhu a
procesu globalizace. Antiliberalismus v PDS se odvolává na aktivní a paternalistický stát,
který má zajistit materiální rovnost prostřednictvím velkorysého přerozdělování. Staví se
nedůvěřivě k vysoké míře heterogenity společnosti a zdůrazňuje přináležitost ke společenství.
Antiparlamentarismus se staví skepticky k politickým institucím reprezentativní demokracie,
jež mají být slabým protivníkem ekonomickému diktátu, pokud už nejsou v jeho službách.
Průzkumy mezi obyvateli, které zpracoval Gerth, jsou založeny na výsledcích ankety mezi
občany Německa v letech 1991 až 1998, jež prováděly ALLBUS a ISSP. Měly by ukázat,
nakolik dochází mezi stranou a obyvatelstvem k prolnutí představ fungování společnosti.
Voliči PDS zde budou srovnáni nejen s ostatními východními Němci, ale též se svými
spoluobčany ze západu.
V případě antiliberalismu byly kladeny otázky v tématických okruzích autoritářství,
paternalismus, privatismus, kulturní společenství, menšiny a role žen.
V otázkách týkajících se autoritářství by voliči PDS i východní němci obecně předali
státu, respektive represivním orgánům větší pravomoci a finančně je více podpořili a byli by
nekompromisnější vůči pachatelům trestných činů.
V oblasti paternalismu a sociálního zabezpečení je více než zřejmá linie mezi voliči
PDS a východními Němci na straně jedné a západními na straně druhé. . O nezabezpečené
obyvatele se má dle východních Němců postarat stát, navíc by se tato finanční pomoc měla
rozšířit a to i na úkor vyšších daní.
Důležitost veřejné činnosti a politiky je hodnocena voliči PDS a západními Němci na
podobné úrovni, u voličů PDS je ale vyšší než u východních Němců, což by poukazovalo na
jejich větší angažovanost. Západní Němci vkládají do jedince větší nároky i možnosti
realizace, východní Němci a ještě více voliči PDS se cítí více determinováni okolním
prostředím. Větší důležitost rodiny u východních Němců a voličů PDS lze vysvětlit delším
procesem individualizace v západním Německu.
Zvláště voliči PDS, o něco méně východní Němci, a nejméně západní Němci cítí
vzájemné odcizení mezi Němci a větší sympatie k jiným národům. Hrdost na kulturní výkony
německého národa jasně převažuje u voličů PDS a východních němců. Zde možná sehrála roli
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dlouhodobá uzavřenost režimu SED a omezená možnost konfrontace s kulturním vývojem ve
světě.
Ve vztahu k dvou vybraným společenským menšinám, homosexuálním párům a
cizincům, jsou voliči PDS nejliberálnější, více než západní Němci. Naopak nejméně liberální
z průzkumu vychází východní Němci. Voliči PDS nachází souznění s programem PDS, který
nabízí velkorysá řešení imigrantské otázky a artikuluje práva menšin, mj. i homosexuálů, na
sebevyjádření. Nakolik je to vyjádřením tolerance a nakolik citlivostí pro sociálně
znevýhodněné skupiny je těžko zodpověditelné.
V otázce postavení žen a jejich společenských úkolů vede jasná linie mezi východem a
západem. Západní Německo se jeví hodnotově konzervativnější, působí zde mj. větší vliv
křesťanství. U východních Němců se projevila snaha SED o plnou zaměstnanost žen, stejné
pracovní nasazení muže i ženy je zde vnímáno jak normální. V „liberálnějším“ postoji
k otázce potratů se odráží většinový ateistický a materialistický profil východního Německa.
V oblasti antikapitalismu byly kladeny otázky k tržnímu principu, zestátnění, regulaci
pracovního trhu a významu práce.
Západní Němci mnohem více důvěřují tržním principům, východní Němci a ještě více
voliči PDS vnímají trh jako něco potenciálně nebezpečného, jehož protiváhou s možnostmi
regulace by měl být stát nebo odbory. Primát politiky staví vůči ekonomickému systému.
Plnohodnotná funkce strategických odvětvích i základních služeb pro občany by
měly být zajištěna státem. Státní vlastnictví tak hraje roli pojistky proti „vykořisťování“
finančním kapitálem.
Práci přiřazují východní Němci i voliči PDS jednoznačně vyšší společenskou roli a
důležitost než západní Němci. Nabízí se vysvětlení, že v západním Německu byl větší prostor
a čas pro artikulaci tzv. postmaterialistických témat, která sledují jiné priority než práci. Se
stimulací pracovního trhu nebo s udržením statutu quo za přispění státu i za cenu značných
finančních nákladů východní Němci i voliči PDS ve srovnání se západními Němci jasně
preferují.
U antiparlamentismu byly otázky směřovány na participaci a formální demokracii.
Východní Němci a ve větší míře voliči PDS se dívají skepticky na možnost občana
ovlivňovat činnost vlády a voliči PDS s velkým náskokem před oběma skupinami vidí
v referendu a ve vytváření zájmových skupin možnost vytvořit protiváhu, demokraticky se
podílet na správě. Násilí ve většině odmítají všichni Němci, o něco méně západní Němci.
V demokratických procedurách spatřují východní Němci a zvláště voliči PDS pouze
formalismus. Ani volby nepomůžou ke zlepšení situace, do Bundestagu se stejně dostanou
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lidé, kteří nesplní své sliby. Dvě třetiny voličů PDS, 40% východních Němců a každý pátý
západní Němec hodnotí současný politický systém negativně a špatně fungující.
Průzkum potvrdil, že voliči PDS a východní Němci obecně se překrývali v postojích ke
společenským,

