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Anotace
Dánsko je považováno za jednu z nejvíce euroskeptických zemí, což je
pravd podobn

dáno vysokým stupn m dánské identity, která se neslu uje s vizí

nadnárodní Evropské unie. Zárove jsou Dánové považování za národ, který je velice
dob e informován o evropské problematice. Informovanost Dán je zp sobena astým
konaní referend na evropská témata. Politické strany jsou nuceny zaujmout p ed
referendem jasný postoj k evropské problematice, na jehož základ je možné sledovat
vývoj vztahu dánských poltických stran k evropské integraci.
Hlavním tématem bakalá ské práce je, zda se dánské politické strany dokáží
p izp sobit m nící se evropské politice, nebo zda jejich postoj z stává nem nný. Pokud
jsou dánské politické strany zm ny schopné, jaké okolnosti je vedou k tomu, že sv j
pohled na evropskou integraci upraví?

Annotation
Denmark is said to be one of he most euroskeptical countries because of the
strong national feelings, which are not compatible with supranationality of the European
Union. Danes are very well informed about the European politics because of frequent
European referendums. Danish political parties have to adopt a posture before every
referendum and we can see if they change their attitudes or not. The main aim of this
bachelor thesis is to describe Danish political parties, especially their attitudes towards
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the European Union. Are the Danish political parties able to change their attitudes
towards EU and what makes them do the changes?
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Dánské politické strany a jejich vztah k EU

Úvod
Dánsko se stalo sou ástí Evropských spole enství p ed více než t iceti lety.
B hem této dlouhé doby prošla evropská integrace významným vývojem. Zm na
v p ístupu k evropské integraci se nutn musela projevit i v dánské domácí politice.
Cílem práce je zmapovat dánskou politickou scénu a p ístupy jednotlivých politických
stran k evropské otázce.
Dánsko je považováno za jednu z nejvíce euroskeptických zemí, což je
pravd podobn

dáno vysokým stupn m dánské identity, která se neslu uje s vizí

nadnárodní Evropské unie. Zárove jsou Dánové považování za národ, který je velice
dob e informován o evropské problematice. Informovanost Dán je zp sobena astým
konaní referend na evropská témata. Politické strany jsou nuceny zaujmout p ed
referendem jasný postoj k evropské problematice, na jehož základ je možné sledovat
vývoj vztahu dánských poltických stran k evropské integraci.
Hlavním tématem bakalá ské práce je, zda se dánské politické strany dokáží
p izp sobit m nící se evropské politice, nebo zda jejich postoj z stává nem nný. Pokud
jsou dánské politické strany zm ny schopné, jaké okolnosti je vedou k tomu, že sv j
pohled na evropskou integraci upraví? Dánské politické spektrum je pom rn široké,
politické strany jsou rovnom rn rozmíst né na pomyslné ose pravice-levice. Kopíruje
ale evropská otázka tuto pomyslnou osu? Nev tším problémem se zdá být fakt, že
politické strany p i tvorb svého postoje v i evropské integraci, musí brát ohledy na
euroskeptické postoje svého elektorátu.
Problematika dánských politických stran je v eském prost edí nedostate n
zpracovaná. Literaturu jsem získávala b hem svého semestrálního pobytu na Koda ské
univerzit , kde jsem m la možnost navšt vovat kurzy zabývající se dánským politickým
systémem. Dánskou integra ní politikou se intenzivn zabývá Tereza Ho ejšová, která
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se ve své diplomové práci na Fakult sociálních v d UK v nuje dánským výjimkám a
jejich dopadu na dánskou integra ní politiku. Poltickým stranám se v diplomové práci
Ho ejšová v nuje jen okrajov , když popisuje postoje politických stran k dánským
výjimkám.
Za základní literaturu je možno považovat knihu Hanse Brannera a Mortena
Kelstrupa, Denmark´s Policy Towards Europe after 1945. Kniha dob e kombinuje
teoretické p ístupy s p ípadovými studiemi. Jednotliví auto i p ehledn

vysv tlují

základy, na kterých stojí dánská politika v i Evrop . Pro bakalá skou práci byly
nejd ležit jší kapitoly v nující se dánskému integra nímu dilematu, hlavním rys m
evropské spolupráce a postavení Dánska v rámci skandinávského regionu.
Jens Henrik Haar, který p sobí na Koda ské univerzit , se ve svých statích
zabývá p edevším politickými stranami

a jejich vztahem k prohlubování evropské

integrace. Podle Haara se dánské politické strany musí p edevším vyrovnat se
základním dilematem, zda „uspokojit“ své voli e, nebo maximalizovat sv j politický
vliv. Haar dále popisuje problém propadu mezi elitami a masami, který se m že
projevovat i v otázkách týkajících se vztahu k ES/EU.
Politickými stranami se zabývá i Nikolaj Petersen, jenž tvrdí, že politické strany
v Dánsku musí p sobit na dvou úrovních - jednak se musí snažit napl ovat politiku,
kterou vyžaduje sjednocená Evropa ale zárove nesmí zklamat své voli e. Petersen
analyzuje dánská referenda a poukazuje na faktory vedoucí politické strany k p ijetí
postoj k jednotlivým všelidovým hlasováním.
Práce je rozd lena na p edmluvu, ty i hlavní kapitoly, které postupn osv tlují
celou problematiku a záv r. V první kapitole autorka popisuje hlavní pilí e dánského
politického systému a vznik instituce referenda, která je pro dánskou politiku specifická.
Druhá ást kapitoly je v nována základním teoretickým p ístup m autor , kte í se
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zabývají dánským vztahem k evropské integraci. Teoretické p ístupy slouží jako
odrazový m stek pro celou bakalá skou práci. Následující kapitola nasti uje hlavní
etapy dánského postoje v i sjednocující se Evrop . Dánsko zpo átku zastávalo
zdrženlivý postoj k Evropským spole enstvím, který se i p es následný aktivn jší
p ístup nepoda ilo zcela pozm nit. Problematické nadále z stává, že se Dánsko již od
po átku neidentifikovalo se spole nými cíly evropské integrace. Dánské problematické
postavení v Unii navíc ovlivnily výjimky, které si Dánsko v rámci integra ního procesu
vyjednalo. T etí kapitola je v nována hlavním politickým stranám a jejich celkovému
vystupování na dánské politické scén . Vzhledem k množství poltických stran
p sobícím v Dánsku, byly vybrány jen strany, které ve sledovaném období (1973-2006)
byly sou ástí parlamentu a podílely se na rozhodování v evropských otázkách. Jak již
bylo

e eno, d ležitou sou ástí politické kultury jsou v Dánsku referenda.

tvrtá

kapitola postupn rekapituluje šest konaných referend na evropská témata se zam ením
na jednotlivé postoje relevantních politických stran. Dánská referenda jsou zajímavým
ukazatelem toho, jak se liší názory politických stran, které sledují p evážn celonárodní
zájmy, a názory jejich voli . Záv rem se autorka pokouší o klasifikaci politických
stran na základ jejich p ístupu k ES/EU a o zodpov zení položených otázek.
Bakalá ská práce je empiricko-analytickou statí, která využívá vnit ní komparaci
dánských politických stran a jejich vztahu k evropské integraci. Autorka vychází z
teoretických p ístup dané problematiky, které postupn aplikuje na jednotlivé politické
strany. Obecné názory dánských politických stran na ES/EU jsou dopln ny konkrétními
postoji, které strany zaujímají p ed evropskými referendy.
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1. Teoretický základ
1.1. Dánský politický systém
Dánský politický systém je sou ástí tzv. severského modelu1, jenž se vyzna uje
rozsáhlým sociálním státem (welfare state) a politikou konsensu. Další velmi zásadní
charakteristikou, která formuje dánský politický systém, je kulturní a náboženská
homogenita spole nosti (Kope ek, 2005: 175).
Od roku 1849 je Dánsko konstitu ní monarchií, ale parlamentní systém byl
dotvo en až v Ústav

z roku 1953. Podle Ústavy je dánský parlament (Folketing)

jednokomorový a je tvo en 179

leny volenými na

ty i roky. Své zastoupení

v parlamentu mají po dvou poslancích Faerské ostrovy i Grónsko. Poslanci jsou do
parlamentu voleni na základ

proporcionálního volebního systému. V tší po et

politických stran a silná proporcionalita vedou ke vzniku koali ních nebo menšinových
vlád. Vláda musí podporu pro svou politiku hledat i v opozici, proto m žeme v Dánsku
hovo it o politice konsensu.
Stranický systém se postupn

vyvíjel od konce 19. století, kdy vznikla

Konzervativní strana (Højre-pravice) a Liberální strana (Venstre-levice). Systém dvou
politických stran p etrval v Dánsku až do po átku 20. století, kdy za aly vznikat nové
politické strany. Ve 20. letech tvo ily politickou formaci

ty i strany: Sociální

liberálové, Liberální strana, Konzervativní strana a Sociální demokracie. V 70. letech
za aly vznikat protestní strany, které pomáhaly rozvol ovat vazby mezi tradi ními
stranami a jejich voli i. Názorová pluralita se ukázala v parlamentních volbách v roce
19732, kdy se do parlamentu dostalo deset politických stran a systém ty politických
stran p estal fakticky existovat. Od této doby v Dánsku vznikají p evážn koali ní a
menšinové vlády a politický systém se více polarizoval.
1
2

K severskému modelu se dále adí politický systém Finska, Islandu, Norska a Švédska.
V dánské historii jsou volby v roce 1973 ozna ovány jako volební zem t esení (Kope ek , 2005: 208).
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V sou asné dob je v dánském parlamentu zastoupeno celkem deset politických
stran.3 Vládní koalici tvo í Liberální strana a Konzervativní strana podporovaná
Dánskou lidovou stranou. Sociální demokracie je nesiln jší opozi ní stranou.

1.2. Instituce referenda
V po tu konaných referend na evropské téma se Dánsko adí mezi nejaktivn jší
leny EU.4 Konání referenda nemá v dánském politickém systému dlouhou tradici a
prakticky se výhradn týká rozhodování o evropských otázkách.5 Instituce referenda je
zakotvena v Ústav z roku 1953. Podle lánku 20 Ústavy se v Dánsku musí konat
referendum v p ípad , že dochází k p esouvání dánské suverenity a dánský parlament
toto p esouvání neschválí svou 5/6 v tšinou (Ho ejšová, 2005: 23). Pokud parlament
návrh odhlasuje alespo nadpolovi ní v tšinou, vláda vyhlašuje referendum, které je
pro ni závazné.

lánek 20 byl použit pro konání referend v roce 1972, 1992, 1998 a

2000. Nicmén v praxi se ukázalo, že referenda se konají i v p ípad , že existuje 5/6
v tšina v dánském parlamentu.
V Dánsku se m že konat i nezávazné referendum podle lánku 42 Ústavy. Ke
svolání referenda podle lánku 42 sta í jedna t etina dánského parlamentu. „K zamítnutí
je pot eba nadpolovi ní v tšina hlasujících proti a alespo
celkového elektorátu“ (Ho ejšová, 2005: 23).