politickým

a

ekonomickým

otázkám.

Společně

sdílená

zkušenost

z komunistického režimu, období sjednocení a následné transformace zformovalo logicky
jejich představu o podobě společnosti. Kritický až negativní pohled na možnosti parlamentní
demokracie a fungování trhu nebyl nutně jen vyjádřením odlišné ekonomické úrovně a
strukturálních problémů východoněmecké ekonomiky, nýbrž nechuť smířit se bez okolků
s převzetím

západoněmeckého

pohledu

na

německo-německé

dějiny,

s převzetím

západoněmeckých institucí a minimálním zhodnocením pracovních a životních zkušeností lidí
jak z opozičních občanských hnutích, tak lidí integrovaných ve strukturách strany a státu.
Většina lidí si nepřála návrat k východoněmeckému režimu a ani současnému
Německu neupírali určitou míru solidarity.a jistot. Osobní vztah k předchůdkyni PDS, pocit
druhořadosti ve sjednoceném Německu, snížená možnost zúročit životní zkušenost
v odlišných společenských podmínkách a kritický postoj a skepse vůči parlamentní
demokracii, tržní principům a hospodářské situaci v sobě skrýval protestní potenciál,
umocněný pocitem přináležitosti k teritoriu, dějinám a současnosti a usměrněný pozitivním
vztahem k socialistickým idejím, to vše vytvářilo podhoubí ke vzniku společně sdíleného úhlu
pohledu, specifické politické kultury.

Závěr

Strana demokratického socialismu byla k zániku odsouzena již mnohokrát. Na začátku 90. let
byla označována za pohrobka, který se dostal do Bundestagu pouze díky výjimečné situaci,
rozdělení Německa na dva volební obvody. Její vliv neměl přesáhnout deklasovanou
politicko-administrativní třídu NDR v bývalých okresních městech.
O to více překvapily stabilizace a volební růst PDS v nových spolkových zemích v letech
1993/1994 a návrat do Bundestagu. Tentokrát byly volební výsledky překračující úzký profil
elit SED vysvětleny protestními hlasy, které jsou však ze své podstaty nestálé a po překonání
transformačních těžkostí by se měli voliči vrátit k již etablovaným stranám. Dočasnost jevu
zvaného PDS chtěla dokázat i teze o PDS jako straně, která artikuluje stále existující hranici
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mezi východem a západem země, která měla ztratit na důležitosti s narovnáváním
ekonomických rozdílů a mentálním srůstáním a homogenizací Německa.
Nejpozději s třetím volebním cyklem v letech 1998/1999 se ukázalo, že výsledky PDS byly
postaveny na pevnějších základech. PDS byla vnímána jako integrální součást politického
života nových spolkových zemích. V určité míře uspěla i se svou nabídkou socialistické
alternativy k SPD.
Společenské zázemí PDS se skládalo z řady vrstev, a to jak z hlediska jejího členstva a
organizačních struktur, tak i navenek, z hlediska jejího elektorátu. PDS vlastně nikdy neměla
jednotnou tvář. Zápas o směřování politiky PDS probíhal na vertikální úrovni jak mezi
členskou základnou a jejím vedením, tak zastupiteli na komunální, zemské a spolkové úrovni,
a na horizontální úrovni mezi ideovými proudy. Svoji tvář měnila PDS samozřejmě i v čase,
kdy jednotlivé identity měnily na významu, ale strana se žádné z nich nezbavila, všechny
zůstaly i postupem času více méně v „nabídce“ PDS přítomny. PDS však z takového
rozkročení a „pestrosti“ svých identit u voličů těžila. Umožnilo jí to oslovit segmenty
voličstva, na první pohled bez společných zájmů a styčných bodů.
Podle mého názoru není možné definovat jednu tezi či koncepci, která by mohla sama
vysvětlila úspěchy PDS. Všechny výše diskutované snahy o interpretaci charakteru PDS tvoří
ve zpětném pohledu součást jednoho celku. Jejich jednotícím základem byla bezpochyby
společná zkušenost z komunistického režimu a důsledky sjednocení a ekonomické
transformace. Jako první se „proti proudu dějin“ postavila bývalá vládnoucí třída, která se
cítila, a ze svého pohledu právem, ohrožena novými poměry. Tato vrstva vytvořila jádro PDS
a podržela stranu v první polovině 90. let. Jednak volebně, jednak svoji aktivitou na nejnižší
úrovni. Přestože její vliv i aktivita postupem času klesaly, vytvářela stále důležité podhoubí a
udržovala vazby s občany prostřednictvím svých aktivit.
Bývalá politicko-administrativní třída nebyla společensky nijak vyhraněnou třídou, nebyla
jedinou