30 % negativní v tšiny

lánek 42 byl v historii použit t ikrát,

z toho dvakrát v otázkách týkajících se EU. Poprvé byl lánek 42 použit v roce 1986 p i
hlasování o Jednotném evropském aktu (JEA). Tehdejší vládní koalice byla velice
nejednotná ve své pozici k JEA a vyzvala k evropskému referendu. Podruhé byl lánek
3

Volby se konaly v roce 2005.
V dnešní dob se rozši uje trend konat referendum o evropských otázkách, nap íklad o Smlouv o
Ústav pro Evropu se rozhodlo v referendu hlasovat dev t stát EU. Nutno íci, že v n kterých p ípadech
není referendum závazné. Plánovaná referenda ale ve všech státech neprob hla z d vodu zmražení
ratifika ního procesu.
5
B hem posledních t iceti let se v Dánsku konalo pouze jedno referendum na “neevropské” téma.
4
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použit p i druhém hlasování o Maastrichtské smlouv . Mohlo by se zdát, že politici
využívají referendum nejen když se jedná o p esouvání dánské suverenity, ale
v podstat u každé evropské smlouvy. Nicmén v roce 2000 se politické strany dohodly,
že není t eba hlasovat v referendu o Smlouv z Nice. Toto rozhodnutí potvrdilo i
ministerstvo spravedlnosti (Buch, Hansen, 2002: 9) a o Smlouv z Nice hlasoval pouze
parlament.
Svolávání referend v Dánsku velice závisí na politickém rozhodnutí. Politické
strany využívají evropská referenda k tomu, aby získaly souhlas svých voli
k uskute ování dané evropské politiky. Evropská referenda jsou i dobrou sondou do
dánské politické situace, protože na nich m žeme pozorovat, do jaké míry se názory
dánských voli

liší od názor

politických stran. Navíc politické strany jsou nuceny

zaujmout p ed konaným referendem ur itou pozici, která je asto staví do situace, že
zklamou n které své voli e.

1.3.Charakteristika integra ní politiky
Auto i zabývající se dánskou

politickou situací tvrdí, že existuje n kolik

r zných faktor , které formují integra ní politiku Dánska.
Hans Branner a Morten Kelstrup (2000: 14) popisují p t základních
charakteristik dánského p ístupu k evropské integraci:
Zvláštní ekonomická a geografická pozice díky níž Dánsko není závislé na
sjednocené Evrop , ale má zde alternativu ve spolupráci s dalšími severskými
státy
Instituce referenda, která dovoluje dánským ob an m vyjád it se k evropským
otázkám
Netypicky zdráhavý postoj malého státu k procesu integrace
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Strach z vytvo ení „federální Evropy“ a zasahování do dánského rozhodovacího
procesu
Ochrana dánského národního státu
I Lene Hansen tvrdí, že Dánsko je typickým národním státem, který se formoval
od 18. století a p etrvává dodnes. Základním rysem národního státu je propojenost státu
a národa. Navíc postupn vznikala národní identita založená na dánském sociálním
modelu. Jakékoli ohrožení dánského sociálního modelu je tedy považováno za ohrožení
celého dánského národa (Hansen, 2002: 61). To m že zp sobovat velké problémy p i
evropské integraci, která nemusí zastávat stejné principy jako dánský sociální model.
Národní zájem, to je asi nejv tší problém s kterým se musí vyrovnávat dánské
politické strany. Podle Nikolaje Petersena dánské politické strany musí „hrát politickou
hru na dvou úrovních“.

První úrovní je domácí politika a duhou úrove

tvo í

mezinárodní politika. Tyto dv úrovn se ale ne vždy shodují a n kdy se navzájem
vylu ují. Politické strany jsou totiž odpov dné nejen svým voli m, ale i mezinárodním
institucím, jejichž názory mohou být v n kterých p ípadech rozdílné (Petersen,
1996:187). Proto jsou referenda tak d ležitou sou ástí politiky. Dánské politické strany
jimi p evád jí ást své politické odpov dnosti na své voli e. Referendum funguje jako
spojnice mezi domácí a zahrani ní úrovní politické hry.
Politickým stranám se v nuje i Henrik Haar, který rozd luje dánské politické
strany podle toho, zda aktivn

rozši ují sv j politický vliv, nebo zda hrají jen

symbolickou politickou roli. Haar tvrdí že, ím blíž je politická strana k vlád , tím je
aktivn jší ve své proevropské politice. Nejv tším dilematem dánských politických stran
je pak zda „uspokojit“ požadavky svých voli , i maximalizovat sv j vliv (Haar, 1997:
2). Haar dále politické strany rozlišuje na základ
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nadnárodního státu6. Vzhledem k tomu, že Dánsko je národním státem, je vznik
nadnárodního státu klí ovou otázkou, ve které se mohou politické strany názorov se
svými voli i rozcházet. Rozd lení politických stran zobrazuje následující tabulka (tab.
. 1).

Tab. . 1: Teoretické rozd lení politických stran
Stranická podpora

Chování politické strany
politicky vlivné strany

Pro vznik nadnárodního
státu

Proti vzniku nadnárodního

Implementace proevropské
politiky

Pokus o p ekonání
bezvýchodného rozdílu

symbolické strany

Symbolická pro-integra ní
pozice

Symbolická proti-integra ní
pozice

státu
Zdroj: (Haar, 1997: 10)

Politické strany, které se ucházejí o v tší politický vliv a zárove jsou proti
vzniku nadnárodního státu, jsou atraktivn jší pro euroskeptické voli e. Na druhou
stranu si tyto strany cht jí udržet svoji politickou moc a uv domují si, že Dánsko
nem že být izolováno od evropského d ní. Jejich politika se pokouší p ekonat
bezvýchodný rozdíl mezi voli i a politickými elitami (Haar, 2002: 9-11). Nutno
podotknout, že za azení politických stran do tohoto systému není nem nné. Politické
strany postupn mohou m nit svoji politiku, nejen když se zm ní jejich symbolická role
v aktivní a vlivnou roli, ale i když se zm ní spole enské podmínky ve stát .
6

Teorie supranacionalismu po ítá s vytvo ením nadnárodního systému, který má charakteristiky státu, ale
více i mén nahrazuje národní státy.
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Všechny popsané p ístupy se nutn
hlavn

odrážejí v dánské zahrani ní politice a

k p ístupu k evropským otázkám. Následující kapitola shrnuje hlavní etapy

dánské evropské politiky a ukazuje na problematické postavení, které si Dánsko v rámci
spole enství vybudovalo.
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2. Dánsko a ES/EU
Dánská zahrani ní politika je postavena na n kolika pilí ích, což znamená, že se
neorientuje jen na jednu ur itou mezinárodní instituci. Fragmentace zahrani ní politiky
je ale podle Tove Lise Schou dána „bezvýznamností“ Dánska, jakožto malého státu,
který hledá rovnováhu mezi domácími pot ebami a zahrani ními požadavky (Schou,
1992: 333). V oblasti obrany tak nejvíce spolupracuje s NATO, v rámci globální
politiky aktivn participuje v OSN, kde se podílí na rozvojové pomoci a mírových
operacích. V ekonomické oblasti se Dánsko p evážn orientovalo na Severskou radu a
pozd ji na ES.

2.1. Vstup do ES
Na konci 50. let postupn oslabovala síla Severské rady7 a ekonomika Dánska se
zhoršovala. Východiskem z ekonomické krize se mohlo stát zapojení se do EHS spolu
s Velkou Británií. Dánsko podalo svoji žádost o lenství v EHS v roce 1962, ímž dalo
do jisté míry najevo, že dalo p ednost „Evrop “ p ed Skandinávií (Laursen, Olesen,
2003: 246)

a severská spolupráce tak utrp la první šrámy.8 V roce 1963 Francie

zablokovala vstup Velké Británie do EHS a k rozší ení evropských struktur tedy
nedošlo. Pozitivním následkem celé debaty o dánském lenství byla v tší spolupráce
mezi leny Severské rady p evážn v ekonomické oblasti. Severská rada se snažila
(podobn

jako EHS) vytvo it spole ný trh, proto v roce 1968 založila NORDEK

(Nordic Economic Union) a pokusila se o ekonomickou integraci severských zemí.
Názory na NORDEK se v Dánsku pon kud lišily. Silní zastánci evropské integrace se
domnívali, že lenství Dánska v ekonomické unii severských zemí by mohlo zablokovat
Dánsku cestu do EHS. Naopak n kte í politici zastávali názor, že by se NORDEK mohl
7
8

Severská rada byla založena v roce 1952.
Spolu s Dánskem o lenství požádalo i Norsko.
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stát prvním stupn m p ed vstupem severských zemí do EHS (Laursen, Olesen, 2003:
247).
Pokus o integraci severských zemí, ale p erušilo znovuotev ení otázky
rozši ování ES v roce 1969, kdy Dánsko a Norsko znovu potvrdily svoji p ihlášku.9
Nicmén p etrhání severské spolupráce z stalo velkým tématem p i vstupu Dánska do
ES (viz. kap. 4.1).
Dánsko vstoupilo do ES v 1. ledna 1973 spolu s Velkou Británií a Irskem a stalo
se tak prvním severským státem, který se zapojil do evropské integrace. Dánskou
politiku v i Evrop lze rozd lit do t í hlavních etap.

2.2. Evropská politika 1973-1986: dánské loudání
B hem tohoto období dánské vlády zastávaly rezervovaný p ístup k posilování
evropské integrace o politický rozm r. Dánsko tak nap íklad p íliš nepodporovalo
myšlenku p ímých voleb do Evropského parlamentu. Dánský vstup do ES byl založen
p evážn

na ekonomických d vodech a dánská ve ejnost si slibovala od

lenství

pozvednutí pr myslu a zem d lství. Tedy i dánská evropská politika se zam ovala jen
na n které oblasti, jako zem d lství a rybolov, životní prost edí nebo nezam stnanost.
Dánsko se naopak neidentifikovalo s bezpe nostní a obrannou evropskou politikou,
které m ly podle jeho názoru z stat výhradn v kompetenci NATO (Petersen, 1996:
185). Dánští ob ané, kte í o ekávali obrovské ekonomické výhody po vstupu do ES,
byli nutn v prvních letech zklamáni. Pr zkumy ve ejného mín ní ukazují, že pokud by
v tomto období m li Dánové možnost hlasovat znovu o vstupu do ES, 50 % by
hlasovalo proti lenství (Buch, Hansen, 2002: 4). D kazem toho, že Dánové byli s ES

9

Norsko nakonec v roce 1972 nevstoupilo díky negativnímu norskému referendu.
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nespokojeni, bylo posílení vlivu Hnutí proti ES10, jež získalo 4 k esla v prvních volbách
do Evropského parlamentu v roce 1979. Skeptický pohled Dán v i ES se projevil i ve
volební ú asti. O dánských poslancích v EP p išlo rozhodnout jen 47 % dánských
voli , což znamenalo druhou nejnižší volební ú ast v rámci ES.11 Pr m rná volební
ú ast byla 63 %, nutno podotknout, že v Belgii a Lucembursku platí povinná ú ast ve
volbách (Andersen, Hoff, 2001: 210).
Deziluze dánské spole nosti se projevila i v zahrani ní politice. Tím, že se
Dánsko neidentifikovalo s celkovým cílem evropské integrace, získalo ozna ení
evropského „loudala“ (Petersen, 2003: 91). Za konec tohoto období lze považovat
hlasování o Jednotném evropském aktu (JEA), jenž byl drobným, ale jasným krokem k
politické integraci ES. O to bylo v tším p ekvapením, když se dánští voli i vyslovili
pro JEA, a p ehlasovali tak dánský parlament (viz kap. 4.2.).