připomínkou

bývalého

režimu,

představovala

pouze

špičku

ledovce.

Východoněmecký režim dokázal alespoň po materiální stránce zajistit svým občanům více
méně důstojný život, lidé si našli v NDR svůj rytmus a své „Nischen“ a sžili se s danými
podmínkami. Proto se dle mého příliv protestních hlasů pro PDS v letech 1993 a 1994 kryje a
doplňuje i se znovuprobuzením vlastní identity a připomenutím historie občanů východního
Německa. Jakoby symbolicky svými protestními hlasy opět rozvinuli transparenty s heslem
„Wir sind ein Volk“, ale s jiným podtextem. Pozdě si východní Němci uvědomili, že osud své
země odevzdali do rukou západnímu Německu, přijali během chvíle nový společenský,
ekonomický a politický řád a stali se pasivním pozorovatelem dění kolem sebe. Zpřetrhala se
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vlákna, po nichž byli naučeni se pohybovat, zanikla uvyklá „Nischen“, obyvatelé nových
spolkových zemích si připadali ve sjednoceném Německu cizí. Protest nebyl směřován pouze
proti ekonomickým potížím, v nichž však pro PDS kvůli stále vysoké nezaměstnanosti a
strukturálním problémům dřímal velký potenciál. Probuzení „Ostalgie“ a vztyčení mentální
dělící linie východ-západ, v čem PDS správně rozpoznala nový rezervoár voličů a dokázala
jej obratně využít, bylo určitým zvnitřněním a prodloužením protestu. V rétorice PDS se také
mísil protest proti politice Bonnu s vymezením se vůči západu obecně. Navíc nezůstala PDS
v obhajobě specifických východních zájmů pouze u slov, ale využila na komunální úrovni
zkušenosti nižších a středních kádrů a jejich pragmatického přístupu k řešení akutních
problémů obyvatel. Takovému potenciálu se jiné strany nemohly vyrovnat.
Přístup k PDS jako socialistické straně měl samozřejmě též své opodstatnění, ale nutno
vzít v potaz odlišné vnímání západních a východních Němců pojmu socialismus. Co by bylo
na západě hodnoceno jako levicové, tak na východě musely brát v potaz všechny strany.
Socialismus v podání PDS byl charakterizován nesmiřitelným antikapitalismem, který padal
na úrodnou půdu. Kapitalismus zažili nejprve východní Němci jako předobraz zla, jež hrozí
ze Západu, a následně jako skutečnost, jež byla interpretována jako expanze Západu na
východ. Socialistická ideologie a antikapitalismus v PDS a mezi obyvatelstvem byly tak
směsicí idejí, předsudků, nenaplněných iluzí a opět určitým vymezením se. PDS nebo
minimálně její vedení měly ambici stát se celoněmeckou socialistickou alternativou. Strana
místo toho zažila na západě SRN totální neúspěch PDS, a to i přes nespokojenost levicových
voličů a levého křídla SPD s politikou „Nového středu“ bezprostředně po roce 1998. Tato
zkušenost ukázala na vzájemnou odlišnost představ o socialismu ve východní a západní části
země.
Úspěch PDS byl tedy živen především potřebou vymezit se. Byl zvnitřněným protestem,
čemuž nahrávala dlouholetá opoziční role PDS, protestem nejen ekonomické podstaty, nýbrž i
sociokulturním. Společně sdílená rétorika, dějiny, teritorium nebo představy o úloze státu
vytvářely tmel mezi PDS a jejími voliči a tento tmel měl tolik podob, kolik měla PDS
v průběhu 90. let identit.