2.3. Evropská politika 1986-1993: aktivní politika
Od referenda v roce 1986 m žeme pozorovat pozvolnou zm nu v p ístupu k ES.
Odp rci evropské integrace p ijali úsp šné referendum jako souhlas dánských ob an
s institucionálním vývojem ES. Otázky, zda má být Dánsko

lenem ES, postupn

mizely a objevovaly se nové názory, podle nichž by Dánsko m lo více participovat
na evropských problémech a pokusit se tak prosadit své zájmy (Schou, 1992: 328).
Aktivní politika byla dána i faktem, že nebyl stanoven žádný spole ný cíl evropské
integrace. Malé státy jako je Dánsko cítily, že je možné vývoj sjednocující se Evropy
politicky ovlivnit.

10

Hnutí proti ES bylo založeno v roce 1972. Hnutí je aktivní p edevším v dob konání evropských
referend v Dánsku a pravideln kandiduje do Evropského parlamentu.
11
Nejnižší volební ú ast m la Velká Británie, pouhých 31 %.
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Zm nu zp sobila i mezinárodní situace, jako byl rozpad SSSR a sjednocení
N mecka, díky emuž se ES stalo d ležitým hrá em v mezinárodní politice. Dánsko si
za alo uv domovat politickou sílu ES a za alo se aktivn

podílet na evropské

problematice. Zahrani ní politika již nebyla tolik rozt íšt ná, i když v n kterých
oblastech si Dánsko v rámci ES stále udržovalo zdrženliv jší postoj. Takovou oblastí
byla obranná a bezpe nostní politika, která podle Dánska m la výhradn spadat pod
kompetence NATO.
Pozitivní p ístup k evropské politice se projevil i mezi dosud pon kud
euroskeptickými dánskými ob any. V roce 1991 byla podpora lenství v ES až 65 %,
což je nejlepší výsledek v dánské historii (Buch, Hansen, 2002: 4). Vrcholem
proevropské politiky bylo podepsání vládního memoranda12, jež našlo podporu nap í
dánským politickým spektrem. Politické strany se v memorandu vyjád ily pozitivn
k vznikající politické unii a dokonce samy p edstavily n které své návrhy, jak by m la
unie evropských státu fungovat (viz. kap. 4.3.). Hlavní názorovou linií ale z stala
ochrana národní identity Dánska, tedy nesouhlas se vznikem evropského superstátu
z politického hlediska. Naopak Dánsko prosazovalo spole ný evropský p ístup
v ur itých odv tvích, jako je životní prost edí, vnit ní trh, nezam stnanost nebo
v oblastech sociální politiky (Schou, 1992: 354).
Maastrichtská smlouva z roku 1992 m la potvrdit úsp šnost aktivní dánské
politiky. A koli se zdálo, že Dánsko je p ipraveno na institucionální zm nu v ES, dánští
voli i se v referendu vyjád ili k smlouv zakládající EU negativn .

12

Oficiální anglický název je: The Government Memorandum on European Union (1990).
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2.4. Evropská politika 1993-2005: dánská výjime nost
Odmítnutí Maastrichtské smlouvy znamenalo po átek výjime né politiky v i
EU. Politické strany vytvo ily kompromisní ešení, na jehož základ se Dánsko nem lo
ú astnit n kterých evropských politik, které byly neslu itelné s dánskými zájmy
(Petersen, 1996: 202).
Dánské „opt-outs“ (výjimky) se týkají ty ech následujících oblastí:
Evropská m nová unie
Obranná politika
Vnit ní záležitosti a justice
Evropské ob anství
První výjimka proklamuje dánský odmítavý postoj k zavedení spole né evropské
m ny. Dánsko je ale nadále sou ástí EMU, jen se neú astní její t etí fáze13, což
znamená, že nem že ani aktivn

zasahovat do jakéhokoli jednání, které se týká

eurozóny.
Jak již bylo e eno, v oblasti obranné politiky se Dánsko spoléhá p edevším na
NATO, proto nepokládalo za nutné tuto politiku d lit mezi EU a NATO. Výjimka v této
oblasti znamená, že Dánsko není

lenem Západoevropské unie a nepodílí se na

rozhodování ani akcích, které se týkají spole né obrany.
Výjimka ze spolupráce vnit ních v cí a justice je zna n komplikovaná. Obecn
se dá íci, že se Dánsko odmítlo podílet na politikách, o kterých by se rozhodovalo na
nadnárodní úrovni. Vzhledem k tomu, že se tato oblast evropské politiky vyvíjí velice
rychle, Dánsko tak postupn ztratilo možnost spolupracovat s EU v oblastech cizinecké
policie, ob anského práva a má i zvláštní režim v rámci Schengenského prostoru.

13

T etí fází EMU je zavedení spole né evropské m ny.
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Dánové jsou velice hrdí na sv j p vod a diskuse o evropském ob anství je velice
citlivé téma. Dánsko se obávalo ztráty své národní identity, proto byl vyjád en
nesouhlas k zavedení evropského

ob anství jako

náhražka národního. Nutno

podotknout, že tato výjimka má spíše proklama ní charakter, protože evropské
ob anství národní ob anství nenahrazuje, ale pouze dopl uje.
Dánské výjimky byly potvrzeny Evropskou radou v Edinburku a dánskými
ob any v referendu v roce 1993 (viz kap. 4.4.).
Vyjednané výjimky považovalo Dánsko za velký úsp ch, protože potvrdilo, že i
malý stát m že ovlivnit evropskou politiku. V prvních letech po Edinburku výjimky
dánskou politiku p íliš neovliv ovaly. „Znatelné až problematické za aly být ve chvíli,
kdy se spolupráce v oblastech, jichž se dotýkají, za ala hloub ji rozvíjet“ (Ho ejšová,
1995: 36). Kompromis z Edinburku potvrzuje teorii Lene Hansen o národním státu.
Dánsko odmítlo spolupráci v oblastech, kde je podle n j nejvíce národní stát (respektive
jeho sociální model) ohrožen. Odmítání spolupráce v ur itých oblastech evropské
integrace a z toho plynoucí dánská výjime nost, národní stát ve svém výsledku ješt
více posiluje.
V dnešní dob výjimky tvo í veliký problém v rámci evropské integrace, protože
je Dánsko izolováno od mnohých d ležitých rozhodování, což nutn dánskou pozici
v EU oslabuje. Podle Terezy Ho ejšové, se jako nejvíce problematické ukázaly výjimky
v obranné politice a v oblasti vnit ních v cí a justice. Nar stající spolupráce mezi
NATO a EU a zdrženlivý postoj Dánska k evropské obranné politice paradoxn
oslabuje i dánskou pozici v NATO (Ho ejšová, 1995: 42).
Z stává otázkou, zda jsou dánské výjimky dlouhodob perspektivní politikou.
Stále v tší procento politik se shoduje, že bude nutné v budoucnosti výjimky upravit,
pop ípad zrušit. Prvním neúsp šným pokusem bylo v roce 2000 hlasování o zrušení
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výjimky o zavedení spole né m ny. Není jasné kdy a v jaké form se Dánsko pokusí
sv j „výjime ný statut“ zm nit, jisté je, že se o n m budou rozhodovat dánští voli i
v referendu.
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3. Politické strany
Díky nízké volební klauzuli se pravideln do dánského parlamentu dostává v tší
po et politických stran. Pluralita politických stran vede k tomu, že žádná strana nemá
v parlamentu v tšinu. V Dánsku tak vznikají koali ní nebo menšinové vlády, které jsou
závislé na konsensu mezi politickými stranami. Z tohoto d vodu je pro dánské politické
strany t žší napl ovat své p edvolební sliby.
Vztah k evropské integraci nepat í mezi hlavní témata p ed parlamentními
volbami. Pro Dány je postoj k EU až desátým faktorem, podle kterého si vybírají svoji
politickou stranu.14 Vzhledem k vysokému koali nímu potenciálu politické strany musí
zaujmout i jasný postoj k EU. Tento postoj je pak nejvíce pro voli e viditelný p ed
referendem o evropských otázkách.
Pro tuto práci jsou relevantní ty politické strany, které byly ve sledovaném
období sou ástí dánského parlamentu, a m ly možnost zasahovat do celostátní politiky.
Zachováme-li rozložení politických stran na ose levice-pravice, pat í do této skupiny:
Socialistická lidová strana, Sociální demokracie, Sociální liberálové, Konzervativní
strana, Liberální strana a Pokroková strana (Dánská lidová strana). K es anská lidová
strana a Demokraté st edu sice ve sledovaném období byli sou ástí dánského
parlamentu, ale vzhledem k tomu, že jejich šance zasahovat do celostátní politiky byla
minimální, nebyly tyto strany za azeny do popisované skupiny. Dánským specifikem je
i vznik politických hnutí, které se neprofilují jako politické strany, a ú astní se
n kterých voleb v Dánsku. K nejznám jším pat í ervnové hnutí a Hnutí proti ES/EU.

14

D ležit jší p i volb politické strany jsou pro Dány postoje politických stran k zdravotnictví, právnímu
po ádku, penzijnímu systému, imigraci, ve ejnému vzd lávání, životnímu prost edí, nezam stnanosti i
da ové politice (Larsen, 2002: 60).
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3.1. Socialistická lidová strana (SF)15
Socialistická lidová strana byla založena v roce 1959 na základ marxistických
idejí. Od po átku ale nesouhlasila s politikou SSSR, a soust edila se spíše na budování
demokratického socialismu (Kope ek, 2005: 219). Strana se lišila od Komunistické
strany p edevším otev eným odmítáním porušování lidských práv. Prosazování
socialistických reforem ve spole nosti tuto stranu jasn

odd luje od Sociální

demokracie.
V sou asné dob se dá hovo it o „rudo-zelené dimenzi“ v politice Socialistické
lidové strany, protože spojuje prvky socialismu a environmentalismu. K hlavním
princip m strany pat í sociální jistota i pro menšinové skupiny (náboženské, etnické i
sexuální) a nastolení socialistické demokracie.16 Svým levicovým charakterem má
strana nejv tší podporu mezi intelektuály, um lci a u iteli (Ho ejšová, 2005: 67).
Nejv tší úsp chy slavila Socialistická lidová strana v 80. letech, kdy se její voli ská
podpora pohybovala kolem 12 % (viz tab. . 2). Dnes má strana už jen omezený vliv.
V parlamentních volbách v roce 2005 získala pouze 6 % hlas

a bylo jí p id leno

jedenáct k esel v dánském parlamentu.
Zajímavý je p ístup strany k evropské integraci. Socialistická lidová strana
zastávala až do konce osmdesátých let velice negativní postoj a prosazovala vystoupení
Dánska z ES. Jak již bylo e eno konec osmdesátých let znamenal v Dánsku po átek
aktivní evropské politiky. Strana musela ešit základní problém, o n mž hovo í Haar,
tedy zda maximalizovat sv j politický vliv i za cenu, že zklame své euroskeptické
voli e. Socialistická lidová strana se nakonec rozhodla v dob nejv tší voli ské podpory
15

V dánštin se strana jmenuje Socialistisk Folkeparti.
Royal Danish Ministry of Foreign Affairs (1998): Danish Political Parties in their Own Words, Royal
Danish Ministry of Foreign Affairs, Copenhagen.
16
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zm nit sv j negativistický pohled na ES. Od devadesátých let tedy strana neusiluje o
vystoupení Dánska z ES/EU a prosazuje aktivn jší politiku (Haar, 1997: 22). P em na
z antievropské strany na umírn n euroskeptickou byla provázena zna ným úbytkem
voli ské podpory.17
Nicmén

Socialistická lidová strana stále podporuje dánské výjimky. Jediná

výjimka, která by podle strany mohla být zrušena, je výjimka týkající se obranné
politiky. K zrušení by ale muselo dojít za p edpokladu, že nevznikne spole ná evropská
armáda (Ho ejšová 2005: 69).

3.2. Sociální demokracie (SD)18
Sociální demokracie pat í k tradi ním dánským politickým stranám. Byla
založena v roce 1871 na demokratických a sociálních základech. Do vlády se poprvé
dostala v roce 1924, od té doby byla nejsiln jší stranou v Dánsku. Sociální demokracie
se podílela na vybudování sociálního modelu v Dánsku a považuje se za jeho nejv tšího
ochránce. Strana podporuje dánské

lenství v mezinárodních organizacích a hlavn

v NATO.19
Vzhledem k tomu, že Sociální demokracie byla vládní stranou p i vstupu do ES,
její postoj k evropské integraci je velice podstatný. Sociální demokraté p edevším
zd raz ovali ekonomické výhody ES, které m ly nevíce zasáhnout zem d lství a
rybolov. Až do konce osmdesátých let se Sociální demokracie nepoušt la do debaty o
politické integraci Evropy (Haar, 1997: 19).
Sociální demokracie, jakožto nesiln jší politická strana, si uv domovala, že
mezi její voli e pat í i euroskepti tí Dánové. Z tohoto d vodu strana volila zdrženliv jší
17

Od roku 1990 již nikdy Socialistická strana nep ekro ila 8 % získaných hlas p i volbách do dánského
parlamentu (Kope ek, 2005: 223)
18
Socialdemokratiet.
19
Royal Danish Ministry of Foreign Affairs (1998): Danish Political Parties in their Own Words, Royal
Danish Ministry of Foreign Affairs, Copenhagen.
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postoj k evropské integraci, aby neztratila proevropské voli e, ale ani euroskeptické.
Politická Unie pro sociální demokraty znamenala ohrožení dánského sociálního modelu,
jehož je Sociální demokracie zastáncem. Negativní postoj k politické Unii se projevil i
mezi voli i Sociální demokracie v referendu o Jednotném evropském aktu a o
Maastrichtské smlouv (viz kap. 4.2., 4.3.).
Specifikem Sociální demokracie je její vnit ní nejednotnost. Pravicové k ídlo
sociální demokracie je více proevropské, naopak levicové je skepti t jší k vývoji
evropské integrace (Hansen, 2002: 77). Sociální demokracie tak musela nejvíce ešit
rozpor mezi svými názory a názory svých voli . K mírné zm n postoje EU došlo
v Sociální demokracii po roce 2001, kdy se stala opozi ní stranou. Strana více za ala
prosazovat aktivní dánskou politiku v i EU a zrušení dánských výjimek.
Podle Lene Hansen se Dánsko díky Sociální demokracii a jejímu vztahu k EU,
který poukazoval jen na ekonomické výhody ES, stalo euroskeptickou zemí a dostalo
nálepku evropského „loudala“ (Hansen, 2002: 77).

3.3. Sociální liberálové (RV)20
Tato malá strana st edu vznikla v roce 1905 odd lením od Liberální strany. Od
svého vzniku jsou Sociální liberálové parlamentní stranou a byli sou ástí n kolika
koali ních vlád. Hlavní cíl Sociálních liberál

je rozvoj politické, ekonomické a

duchovní svobody ist nenásilnou cestou. Tento cíl se nemá týkat jen Dánska, ale
celého sv ta. Sociální liberálové tedy prosazují mezinárodní spolupráci na r zných
úrovních a zapojení Dánska do mezinárodních organizací. Strana tradi n spolupracuje
se Sociální demokracií, což z ní d lá „levicov jší“ stranu, i když se snaží profilovat jako
ryze centristická.
20

Radikale Venstre.
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Rok 2005 byl pro Sociální liberály velice úsp šný. Strana získala ve volbách 9 %
hlas , což byl nejlepší volební výsledek od roku 1973 (viz tab. . 2). Po Sociální
demokracii jsou Sociální liberálové druhou nejsiln jší opozi ní stranou v Dánsku.
Otázkou z stává, zda tato st edová strana postupn neopustí od tradi ního spojenectví
se Sociální demokracií a nestane se vládním spojencem.
Sociální liberálové m li k evropské integraci podobný p ístup jako Sociální
demokracie. Strana sice podporovala dánský vstup do ES, ale vyzdvihovala jen
ekonomické výhody lenství. Až do konce osmdesátých let byli Sociální liberálové proti
jakékoli politické dimenzi ES. Na politické úrovní spíše prosazovali spolupráci v rámci
Severské rady (Haar, 1997: 20). Zm na ve více proevropskou stranu v devadesátých
letech p inesla mírný propad ve volbách do parlamentu. Ale díky tomu, že Sociální
liberálové stojí ve st edu politického spektra, mají šanci oslovit pravicové i levicové
voli e. Dilema, zda více proevropskou politikou nezklamou své euroskeptické voli e,
strana nemusela p íliš ešit.
Sociální liberálové vidí v dánské výjime nosti p ekážku v rozvíjení evropské
politiky, proto jsou pro zrušení všech vyjednaných výjimek (Ho ejšová, 2005: 73).

3.4. Konzervativní lidová strana (KF)21
A koli je za vznik Konzervativní strany ozna ován rok 1915, je nutno dodat, že
strana navazovala na stranu Højre, která p sobila v Dánsku již na konci 19. století.
Konzervativní strana byla sou ástí stabilního ty stranného politického systému a vždy
se profilovala jako „st ední cesta“ mezi liberály a sociálními demokraty.22 Strana
zastává tradi ní konzervativní názory. Prosazuje soukromé vlastnictví, svobodné
21

Det Konservative Folkeparti.
Royal Danish Ministry of Foreign Affairs (1998): Danish Political Parties in their Own Words, Royal
Danish Ministry of Foreign Affairs, Copenhagen.
22
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podnikání,

podporuje

rodinnou

politiku

i

všeobecný

p ístup

ke

vzd lání.

Charakteristická je i vysoká role státu, který má ochra ovat dánskou kulturu, historii a
tradice.
Konzervativní lidová strana byla v dánské historii n kolikrát sou ástí vládní
koalice spolu s Liberální stranou. Nejúsp šn jší byla strana v osmdesátých letech, kdy
tvo ila druhou nesiln jší stranu v Dánsku (viz tab.

.2). V sou asné dob konzervativci

mají v dánském parlamentu 18 k esel a podílí se na vlád .
Konzervativci podporují dánskou ú ast ve všech mezinárodních organizacích.
Vstup do ES byl pro konzervativce založen nejen na ekonomických p ednostech, ale
hlavn na šanci ovliv ovat celosv tovou politiku. Z tohoto d vodu jsou dánské výjimky
pro Konzervativní stranu v dnešní dob nep ijatelné, protože omezují možnost Dánska
zasahovat do všech evropských jednání.

3.5. Liberální strana (V)23
Sou asná liberální strana navázala na tradici Venstre, což z ní d lá nejstarší
politickou stranu v Dánsku. V 19. století byla strana podporována p evážn rolníky,
b hem 20. století p ijala více liberálních prvk a stále se více atraktivní pro podnikatele
(Kope ek, 2005: 218). V politickém programu Liberální strana vyzdvihuje svobodu
myšlení a jednání, decentralizaci, boj proti monopol m a tržní ekonomiku.24 Dánská
liberální strana je známá svým negativním postojem k p ist hovalecké politice, který se
nejvíce projevil b hem debaty o novém imigra ním zákon .25

23

Venstre.
Royal Danish Ministry of Foreign Affairs (1998): Danish Political Parties in their Own Words, Royal
Danish Ministry of Foreign Affairs, Copenhagen.
25
V roce 2004 byl p ijat nový imigra ní zákon, který zp ís uje ud lování povolení pobytu a ob anství.
24
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Liberálové podporují konsensuální politiku v Dánsku, která je založena na
kompromisech. Od roku 2001 jsou liberálové nesiln jší parlamentní stranou, která tvo í
vládní koalici s Konzervativní stranou za podpory Dánské lidové strany.
Liberálové jsou typickou pravicovou stranou, která podporuje aktivní politiku
v rámci mezinárodních organizací. Liberálové podporovali dánský vstup do ES a
nebránili se ani politické dimenzi evropské integrace. Velice proevropský postoj se
projevuje i v pohledu liberál na dánské výjimky, které by podle nich m ly být zrušeny.
Zajímavé je, že když vstoupila Liberální strana do vlády, došlo ve stran k umírn ní
názor . Strana si uv domuje, jak jsou výjimky citlivé téma pro Dány. Z toho d vodu již
nehovo í o razantním zrušení dánských výjimek, ale spíše o modernizaci, která
postupn povede k jejich eliminaci (Ho ejšová, 2005: 65).