Summary
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Das Thema dieser Bachelorarbeit ist „Die Erklärung der Wahlerfolge der Partei des
demokratischen Sozialismus in den 90er Jahren“. Die PDS wurde am Anfang und auch im
Laufe der 90er Jahre mehrmals zur Marginalisierung, zur Zerspaltung oder zum Untergang
von den Politikwissenschaftler oder von der Öffentlichkeit vorherbestimmt. Trotzdem
schaffte die PDS, ihre Position in dem politischen System Deutschlands zu stabilisieren und
dazu auch die Wahlerfolge schrittweise zu erhöhen. Aus der ausgegrenzten Partei wurde sie
zuletzt der Partner der SPD in der Landesregierungskoalition, ab 1998 in MecklenburgVorpommern und ab 2001 in der Hauptstadt Berlin, und damit schloss sich eine Etappe ab.
Die PDS wurde auch zu einer am meisten untersuchten Partei Deutschlands und
Europas und es entstanden viele Ansätze zur Erklärung des Erfolges der PDS. Der Autor
untersucht kritisch diese Ansätze, ihre Stärken und Schwächen, um den Schlüssel zur Antwort
zu finden. Der Autor analysiert die Ansätze, nach denen die PDS als klientelistische Partei,
Protestpartei, Interessenvertreterin Ost, Linkspartei oder als eine Verkörperung einer
spezifischen ostdeutschen politischen Kultur vorgestellt wurde.
Die PDS musste viele Komplikationen in ihrer inneren Entwicklung lösen. Sie war
keine völlig transformierte Partei. Als die Nachfolgepartei der SED übernahm sie die breite
Mitgliederbasis und musste ihre Biographie in der Programmatik berücksichtigen. Dazu
spielte der Kampf unter innerparteilichen ideologischen Gruppen um die Gestalt und die
Steurung der Partei, z. B. in der Frage der Oppositionsrolle, eine grosse Rolle. Im Vorstand
und in den Fraktionen konzetrierte sich die sogennanten Reformsozialisten und
Reformpragmatiker und hatten den grössten Einfluss auf die Entwicklung der Partei. In der
Opposition zu diesem inofiziellen Bündniss standen die ortodoxen KommunistInnen und die
radikalen Basisdemokraten. Mit dieser „bunten Trupppe“ konnte aber die PDS die Leute
ansprechen, die auf den ersten Blick nichts gemeinsam hatten.
Der Meinung des Autors zufolge kann man nicht eine bestimmte These als einzige
Richtige bezeichnen. Die Erklärungskraft der Thesen änderte sich im Laufe der Zeit. Jeder
Ansatz beschreibt einen Aspekt der Partei, der auf eine bestimmte Truple von Wählern zielte.
Trotzdem hatten alle Ansätze einen gemeinsamen Ausdruck: die Kontinuität in bezug auf die
Ansichten der Bevölkerung in den neuen Bundesländer, in der Suche nach einer eigenen
Identität und in der Ausgrenzung gegenüber der dominierten kulturellen Musterbilder.
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Antiliberalismus
Autoritarismus
•

Myslíte, že by se člověk měl držet bez výjimky zákonů, i kdyby jednal proti svému
svědomí?

Bez výjimky:

•

západ (dále Z)

26,2%

východ (dále V)

29,2%

voliči PDS (dále PDS)

23,1%

Myslíte, že německé soudy zacházejí s obžalovanými mírně nebo tvrdě?

Z 79,7%

Velmi mírně:

•

PDS 86,8%

Měly by být výdaje vlády na policii a stíhání trestné činnosti nižší nebo vyšší?

Z 57,8%

Vyšší, vydávat více:

•

V 83,4%

V 73%

PDS 72,1%

V 24,4%

PDS 21,7%

Disponuje stát velkými pravomocemi?

Ne, malými/velmi malými:

Z 7,5%

Paternalismus
•

Má se stát postarat o to, aby lidé v nemoci, nouzi, nezaměstnanosti či stáří měli
zajištěn dobrý příjem?

Zcela pro:

•

V 57,6%

PDS 59,2%

Měly by být sociální dávky v budoucnosti zkráceny, rozšířeny nebo mají zůstat stejné?

Pro rozšíření:

•

Z 36,2%

Z 28,1%

V 71,5%

PDS 82,0%

Rozhodl byste se pro snížení daní nebo pro více prostředků na sociální dávky?

Více na sociální dávky i za cenu vyšších daní:
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Z 31,1%

V 60,5%

PDS 67,1%

V 34,1%

PDS 45,1%

Privatismus
•

Důležitost politiky a veřejného života.