3.6. Pokroková strana (FRP)26/ Dánská lidová strana (DF)27
V roce 1972 byla založena nacionalistická a populistická Pokroková strana.
Strana byla proti jakémukoli vn jšímu zásahu do dánské politiky a ekonomiky. Podle
Pokrokové strany by Dánsko m lo zvážit svoji ú ast v mezinárodních organizacích,
které pouze odvád jí pozornost od dánských problém .28 Jedním z nev tších problém ,
s nimž se musí Dánsko potýkat, je podle strany imigrace, která by m la být tvrd
omezována. Postoj Pokrokové strany k ES byl od po átku velice negativní a její politika
v i EU se nijak nezm nila. Pokroková strana v sedmdesátých a osmdesátých letech
p itahovala hlavn

euroskeptické voli e, kte í byli pro vystoupení

Vzhledem k tomu, že nespokojených voli

Dánska z ES.

bylo hodn , Pokroková strana pat ila mezi

trojici nesiln jších politických stran (viz tab. . 2). Konec osmdesátých let a aktivní
dánská politika v i ES p inesla pokles voli ské podpory této euroskeptické stran .
26

Fremskridtspartiet.
Dansk Folkeparti.
28
Royal Danish Ministry of Foreign Affairs (1998): Danish Political Parties in their Own Words, Royal
Danish Ministry of Foreign Affairs, Copenhagen.
27
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V roce 1995 se od Pokrokové strany odšt pila skupina politik , která vytvo ila
Dánskou lidovou stranu. Nov vzniklá strana navázala na starou tradici a dokázala
znovu p ilákat voli e. Z Pokrokové strany se stalo marginální politické uskupení, které
již není sou ástí parlamentu.
Jak již bylo e eno, Dánská lidová strana zaujala podobnou pozici jako d íve
Pokroková strana. Dánská lidová strana je krajn pravicovou stranou s prvky populismu
a nacionalismu (Kope ek, 2005: 218). Strana vidí v evropské integraci omezování
dánské suverenity, tudíž je proti dánskému lenství v EU. Od voleb v roce 2001 je
Dánská lidová strana t etí nesiln jší politickou stranou v Dánsku. Pozoruhodné je, že
a koli je vládní koalice siln proevropská, funguje jen za „tiché“ podpory euroskeptické
Dánské lidové strany.
Dánská lidová strana je zajímavá i z jiného pohledu. Popírá totiž teorii, že ím
víc je politická strana blíže k vlád , tím je v evropské politice aktivn jší. Dánská lidová
strana je „neviditelnou“ sou ástí vládní koalice, p esto sv j negativní postoj k evropské
integraci nijak nezm nila a své voli e neztratila.

3.7. Lidové hnutí proti ES (FB)29 a ervnové hnutí30
Charakteristické pro dánský politický systém je existence politických hnutí.31 Již
na konci šedesátých let vzniklo v Dánsku Lidové hnutí proti ES, které ve své kampani
poukazovalo na negativní rysy evropské integrace. Lidové hnutí bylo zastánce Severské
spolupráce. Vstup do ES by podle Lidového hnutí Severskou spolupráci výrazn
narušilo.32

29

Folkebevaegelsen Mod EF.
Junibevægelse.
31
Politická hnutí nepovažují za sv j cíl dobytí a vykonávání moci, ale vznikají, aby prosadily jistou
zm nu (Kubát, 2004: 226).
32
Royal Danish Ministry of Foreign Affairs (1998): Danish Political Parties in their Own Words, Royal
Danish Ministry of Foreign Affairs, Copenhagen.
30
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ervnové hnutí vzniklo po neúsp šném referendu o Maastrichtské smlouv
v roce 1992. Stejn jako Lidové hnutí proti ES,

ervnové hnutí prosazuje vystoupení

Dánska z EU.
Ob hnutí jsou aktivní v dob , kdy se konají referenda na evropská témata, a
p ed volbami do Evropského parlamentu. Hnutí mají specifickou pozici, protože tím, že
se neú astní voleb do dánského parlamentu, nemusí mít strach, že negativní a radikální
postoj k EU odradí jejich voli e. Ob

hnutí zaznamenávají úsp ch p i volbách do

Evropského parlamentu a mají zde svá zastoupení.33

Tab. . 2: Výsledky dánských parlamentních voleb relevantních politických stran v období
1973-2005 ( ísla jsou uvedeny v procentech)

1973 1975 1977 1979 1981 1984 1987 1988 1990 1994 1998 2001 2005
SD

25,6 29,9 37

38,3 32,9 31,6 29,3 29,8 37,4 34,6 36

29,1 25,8

V

12,3 23,3 12

12,5 11,3 12,1 10,5 11,8 15,8 23,3 24

31,3 29

DF

7,4

12,

13,3

KF

9,2

5,5

8,5

12,5 14,5 23,4 20,8 19,3 16

15

8,9

9,1

10,3

RV

11,2 7,1

3,6

5,4

5,1

5,6

3,5

4,6

3,9

5,2

9,2

SF

6

3,9

5,9

11,3 11,5 14,6 13

8,3

7,3

7,5

6,4

6

FRP 15,9 13,6 14,6 11

8,9

3,6

4,8

9

6,4

6,4

2,4

0,6

CD

8,3

4,6

4,8

4,7

5,1

2,8

4,3

1,8

7,8

5

2,2

6,4

3,2

5,5

6,2

1

Zdroj: (Kope ek, 2005: 223)
Použité zkratky: SD- Sociální demokracie, V- Liberální strana, DF- Dánská lidová strana, KFKonzervativní lidová strana, RV- Sociální liberálové, SF- Socialistická lidová strana, FRP- Pokroková
strana, CD- Demokraté st edu.

3.8. Rozd lení politických stran
33

V sou asném dob mají ob hnutí jednoho zástupce evropském parlamentu.
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Pokud vezmeme v úvahu teorii Henrika Haara, který rozd lil politické strany
podle jejich aktivní ú asti na vlád v souvislosti s jejich názorem na vznik evropského
superstátu (viz.tab. .1), dojdeme k rozd lení dánských politických stran do t í skupin
(Haar, 1997: 15):
Vlivné politické strany, které pln implementovaly proevropskou politiku
– do této skupiny pat í Konzervativní strana, Liberální strana.
Vlivné politické strany, které se neustále snaží p ekonat rozdíl mezi
stranickými a voli skými názory – mezi tyto strany pat í Sociální
demokraté, Sociální liberálové

a Socialistická strana lidová (po roce

1989).
Symbolické strany, které zastávají proti-integra ní politiku- do této
skupiny Haar adí Socialistickou lidovou stranu (p ed rokem 1989) a
Pokrokovou stranu- Dánskou lidovou stranu (viz tab. . 3).
Je nutno p ipomenout, že Haar provedl svoji klasifikaci v roce 1997, v dob , kdy
Dánská lidová strana ješt nem la zastoupení v parlamentu. Dánská lidová strana se
tedy v dnešní dob z Haarovy klasifikace vymyká. Je stranou, která již má výrazný
politický vliv, ale stále trvá na svém proti-integra ním postoji. Dánská lidová strana
nemusí ešit

základní dilema propadu mezi stranou a voli i, protože je ve svých

postojích konzistentní.

Tab. . 3: Praktické rozd lení politických stran podle vztahu k evropské integraci
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Stranická podpora

Chování politické strany
politicky vlivné strany

Pro vznik nadnárodního
státu

Proti vzniku nadnárodního
státu

Konzervativní strana
Liberální strana
Demokraté st edu

symbolické strany

Taková strana v Dánsku
neexistuje

Sociální demokracie
Socialistická lidová strana (p ed
Socialistická stana lidová (po rokem 1989)
roce 1989)
Pokroková strana
Sociální liberálové
Dánská lidová strana

Zdroj: (Haar, 1997: 15)

Tato kapitola ukázala, že politické strany dokáží p izp sobit svoji politiku
m nící se Evrop . V tšina politických stran zmírnila sv j negativní postoj k Unii, když
se staly sou ástí vlády. Nev tším problémem, kterému jsou dánské politické strany
vystaveny, je názorová diverzita mezi stranou a jejími voli i.
Již tedy víme, že jsou politické strany zm ny schopné. Následující kapitola
p iblíží, jaké události mohou postoje stran k EU zm nit.

4. Dánská referenda
4.1. Referendum o vstupu Dánska do ES

34
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Dánské politické strany za aly diskutovat o lenství v EHS na konci 50. let a je
nutno dodat, že celá debata byla dost bou livá a nejednozna ná a politici v ní asto
m nili své názory. Zajímavé je, že ve ejné mín ní až do roku 1970 bylo charakteristické
pozitivním p ístupem k lenství v EHS/ES (až 50 % by volilo „pro“ vstup v p ípadném
referendu), jak ukazuje graf .1 (Buch, Hansen, 2002: 3). V roce 1970, kdy se již vážn
jednalo o p istoupení Dánska k ES34, za ala se vyhrocovat i politická kampa . Odp rci
lenství založili svoji argumentaci p evážn na strachu z rozbití Severské spolupráce,
která m la být pro Dánsko p edn jší než spolupráce s ES. Ve ejné mín ní se výrazn
zm nilo, došlo k velkému poklesu voli , kte í by hlasovali pro vstup Dánska (až o 20
%), naopak procento voli , kte í by byli proti, stouplo o 10 % (viz graf . 1)
Graf . 1: Postoj k EHS v letech 1961-1972: „Jste pro, nebo proti vstupu Dánska
do EHS?“
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Zdroj: (Buch, Hansen, 2002: 3)

Názory hlavních politických stran o vstupu Dánska do ES v podstat kopírovaly
jejich politické rozložení na pomyslné ose pravice-levice. Konzervativci a Liberálové

34

V roce 1967 vešla v platnost Slu ovací smlouva, která sjednotila EHS, ESUO a Euroatom v Evropská
spole enství (ES).
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pln

podporovali

lenství v ES. A koli strany

Sociální liberálové

a Sociální

demokracie nebyly ve svých názorech jednotné, nakonec volily pro vstup Dánska do
evropských struktur. Jediná strana, která byla razantn proti lenství Dánska v ES byla
Socialistická lidová strana, která vyzdvihovala obavu z toho, že ES budou nutit dánskou
domácí politiku ke zm nám, které nemusí být pro Dánsko vždy výhodné. Další již
zmín ný argument Socialistické lidové strany byl, že Dánsko se musí rozhodnout mezi
„evropskou a severskou spoluprácí“ a spolupráce s ostatními skandinávskými zem mi
byla v tší jistotou.
Referendum ke vstupu Dánska do ES se konalo 2. íjna 1972 za ú asti 90 %
voli . Ekonomické výhody nakonec u voli
voli

p evážily a „pro“ se vyslovilo 63 %

(Hansen, 2002: 62). Dánsko se stalo lenem ES 1. ledna 1973.

4.2. Jednotný evropský akt, 1986 (JEA)
„Dánská evropská politika byla v 70. letech a na za átku let 80. ozna ována
„loudalstvím“(foot-dragging), to znamená, že Dánsko zastávalo zdrženlivý postoj
v rámci ES, jen se soust edilo na ekonomické výhody lenství a naopak neochotn se
stav lo k politickým aspekt m spole enství“ (Petersen, 1996: 190). Z tohoto d vodu
byli n kte í voli i b hem prvního desetiletí dánského lenství zklamáni. Ekonomické
výhody, které voli m politické strany slibovaly p ed referendem v roce 1972, nebyly
pro dánské ob any viditelné a podpora lenství postupn klesala. V 80. letech za ala
v rámci ES diskuse o politické integraci Evropy, která vyústila v Jednotný evropský akt
(JEA). Krom ekonomické kooperace p inesl JEA nap íklad posílení role Evropského
parlamentu nebo áste né p erozd lení hlas

v Rad . Dánské politické strany, které

doposud vyzdvihovaly jen ekonomické výhody ES, nebyly na diskusi o politické
integraci p ipraveny. Proti JEA nebyla jen Socialistická lidová strana, která byla
36
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celkov proti lenství, ale i další dánské levicové strany jako Sociální demokracie,
Levicoví socialisté atd. (tab. . 6). A koli dánský parlament byl proti JEA35, vláda se
rozhodla vypsat referendum. Pravicové strany v kampani p ed referendem prohlašovaly,
že odmítnutí JEA by mohlo znamenat vážné ohrožení dánského

lenství. Sociální

demokracie upozor ovala na rodící se politickou Evropskou unii, která dává zbyte n
velkou moc Evropskému parlamentu, který by tak mohl postupn omezit dánskou
suverenitu. Sociální liberálové protestovali proti schválení evropské politické
spolupráce a proti vzr stající diskusi o spole né bezpe nostní politice (Petersen, 1996:
191).
Dne 27. února 1986 dánští voli i schválili JEA, pro hlasovalo 56 % voli
(Buch, Hansen, 2002: 14) . Zajímavé je, že oproti roku 1972 klesl po et voli
hlasujících „ano“ o
7 %, domnívám se, že je to z následujících d vod . Jak již bylo e eno, ekonomické
výhody, které byly zd raz ovány politickými stranami p ed vstupem do ES, nebyly
zcela napln ny. Dalším d vodem k mírné skepsi mohla být náhlá zm na politiky
Sociální demokracie a její razantní odmítnutí JEA.
V roce 1986 tedy v Dánsku poprvé nastala situace, kdy dánský parlament
hlasoval jinak než dánská ve ejnost. Nutno p ipomenout, že po p istoupení k JEA se
Dánsko stalo více aktivním lenem rodící se politické unie a stalo se na n kolik let více
proevropské.

4.3.Maastrichtská smlouva, 1992
V roce 1990 se v rámci Evropského spole enství za alo více debatovat na téma
politická unie. „Podle n meckého kanclé e Kohla
35

a francouzského prezidenta

Levicové strany hlasovaly osmdesáti hlasy proti sedmdesáti hlas m pravicových stran.
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Mitteranda m la „politická unie“ p etvo it ES v demokratickou a efektivní unii, která
pokryje i nová témata jako je spole ná zahrani ní politika, i spole ná bezpe nostní
politika“ (Petersen, 1996: 194). Debata o „politické unii“ se nevyhnula ani dánským
vládním stranám a vyústila v podepsání vládního memoranda.
Memorandum obsahovalo velice proevropsky orientované prohlášení, že
„Spole enství by se m lo stát základem pro politicky a ekonomicky jednotnou Evropu,
která by byla demokraticky otev ena i pro další státy“ (Petersen, 1996: 194).
Memorandum se zabývalo mechanismem rozhodovaní v Rad a dánské strany se v
n m zasazovaly o rozší ení oblastí, kde by se rozhodovalo v tšinov . Dále byl
v memorandu obsažen návrh na z ízení evropského ombudsmana, v tší pravomoce pro
Evropskou komisi, prohloubení spole né zahrani ní a bezpe nostní politiky, i dotažení
procesu formování vnit ního trhu36. Memorandum sloužilo jako spole né prohlášení
dánských stran pro p ipravovanou Mezivládní konferenci (1991). Krom vládních stran
(Konzervativní strany, Liberální strany a Sociálních liberál ) se na memorandu výrazn
podílela Sociální demokracie. K memorandu nakonec své podpisy p ipojili i Demokraté
st edu a K es anská lidová strana.
Nejvíce je zde patrná zm na politiky Sociální demokracie, která jakoby se
pou ila z referenda o JEA a stala se více proevropskou, nicmén si stále zachovávala
sv j sociální postoj. Tento postoj se projevil b hem Mezivládní konference, když
Sociální demokracie odmítla podepsat záv re ný „federální cíl“, který by oslabil
dánskou suverenitu. Sociální demokracie m la i výhrady ke spole né obranné politice a
k za len ní Západoevropské unie do EU. V otázce p ipojení Dánska k t etí fázi EMU
(p ijetí spole né evropské m ny) se Sociální demokracie na Mezivládní konferenci
vyjád ila negativn (Petersen, 1996: 197). Doposud nejvíce proevropský dokument,

36

Memorandum se nijak nevyjad ovalo ke spole né evropské m n .
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jakým vládní memorandum rozhodn bylo, tak postupn ztrácel na své významnosti.
Nicmén je zajímavé, že mnoho z dánských požadavk , které se v memorandu objevily,
byly nakonec do záv re né Maastrichtské smlouvy za azeny.37 Dánské proevropské
strany považovaly jednání o smlouv o EU za úsp šné, proto v parlamentu vládla
jednozna ná podpora ke schválení smlouvy. Proti smlouv

v parlamentu hlasovala

pravicová Pokroková strana, která nesouhlasila s celým politickým procesem v rámci
Unie a tedy nepodepsala ani vládní memorandum. Socialistická lidová strana bojovala
hlavn

proti EMU a spole né obranné politice. P estože K es anská lidová strana

p ipojila

sv j

podpis

k vládnímu

memorandu,

v parlamentu

hlasovala

proti

Maastrichtské smlouv s argumentem, že Dánsko by v Unii ztratilo svoji suverenitu a
tradice (Buch, Hansen, 2002: 12).
V parlamentu tedy byla Maastrichtská smlouva ratifikovaná bez v tších
problém a potvrdit ji m lo následné referendum. Referendum se konalo v ervnu 1992
a p ekvapiv dánští voli i v n m Maastrichtskou smlouvu t sným výsledkem odmítli
(tab. . 6). Otázkou z stává, z jakých d vod se dánští voli i vyjád ili negativn ke
smlouv

o EU. Jedním z d vod

by mohla být skute nost, že proevropské strany

nevystupovaly v kampani p ed referendem jednotn . Liberální strana prosazovala velice
prointegra ní politiku, na rozdíl od Konzervativní strany, která se obávala proklamovat
zcela otev en podporu vznikající politické unii, a spíše dávala d raz na zachování
národních stát

v rámci EU. Kampa

Sociální demokracie ovlivnila vnitrostranická

krize a odvolání p edsedy strany (Petersen, 1996: 198). Naopak do pop edí se dostaly
otázky ztráty národní suverenity, které nejvíce zastávala Socialistická lidová strana.
Podle pr zkumu, který se konal b hem referenda, voli i, kte í hlasovali proti smlouv o
EU se nejvíce obávali spole né evropské m ny (46 %), spole né obranné politiky (50
37

“Federální cíl” byl nakonec z textu smlouvy odstran n. V otázce p istoupení ke spole né evropské
m n bylo Dánsku dovoleno konat referendum a tedy nep ejít automaticky ke t etí fázi EMU. I z ízení
ombudsmana áste n vycházelo z dánských požadavk .
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%), spole ného evropského ob anství (73 %) nebo z ízení „Spojených stát
evropských“ (Petersen, 1996: 200).

4.4. Maastrichtská smlouva a Edinburská smlouva, 1993
Proevropské strany byly zasko eny odmítnutím smlouvy v referendu a musely
revidovat svoji evropskou politiku. Zde je patrné jedno z nejv tších dilemat, které
dánské politické strany musí ešit, tedy zda se p iklonit více k Evrop i za p edpokladu,
že ztratí voli skou podporu v Dánsku,

i že budou v rní své domácí politice, ale

nebudou se tak pln zapojovat do evropské politiky. Politické strany musely za ít jednat
znovu o Maastrichtské smlouv a dostat se tak z tlaku, který na n vyvinuli voli i ale i
evropští politici. Kompromisní ešení byl jediný možný zp sob, jak z komplikované
situace najít východisko. Pokud by totiž politické strany nebraly ohled na negativní
referendum a pokra ovaly by v dosavadní politice v i Evrop , dánští ob ané by to
brali jako zradu. Naopak nikdo v této dob

nev d l, co se stane, když v jednom

evropském stát nedojde ke schválení celoevropské smlouvy.
Neúsp šné referendum ješt

více povzbudilo antiunionistické strany, které

souhlasily s tím, že by se problematika Maastrichtské smlouvy nem la znovu otevírat.
Dánsko by tedy z stalo jediným státem, který smlouvy neratifikovalo a dostalo by se
tak do v tší izolace v rámci EU. Liberální strana byla výrazn

proti jakémukoli

speciálnímu postavení Dánska v EU, protože se obávala, že by se Dánsko stalo
“druho adým” lenem unie. Studie, kterou si dánská vláda nechala sestavit, navrhovala
celkem 8 ešení. Krom 2 radikálních ešení (vystoupení Dánska z EU a plná ratifikace
Maastrichtské smlouvy), studie navrhovala speciální úpravy smlouvy, které by byly
„šité na míru“ Dánskému království (Larsen, 1993: 130).
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Socialistická lidová strana, která se dosud ve všech referendech o evropských
otázkách vyjad ovala negativn (tab. . 6), b hem kampan p ed referendem zve ejnila
hlavní problematické body v Maastrichtské smlouv , o kterých by se m lo více jednat.38
Po neúsp šném referendu se p ekvapiv chopila iniciativy práv Socialistická lidová
strana, která spolu se Sociálními liberály a Sociálními demokraty za ala jednat o
„národním kompromisu“. Memorandum, na kterém se shodly opozi ní strany bylo
p edloženo vlád ke schválení. A koli Liberální strana se nemohla pln identifikovat
s navrhovaným „národním kompromisem“, nakonec se k projektu p ipojila, protože ho
považovala „za nejmenší zlo“. Jediná parlamentní strana, která nep ipojila sv j podpis
pod „národní kompromis“ byla Pokroková strana. Ostatní parlamentní strany se shodly
na

ty ech hlavních bodech Maastrichtské smlouvy, které by Dánsko p ijalo

s výhradami. Speciální výjimky se m ly týkat spole né evropské m ny, spole né
obranné politiky, evropského ob anství a spolupráce v oblasti vnit ních záležitostí a
justice. Krom

t chto hlavních bod

memorandum

požadovalo jasn jší definici

subsidiarity39, snížení byrokracie v evropských institucích, i sociální dimenzi celé unie
(Petersen, 1996: 201).
Národní kompromis byl p edložen

len m ES na summitu v Edinburku

v prosinci 1992. A koli n které státy dánské požadavky kritizovaly, nakonec došlo
k dohod . Dánsku byly schváleny

ty i výjimky v rámci Maastrichtské smlouvy

s podmínkou, že Dánsko v budoucnosti nebude zasahovat do oblastí, kterých se výjimky

38

Nejd ležit jší pro Socialistickou lidovou stranu bylo, aby se Dánsko nezapojilo do EMU a do spole né
obrané a bezpe nostní politiky EU. Ve svých požadavcích také socialisté vyzdvihovali strach ze ztráty
dánské suverenity, která bude se bude muset pod ídit suverenit ízené z Bruselu.
39