Z 43,4%

Velmi důležité/důležité:

•

Je Německo otevřená společnost? Čeho člověk dosáhne, je závislé na jeho původu
nebo schopnostech?

Německo je otevřené, zcela pro/pro:
•

Z 74,6%

V 53,8%

PDS 44,3%

K tomu, aby mohl být člověk skutečně šťastný, potřebuje rodinu, nebo dokáže žít
plnohodnotný život i sám sobě?

Z 72,1%

Člověk potřebuje rodinu:

V 79,4%

PDS 77,6%

Kulturní společenství
•

Občané v jiných částech Německa jsou mi často více cizí než občané jiných států.

Zcela pro/pro:

•

Z 26,0%

V 28,2%

PDS 34,1%

Na co může být člověk jako Němec hrdý? Německá kultura a literatura.

Z 34.2%

Ano:

V 56,3%

PDS 67,0%

Vztah k menšinám
•

Pokud by bylo málo pracovních míst, měli by se cizinci vrátit do své vlasti?

Zcela pro/pro:

•

Z 25,2%

V 30,8%

PDS 20,9%

Jsou špatné sexuální vztahy mezi dvěma dospělými osobami stejného pohlaví?

Stále špatné:

Z 42,1%

V 48,3%

PDS 30,7%

Postavení ženy
•

Bylo by pro všechny zúčastněné lepší, kdyby muž zůstal v práci a žena se starala o
děti a domácnost?

Zcela ne:
•

Z 20,9%

V 34,4%

PDS 45,8%

Zaměstnaná žena si může vytvořit stejně kvalitní vztah ke svým dětem jako žena
v domácnosti.

Zcela pro/pro:

Z 52,6%

V 73,7%

PDS 75,9%
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Může žena podstoupit potrat nezávisle na tom, jaký k němu má důvod?

Z 40,6%

Ano:

V 72,7%

PDS 73,4%

Antikapitalismus
Tržní princip
•

Má se stát starat o to, aby každý měl práci a ceny zůstaly stabilní, i přes omezení
svobody podnikání?

Zcela pro:
•

Z 25,4%

V 55,7%

PDS 64,3%

Disponují odbory v Německu značnými pravomocemi?

Velmi málo/málo:

Z 15,2%

V 45%

PDS 59,4%

.

Zestátnění
•

Mají být provozovatelem energetických sítí, nemocnic a bank stát nebo soukromník?

Energetických sítí, převážně stát:

Z 42,5%

V 72,9%

PDS 82,1%

Nemocnic, převážně stát:

Z 61,9%

V 86,4%

PDS 92%

Bank, převážně stát:

Z 25,6%

V 59%

PDS 69,6%

Regulace pracovního trhu
•

Možnost spolkové vlády zlepšit hospodářskou situaci financováním zaměstnaneckých
programů.

Zcela pro:
•

Z 38%

V 53,7%

PDS 55,5%

Možnost spolkové vlády zlepšit hospodářskou situaci podporou upadajících
průmyslových odvětvích a zajistit tak pracovní místa.

Zcela pro:
•

Z 34,8%

V 50,4%

PDS 52,9%

Profesní práce je nejdůležitější činností člověka. (1994)

Zcela pro/pro:

Z 45%

V 77%

PDS 79%

Antiparlamentarismus
Participace
•

Průměrný občan nemá výrazný vliv na to, co dělá vláda.

Zcela pro:

Z 23,6%

V43,4%

PDS 46,6%
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Každý se musí o sebe postarat sám. Nemá smysl se spojit s ostatními a politicky nebo
přes odbory bojovat o nějakou věc.

Zcela proti:

•

V 15,1%

PDS 28,9%

V 57,3%

PDS 70%

Referendum je nutnou součástí demokracie.

Zcela pro/pro:
•

Z 14,3%

Z 53%

Násilí k dosažení určitého politického cíle je morálně ospravedlnitelné.

Zcela pro/pro

Z 15,9%

V 11,2%

PDS 11,7%

Formální demokracie
•

Politici zvolení do Bundestagu se snaží dostát svým slibům.

Zcela proti/proti:
•

V 63,3%

PDS 75,3%

Volby jsou dobrým prostředkem k tomu, aby vláda více dbala na vůli lidu.

Zcela pro/pro :
•

Z 54,1%
Z 70,3%

V 59%

PDS 50%

Celkem vzato, jak dobře či špatně funguje současný politický systém v Německu?

V mnoha bodech musí být změněn: Z 17,8%

V 40,3%

PDS 59,9%

69