Subsidiarita vychází z požadavku, aby veškerá rozhodnutí byla p ijímána co nejblíže ob an m – co lze
provést na regionální úrovni, nebude se provád t na úrovni Unie.
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týkají. Rozhodnutí z Edinburku dánské politické strany považovaly za velký úsp ch,
který byl potvrzen lidovým hlasováním.
Je logické, že v nové volební kampani se „pro“ schválení upravené
Maastrichtské

smlouvy vyjád ily všechny strany podílející se na „národním

kompromisu“. Kampa se tak p edevším zam ila na p edstavení výjimek, které byly
v Edinburku vyjednány. Odp rcem smlouvy stále z stávala Pokroková strana, která
poukazovala na nedemokrati nost druhého hlasování o stejné smlouv (Buch, Hansen,
2002: 15). Do kampan o referendu p isp ly i dv protievropská hnutí, ervnové hnutí a
Lidové hnutí proti ES, které zásadn protestovaly proti „národnímu kompromisu“ a
tvrdily, že „pokud se voli i vysloví pro, Dánsko se ocitne na šikmé ploše, která vede
k politické Evropské unii, a z které již nebude cesty zp t“ (Petersen, 1996: 203).
A koli 93 % poslanc parlamentu hlasovalo pro p ijetí Maastrichtské smlouvy
s úpravami z Edinburku, referendum tak jednozna né nebylo. Pro „nové“ zn ní
smlouvy hlasovalo 57 % voli . Z toho vyplývá, že politickým stranám se p íliš
nepoda ilo p esv d it své voli e, to je nap íklad patrné na voli ích Socialistické lidové
strany, kte í byli náhlou zm nu politiky „své“ strany pon kud p ekvapeni. Novou
socialistickou politiku p ijalo jen
20 % voli

(Nielsen, 1992: 370). Nutno poznamenat, že nejv tší obavy voli

p sobily p ípadné negativní následky po druhém odmítnutí Maastrichtské smlouvy.
Velkou roli zde také mohla hrát národní hrdost, která tvo í podstatnou sou ást dánské
identity.
Výjimky, které si Dánsko vyjednalo v i EU40, byly považovány za d kaz
schopnosti ovliv ovat evropskou politiku, proto by následné odmítnutí v referendu
znamenalo národní ponížení. Dánské výjimky se v té dob zdály nejlepším možným

40

Maastrichtská smlouva p etvo ila ES na EU.
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ešením, které uznávaly všechny parlamentní strany, krom

Pokrokové strany.

Z evropského pohledu se Dánsko dostalo do výjime ného postavení v rámci EU,
protože se nepodílí na d ležitých politikách EU.

4.5. Amsterodamská smlouva, 1998
Intenzivní

integra ní

proces

p inesl

nutnou

institucionální

zm nu.

Amsterodamská smlouva navrhovala efektivní p etvo ení evropských institucí, které by
byly p ipraveny na další rozši ování EU. Debata v Dánsku o Amsterdamské smlouv
byla pom rn

krátká, ale zajímavá. B hem kampan

p ed referendem se ukázala

rozšt penost a názorová nejednota politických stran.
Socialistická lidová strana, která byla hlavní stranou p i tvorb „národního
kompromisu“, se op t vrátila ke své protievropské rétorice. Strana kritizovala ztrátu
suverenity, která by mohla p ijít s prohlubováním politické unie, a zásadn se stav la
proti p ijetí Amsterodamské smlouvy. Návrat ke své „staré“ politice nep ijali všichni
lenové strany. Nap íklad vznikla kampa

„New Europe“ iniciovaná

lenem

Socialistické lidové strany Stenem Gade, která podporovala p ijetí nové evropské
smlouvy s argumentem, že
„globalizace vyžaduje evropskou nadnárodní odpov

“ (Hansen, 2002: 75).

Ani Sociální demokracie nem la jasný p ístup, protože musela op t ešit dilema,
zda doporu it svým voli m hlasovat pro Amsterodamskou smlouvu, p estože Sociální
demokracie nebyla p íliš naklon ná politické unii. Vždy spíše prosazovala ekonomické
výhody evropské spolupráce, proto bylo nyní obtížné p esv d it voli e, aby hlasovali
pro institucionální zm ny v EU. Proti Amsterodamské smlouv hlasovaly v parlamentu
4 strany: Pokroková strana, Socialistická strana lidová, Strana jednoty a Dánská lidová
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strana. Argumenty, které tyto strany používaly, vycházely z obav, že ím více se Evropa
bude integrovat, tím více se vytvo í pomyslná „evropská pevnost“, která postupn zni í
národní státy (Buch, Hansen, 2002: 15). Strany navíc upozor ovaly na rozši ující se
Shengenský prostor41. Xenofobní kampa

volila hlavn Dánská lidová strana, která

kritizovala další rozši ování EU a ztrátu národní dánské identity, jenž by p išla se
vznikem nadnárodní EU. Kontroverzn se chovalo i

ervnové hnutí, které vylepilo

plakáty s nápisem „P ivítejte v EU 40 milión Polák !„ (Hansen, 2002: 78). Liberální
strana oponovala, že dánská suverenita rozhodn není ohrožena, když voli i v referendu
podpo í Amsterodamskou smlouvu, která se m la stát potvrzením výjimek vyjednaných
v Edinburku.
Referenda se zú astnilo 76 % voli

( tab.

.6), což bylo, z dánského pohledu

pom rn slabá ú ast.42 Amsterodamskou smlouvu schválilo 55 % dánských voli .
Referendum ukázalo, že institucionální zm na p íliš dánské voli e nezajímá. Politici
k tomuto faktu p ihlédli, když se v roce 2000 rozhodovali, zda se bude konat
referendum ke Smlouv z Nice. Nakonec bylo rozhodnuto, že Smlouva z Nice není
natolik kontroverzní, aby se o ní muselo v referendu hlasovat (Ho ejšová, 2005: 25).

4.6. Spole ná evropská m na, 2000
Sou ástí výjimek, které si Dánsko vyjednalo v Edinburku je i neú ast na t etí
fázi Evropské m nové unie, tedy odmítnutí spole né evropské m ny. Nicmén Dánsko
si ponechalo možnost svoje rozhodnutí revidovat. První pokus o zrušení jedné
z dánských výjimek bylo referendum o zavedení eura. A koli strany, které odmítaly
41

Smluvní dohoda zavazuje signatá e k zrušení vnit ních hranic unie k zavedení spole né vízové
politiky.
42
Nižší volební ú ast byla p i referendu o JEA (75 %).
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p ijetí spole né evropské m ny, m žeme najít na obou stranách politického spektra,
jejich argumenty byly velice podobné. Socialistická lidová strana, ale i Dánská lidová
strana používaly ve své kampani nejcitliv jší místo dánské národní identity, tedy
specifický sociální model.
Socialistická lidová strana nap íklad tvrdila, že prohloubení m nové unie by
p ineslo zrušení starobního d chodu, na který má v Dánsku nárok každý ob an starší 67
let. Klasická levicová strana tak p ijala rétoriku pravicového „státního nacionalismu“
(Hansen, 2002: 76). Sociální demokracie se naopak snažila p esv d it levicové voli e,
že EU nijak nepopírá sociáln demokratické principy. Tento argument má ale své limity,
protože by tímto krokem mohla Sociální demokracie odradit své pravicové a st edové
voli e. Liberální strana se více zam ila na ekonomické výhody p ijetí spole né m ny.
Strany, které byly pro zavedení eura zastávaly názor, že zrušením výjimky by se
Dánsko stalo vlivn jším lenem EU.
Politik m se ale nepoda ilo p esv d it voli e, aby se vzdali dánské koruny ve
prosp ch spole né m ny. P i 88% volební ú asti se pro zavedení eura vyslovilo 47 %
(Buch, Hansen, 2002: 15). Sociální demokracie, která byla navrhovatelem konání
referenda o spole né m n si uv domovala, že „ne“ znamená odložení debaty o zrušení
dánských výjimek na delší dobu. Odmítnutí spole né m ny zap í inila pravd podobn
silná argumentace , která apelovala na dánskou národní identitu. Zárove strany, které
euro podporovaly nedokázaly zvolit spole ný postup b hem kampan , který by dokázal
uklidnit nacionalistické tendence protistrany.

4.7. Další referenda?

45

Dánské politické strany a jejich vztah k EU
B hem konání referenda o zavedení eura byli voli i dotazováni, zda by se m lo
konat více referend na evropská témata (tab. . 4). Podle výzkumu 73 % voli , kte í
byli pro zavedení eura si nep ejí nár st evropských referend. Naopak zastánci domácí
m ny se v 65 % vyslovili pro další referenda týkajících se otázek EU. Co tato ísla
znamenají? Dalo by se íci, že odp rci eura se obávají, že pokud by nedocházelo ke
konání dalších referend na evropská témata, mohlo by se stát, že euroskeptické voli e
pohodln

„p ehlasuje“ více proevpropský parlament. Ale je nutno p ipomenout, že

referendum o spole né m n bylo pom rn specifické ze dvou d vod . Za prvé se
jednalo o citlivé téma, protože se rozhodovalo o zrušení dánské výjimky. Za druhé
v tšina voli

m la na zavedení eura jiný názor než 78 % dánského parlamentu. Podle

Hansena je ze všech uskute n ných pr zkum na toto téma evidentní, že Dánové cht jí
pokra ovat ve své zapo até tradici konání referend na evropská témata (tab. . 5).
Poslední dánské referendum o Smlouv o Ústav pro Evropu se m lo konat
v zá í 2005. Francie a Nizozemsko ratifika ní proces zablokovaly, proto bylo v Dánsku
referendum odloženo. Nicmén bude zajímavé sledovat, jak se b hem tém

deseti let,

kdy se konalo poslední referendum týkající se institucionální zm ny EU, dánské mín ní
pozm nilo.
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Tab. . 4: „ M lo by se více EU témat rozhodovat v referendu?“

Souhlasím (%)

Nevím (%)

Nesouhlasím (%)

Voli i „pro“ Euro

24

3

73

Voli i „proti“ Euru

65

4

31

Nerozhodnutí

45

7

48

Zdroj: (Buch, Hansen, 2002: 10)

Tab. . 5: Postoj k po tu konaných referend

Více evropských referend

16 %

Stejný po et

60 %

Mén evropských referend

20 %

Nevím

4%

Zdroj: (Buch, Hansen, 2002: 12)
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Tab. . 6: P ehled dánských referend

Referenda

Hlavní témata ve ve ejné debat

Zastoupení
v

Strany v Parlamentu
pro / proti

parlamentu
1972- lenství v EHS

PRO:

Pro: 63 %

Ekonomické výhody

Volební ú ast: 90 %

Vyhnutí se evropské
izolaci

90 %

10 %
Dánská lidová
strana

Zapletení se do
evropské mocenské
politiky
1986-Jednotný
evropský akt

PRO:
Ekonomické výhody

Pro: 56 %
Volební ú ast: 75 %

Sociáln liberální
strana
Konzervativní
strana

PROTI:
Ztráta dánské
suverenity, národní
identity a kulturních
tradic

Sociální
demokracie

44 %

Obchod

Konzervativní
strana
Liberální strana
Demokraté st edu

PROTI:
Ztráta dánské
suverenity, národní
identity a kulturních
tradic

K es anská strana
lidová
56 %

Právní harmonizace

Sociální liberálové
Socialistická lidová
strana

První krok k politické
unii

Sociální
demokracie
Levicoví socialisté
Pokroková strana

1992–Maastrichtská
smlouva
Pro: 49 %
Volební ú ast: 83 %

PRO:
Ekonomické výhody
Princip subsidiarity

82 %

Konzervativní
strana
Liberální strana
Demokraté st edu
Sociální liberálové

PROTI:
Otev enost a nedostatek
demokracie
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Ztráta dánské
suverenity, národní
identity a kulturních
tradic
1993-Maastrichtská
smlouva+Edinburská
smlouva

16 %

Pokroková strana
K es anská strana
lidová
Liberální strana

PRO:
93 %

Pro: 57 %
Volební ú ast: 87 %

strana

Demokraté st edu

Ekonomické výhody

Sociální liberálové

Princip subsidiarity

Sociální
demokracie
Socialistická lidová
strana
K es anská strana
lidová
7%

Konzervativní
strana

PROTI:
Otev enost a
nedostatek demokracie

Pokroková strana

Ztráta dánské
suverenity, národní
identity a kulturních
tradic
Je nedemokratické
hlasovat dvakrát o
jedné smlouv
1998-Amsterodamská PRO:
smlouva
Pro: 55 %
Volební ú ast: 76 %

Ekonomické výhody,
zam ené p edevším na
nezam stnanost
Plynulé rozší ení na
Východ
Garance dánských
výjimek
Nemožnost
znovuvyjednávání

1998-Amsterdamská
smlouva
Pro: 55 %
Volební ú ast: 76 %

PROTI:
Vystav ní „nedobytné
Evropy“ s uzav enými
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Konzervativní
strana
Liberální strana
80 %

Demokraté st edu
K es anská strana
lidová
Sociální liberálové
Sociální
demokracie
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hranicemi

20 %
Pokroková strana

Výrazný krok
k politické unii

Socialistická lidová
strana

Slabé garance pro
domácí prost edí

Strana Jednoty

Nutný závazek
k otev enému
Schengenskému
prostoru

2000- Spole ná
evropská m na

Dánská lidová
strana

PRO:
Ekonomické výhody

Pro: 47 %

78 %

Další zp sob jak
ovlivnit EU

Volební ú ast: 88 %

Konzervativní
strana
Liberální strana
Demokraté st edu
Sociální liberálové
Sociální
demokracie

PROTI:
Narušení dánského
sociálního modelu
Ztráta dánské
suverenity, národní
identity a kulturních
tradic
Ztráta hodnoty eura
v i americkému
dolaru
Nebezpe í sankcí
Zdroj: (Buch, Hansen, 2002: 14-15)
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22 %

Pokroková strana
Socialistická lidová
strana
Strana Jednoty
Dánská lidová
strana
K es anská strana
lidová
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Záv r
Tato práce se zabývala problematikou dánských politických stran a jejich
p ístupem k integra nímu procesu. Dánské politické strany jsou nep ímo sou ástí
dynamického vývoje evropské integrace, proto musí k celému procesu zaujmout ur itý
postoj. Politické strany v Dánsku

asto eší dilema, zda „uspokojit“ své voli e a

p ijmout jejich názory, i za cenu, že by to ohrozilo jejich celkovou mocenskou pozici.
Integra ní dilema je nejvíce z etelné p ed konanými evropskými referendy, kdy je t eba,
aby se politické strany rozhodly, zda podpo í obsah referenda, i nikoli.
Na základ

popsaných p ístup

politických stran k EU a jejich postoj

k jednotlivým referend m se ukázalo, že politické strany jsou schopné pozm nit svoji
evropskou politiku. Pokusíme-li se klasifikovat politické strany na základ

jejich

rozložení na ose levice-pravice, zjistíme, že vztah k ES/EU tuto osu zcela nekopíruje.
Euroskeptické strany nalezneme mezi pravicovými i mezi levicovými stranami.
Politické strany se rozhodují spíše na základ aktuálních okolností, než podle jejich
ideologického zam ení. D kazem jsou referenda o Jednotném evropském aktu a
Maastrichtské smlouv . Pro p ijetí Jednotného evropského aktu hlasovaly pouze
pravicové politické strany. Oproti tomu Maastrichtskou smlouvu podpo ily nejen
pravicové strany, ale i Sociální demokracie.
Ani teorie Henrika Haara založená na p edpokladu, že ím blíž je politická
strana moci (vlád ), tím je proevropšt jší, v sou asném Dánsku neplatí. Vládní koalici
podporuje populistická, krajn pravicová Dánská lidová strana. P estože se Dánská
lidová strana zm nila ze symbolické a protestní na vlivnou stranu v rámci politického
systému, její negativní postoj k evropské integraci velkým vývojem neprošel.
Autorka se zam ila na šest parlamentních politických stran, u kterých je vztah
k EU nepodstatn jší, vzhledem k jejich dlouhodobé participaci na celostátní politice
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Dánska. Nejp esn ji lze p ístup jednotlivých stran rozd lit na základ jejich názorové
stability do t í skupin.
První skupinu tvo í politické strany, které jsou velice stabilní ve svém postoji
k ES/EU a profilují se výrazn proevropsky. Do této skupiny je možno za adit Liberální
stranu a Konzervativní stranu. Ob politické strany podporovaly vstup Dánska do ES a
vždy v referendech podpo ily prohlubování evropské integrace. Podobný postoj mají
tyto strany i k vyjednaným dánským výjimkám, které jsou v jejich o ích výraznou
komplikací integra ní politiky Dánska.
Strany, které jsou nestabilní ve svých názorech v i evropské problematice,
spadají do druhé skupiny. Tyto politické strany m ní sv j postoj p ípad od p ípadu
(referendum od referenda). V druhé skupin se také nejvíce projevuje integra ní dilema.
Tím, že politické strany asto, a n kdy nep edvídateln , m ní sv j postoj, prohlubuje
mezi nimi a jejich voli i názorovou propast. Na druhou stranu, tyto „nestabilní“ strany
mají výhodu flexibilního rozhodování. Nejreprezentativn jším zástupcem druhé skupiny
je Sociální demokracie. Nejprve sociální demokraté odmítli v hlasování Jednotný
evropský akt, pozd ji se stali tv rci „národního kompromisu“ a v sou asné dob se stali
kritiky vyjednaných výjimek. Krom Sociální demokracie, lze do této skupiny za adit
Sociální liberály.
Ve t etí skupin

se vyskytují strany, které jsou relativn

stabilní ve svých

názorech, ale vyzna ují se výrazným negativním postojem k evropské integraci.
lenové Dánské lidové strany (d íve Pokrokové strany) vždy hlasovali v referendech
proti p edkládanému návrhu. A koli dnes již strana nebojuje za vystoupení Dánska
z Evropské unie, její negativní postoj je více mén nem nný. Euroskeptickou stranou je
i Socialistická lidová strana. Strana pouze jednou podpo ila evropské referendum, a to
jen z d vodu, že se podílela na vzniku „národním kompromisu“, který byl referendem

52

Dánské politické strany a jejich vztah k EU
potvrzen. Ob strany se smí ily se sou asným stavem dánské ú asti v rámci evropské
integrace.
V tšina dánských politických stran je schopná reagovat na m nící evropskou
politiku. Dynamický vývoj evropské otázky m že v budoucnu p inést i další zm ny
v postojích dánských politických stran. Zatím nep ekonatelným problémem se zdá být
otázka, jak propojit

principy silného

národního

státu s celoevropskými cíly.

V budoucnosti m žeme o ekávat další rozproud ní debaty o dánských výjimkách, jejich
modernizaci, respektive zrušení. Zajímavé bude také sledovat jednotlivé postoje
politických stran k dalšímu institucionálnímu vývoji EU. Pokud dojde k úprav
stávajících evropských smluv, bude se v Dánsku konat již sedmé referendum na
evropské téma. Dánští ob ané budou mít po více než šesti letech možnost vyjád it se
k budoucnosti EU. Postoj politických stran se m ní, ale m ní se postoj i
euroskeptických Dán ?
Bakalá ská práce potvrdila po áte ní p edpoklad, že p estože jsou politické
strany schopny zm nit svoji evropskou politiku, vždy musí brát v úvahu názory
euroskeptických voli . Euroskeptický elektorát tedy zmír uje aktivní proevropskou
politiku dánských politických stran.
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Summary in English
The main aim of this bachelor thesis is to describe Danish political parties,
especially their attitudes towards the European Union. Danish political parties are
indirectly part of the dynamic process of the European integration and they have to
adopt a certain posture to it.
The Danish political parties have to deal with the basic dilemma between
satisfaction of the euroskeptical voters and getting more influence in a public policy.
We can see this integration dilemma in Denmark especially before European
referendums. One part of this paper is based on six European referendums, which are
the best examples for showing the political parties´ attitudes towards European
integration.
The view of the political parties towards EU does not copy the classical left right division. We can find euroskeptical parties on the both sides of this scale. The
most important question is whether the political parties are able to modify their
European policy and what makes them do the changes. The political parties do not
follow their ideological beliefs, as can be observed from the political parties´ positions
during the referendums
As we can see, Danish political parties are able to make the necessary changes in
their European policies. I have focused on six political parties, which were active
members of the Danish parliament during the years 1973-2002. We can divide them,
according their ability to change, to three groups. The first group consists of the Liberals
and the Conservative Party. These parties are very pro-European; they have always
supported the referendums and have proposed the rejection of the Danish exemptions.
Their attitude towards the EU is stable.
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The Social Democrats belong to the second group. This group represents parties,
which are not stable in their attitudes and make decision from issue to issue. There is a
large gap between the party and its voters, because the voter never knows what
statement party will have. From the other point of view, these parties are more flexible
in changing position. We can show the flexible changes of attitude on Social Democrats
on an example: they were against the SEA, then they signed the “National compromise”
(a compromise after an unsuccessful referendum about the Maastricht Treaty) and
nowadays they are for the elimination of the opt-outs. Besides the Social Democrats,
this group could also include the Social Liberals.
The last group is characterized by a quite stable and a very negative position to
the EU. The Danish People’s Party (Progress Party) has always been against the
membership and in every referendum the party voted “no”. The Social People’s Party
changed its position just once, because this party was the creator of the “National
compromise” which is why it supported the modified Maastricht Treaty. Both of these
parties support the Danish exemptions. We have to mention that nowadays the Socialist
People’s Party is reducing its skeptical position a little bit. For example, the party
criticizes one of the Danish exemptions.
The most of the Danish political parties are able to follow the changeable
European politics. Nowadays, the political parties have to work out their positions to the
Danish exemptions and to the future of the European Union. The next European
referendum should be very interesting because it has been more than six years since
Danes have had a chance to show their opinion. The parties´ attitude has been changing,
but what about the attitude of the euroskeptical Danes?
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